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viytymisestä. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro 

gradu -tutkielma, 63 s., 11 liitettä.  

 

Suomessa noin joka kolmas lapsi on kokenut aikuisuuteen mennessä väkivaltaa vanhempansa 

taholta. Vanhemman lapseen kohdistama väkivalta on erityisen haitallista lapsen kehitykselle, 

minkä lisäksi se altistaa lapsen esimerkiksi mielenterveyden häiriöille. Kokemuksista selviyty-

minen voi kuitenkin vähentää väkivallan haitallisia seurauksia ja tuoda mukanaan positiivisia 

muutoksia. Ymmärryksen lisääminen vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviy-

tymisestä voi edistää tehokkaampien keinojen kehittämistä väkivallan ennaltaehkäisyyn, siihen 

puuttumiseen ja siitä selviytymisessä tukemiseen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata van-

hempien taholta väkivaltaa kokeneiden kokemuksia selviytymisessä tärkeistä tekijöistä, sen 

seurauksista ja selviytymisen tunteen muodostumisesta.  

 

Aineisto kerättiin kirjoituspyynnöllä, jota jaettiin Ensi- ja turvakotien liiton sosiaalisen median 

kanavissa sekä Jyväskylän yliopiston sähköpostilistoilla. Osallistujat (N = 35) olivat 18-vuoti-

aita tai vanhempia, he olivat kokeneet lapsuudessaan väkivaltaa vanhempansa taholta sekä ko-

kivat selviytyneensä väkivallan kokemuksista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavien teemojen 

sisällä aineistolähtöisesti temaattisella analyysillä. Tutkimuksen tulokset olivat samansuuntai-

sia aiempien tutkimusten kanssa. Vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymi-

sessä tärkeitä tekijöitä olivat sosiaalinen tuki, kohdatuksi tuleminen, psyykkinen kehitys sekä 

ymmärryksen luominen väkivallasta ja omista kokemuksista. Toisaalta aiemmissa tutkimuk-

sissa selviytymisen kannalta tärkeiksi koetut hengellinen yhteys ja merkityksenanto eivät nous-

seet esille tässä tutkimuksessa, mihin esimerkiksi kulttuurierot saattoivat vaikuttaa. Selviyty-

misen seurauksiksi koettiin moninainen henkinen kasvu, koetun väkivallan vaikutusten vähen-

tyminen, muutokset vanhempisuhteissa ja väkivallan kierteen katkaiseminen. Lisäksi selviyty-

misen tunne muodostui tapahtumien ymmärtämisestä ja hyväksymisestä, henkisestä kasvusta, 

myönteisestä suhtautumisesta itseen ja elämään, hyvänä vanhempana toimimisesta sekä selviy-

tymisen prosessimaisuuden ja oman prosessin vaiheen tunnistamisesta.  

 

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään syvemmin vanhemman lapseen kohdistamasta 

väkivallasta selviytymistä. Esimerkiksi sekä lasten että aikuisten sosioemotionaalisten taitojen 

kehittäminen tukee vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan ehkäisemistä sekä toisaalta 

väkivaltaa kokeneen selviytymistä. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa väkivaltaa en-

naltaehkäisevien toimien sekä väkivaltaan puuttumisen ja siitä selviytymisessä tukemisen kei-

nojen kehittämisessä.  

 

Asiasanat: lähisuhdeväkivalta, selviytyminen, toipuminen, posttraumaattinen kasvu, vanhem-

man lapseen kohdistama väkivalta 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Keskinen, E. 2023. Survivors’ experiences of surviving from parental domestic violence. The 

Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Health Education Master’s the-

sis, 63 pp., 11 appendices. 

 

Approximately one in three children in Finland has experienced parental domestic violence by 

the time they reach adulthood. Violence against children is particularly detrimental to the 

child´s development and predisposes the child to mental disorders. However, surviving from 

experiences of violence can reduce its harmful consequences and bring on positive changes. 

Increasing the understanding of survival from domestic violence against children can contribute 

to the development of more effective means of preventing, addressing, and supporting survival 

from domestic violence. The purpose of this study is to describe the experiences of childhood 

domestic violence survivors on the important factors related to survival from domestic abuse, 

the consequences of survival and the formation of a sense of survival.  

 

The data was collected by writing invitations, which were distributed on the social media chan-

nels of the Federation of Mother and Child Homes and Shelters and on the email lists of the 

University of Jyväskylä. Participants (N = 35) were 18 years of age or older, had experienced 

parental violence in their childhood and felt that they had healed from the experiences of vio-

lence. The data was analyzed with a data-based thematic analysis within the theory guiding 

themes. The results of this study were similar with previous studies. Important factors in sur-

vival from domestic violence in childhood included social support, being heard, psychological 

development, and creating an understanding of violence and one´s own experiences. On the 

other hand, spiritual connection and giving purpose to the experiences didn´t arise in this study, 

even though in previous studies they were perceived as important factors for survival, which 

could have been influenced by cultural differences. The consequences of coping were perceived 

to be multifaceted mental growth, decreased effects of experienced violence, changes in paren-

tal relationships, and breaking the cycle of violence. The feeling of healing was formed by 

understanding and accepting events, mental growth, positive attitude towards self and life, act-

ing as a good parent, and identifying the process nature of survival and the stage of one´s own 

process.  

 

The findings of this study help to understand more deeply the survival process from childhood 

domestic violence. For example, the development of socio-emotional skills of both children and 

adults supports the prevention of parental domestic violence and survival of those who have 

experienced violence. The results can be used for example in the development of measures to 

prevent violence and to support healing from parental domestic violence. 

 

Key words: domestic violence, domestic abuse, family violence, coping, healing, posttraumatic 

growth  
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1 JOHDANTO 

 

Vanhemman lapseen kohdistama väkivalta on Suomessa yleistä, esimerkiksi Kouluterveysky-

selyn mukaan (THL 2021a; THL 2021b) kyselyä edeltäneen vuoden aikana henkistä väkivaltaa 

oli kokenut 14,4 % – 32,9 % lapsista. Vanhemman lapseen kohdistama väkivalta on erityisen 

haitallista lapsen kehitykselle (Kauppi 2012, 127), ja voi häiritä muun muassa lapsen motorista, 

kielen-, somaattista, vuorovaikutustaitojen ja kognitiivista kehitystä (Söderholm & Politi 2012, 

88–89) sekä altistaa lapsen monille mielenterveyden häiriöille, kuten ahdistuneisuushäiriöille 

(Kaltiala-Heino 2012, 170). Näiden vaikutusten vähentämiseksi ja väkivallan ennaltaehkäise-

miseksi on tärkeä ymmärtää vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymistä tar-

kemmin.  

Selviytyminen on määritelty yksilölliseksi, tarkoitukselliseksi, dynaamiseksi ja suhteisiin liit-

tyväksi prosessiksi, jossa tehdään tietoisesti töitä oman hyvinvoinnin parantamiseksi (Egnew 

2005; Hsu ym. 2008; Ashford ym. 2019). Aiempien tutkimusten perusteella (liitteet 1 & 2) 

vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisessä merkittäviä tekijöitä ovat 

muun muassa etäisyys väkivaltaa käyttäneeseen vanhempaan ja tuen saaminen tukipalveluista 

tai läheisiltä (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 

2020; Bain & Durbach 2021), ymmärryksen luominen koetusta väkivallasta (Anderson ym. 

2011; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Barley 2020; Bain & Durbach 2021) 

sekä hengellisen yhteyden löytäminen ja merkityksen antaminen omille kokemuksille (Ander-

son ym. 2011; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020). Selviytymisen seurauksiksi on 

tunnistettu esimerkiksi henkilökohtainen kasvu (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 2016; An-

derson & Bernhardt 2020; Barley 2020; Bain & Durbach 2021), väkivallan kierteen katkaisu 

(Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; Anderson & Bernhardt 2020) sekä tunnetaitojen ke-

hittyminen (Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020). 

 

Vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymistä on kuitenkin tutkittu vain vähän 

sekä Suomessa (esim. Karjainen 2019) että muualla maailmassa (esim. O´Brien ym. 2013; Hart-

ley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Bain & Durbach 2021). Tämän tutkimuksen tar-

koitus on kuvata vanhemman lapseen kohdistamaa väkivaltaa kokeneiden kokemuksia selviy-

tymisessä tärkeistä tekijöistä, selviytymisen seurauksista sekä selviytymisen tunteen muodos-

tumisesta. Tutkimuksen tavoite on lisätä ymmärrystä edellä mainituista tekijöistä vanhempien 
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taholta väkivaltaa kokeneiden näkökulmasta Suomen kontekstissa, ja sen avulla edistää selviy-

tymisessä tukemisen sekä väkivaltaan puuttumisen ja sen ennaltaehkäisyn kehittämisen kei-

noja. 
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2 VANHEMMAN LAPSEEN KOHDISTAMA VÄKIVALTA 

 

Tässä tutkielmassa lapsiksi käsitetään alle 18-vuotiaat henkilöt. Vanhemmalla tarkoitetaan hen-

kilöstä alle 18-vuotiaana virallisesti ensisijaisesti huolehtinutta aikuista, kuten biologista tai si-

jaisvanhempaa tai muuta lähiaikuista.  

 

 

2.1 Vanhemman lapseen kohdistama väkivalta ja sen eri muodot 

 

Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO 2005, 21–22) mukaan väkivalta 

on vallan tai fyysisen voiman tahallista käyttöä tai niillä uhkaamista siten, että se voi johtaa 

kehityksen häiriintymiseen, perustarpeiden tyydyttämättä jättämiseen, fyysisen tai psyykkisen 

vaurion syntymiseen tai kuolemaan. Tahallisuudella tarkoitetaan, että teko tai käyttäytyminen 

on tarkoituksellista riippumatta siitä, tavoitellaanko sen seurauksia, kuten vakavaa vammaa. 

Määritelmä kattaa ilmeisten fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan muotojen lisäksi 

laiminlyönnin ja hyväksikäytön. Väkivallan huomioidaan voivan kohdistua itseen, johonkuhun 

toiseen tai ihmisryhmään (WHO 2005, 21–22). 

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan perheenjäsenten välisissä (Istanbulin sopimus 53/2015, 

2015; Rikoksentorjuntaneuvosto, n.a.) tai muissa läheisissä suhteissa tapahtuvaa väkivaltaa (Ri-

koksentorjuntaneuvosto, n.a.), jossa tekijänä voi olla nykyinen tai entinen kumppani, vanhempi, 

lapsi, lähisukulainen tai muu läheinen henkilö (Hakulinen ym. 2019a, 188; THL 2021c). Lähi-

suhdeväkivallan muotoja ovat fyysinen, henkinen, seksuaalinen (Istanbulin sopimus 53/2015, 

2015; Rikoksentorjuntaneuvosto n.a.; WHO 2005, 21–22) ja taloudellinen väkivalta (Istanbulin 

sopimus 53/2015, 2015) sekä laiminlyönti (WHO 2005, 21–22) sekä vainoaminen (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, STM 2019a, 17).  

WHO määrittelee läheisten aikuisten lapsiin kohdistaman väkivallan seuraavasti ”Lapsiin koh-

distuva väkivalta tai kaltoinkohtelu sisältää kaikki vastuuseen, luottamukseen tai valtaan perus-

tuvassa suhteessa ilmenevät fyysisen ja/tai emotionaalisen huonon kohtelun, seksuaalisen hy-

väksikäytön, laiminlyönnin tai kaupallisen tai muun hyväksikäytön muodot, jotka johtavat to-

dellisen tai potentiaalisen vahingon aiheuttamiseen lapsen terveydelle, elämälle, kehitykselle 

tai arvokkuudelle.” (WHO 2005, 78). WHO:n yleiseen väkivallan määritelmään (WHO 2005, 
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21–22) verrattuna läheisten aikuisten lapsiin kohdistaman väkivallan määritelmässä erityispiir-

teenä on se, että väkivalta tapahtuu luottamukseen, vastuuseen tai valtaan perustuvassa suh-

teessa, vaikka määritelmät muutoin ovat suhteellisen yhteneväiset esimerkiksi väkivallan muo-

tojen suhteen.  

 

Lähisuhdeväkivallan rinnalla kirjallisuudessa käytetään käsitettä perheväkivalta (esim. Istan-

bulin sopimus 53/2015, 2015) ja lapseen kohdistuvaa väkivaltaa kuvataan myös lapsen kaltoin-

kohteluna (esim. Söderholm & Politi 2012). Tässä tutkielmassa keskitytään nimenomaan van-

hemman lapseen kohdistaman väkivallan muotoon eikä muihin lähisuhdeväkivallan tai lapseen 

kohdistuvan väkivallan muotoihin, ja ilmiöstä käytetään käsitettä vanhemman lapseen kohdis-

tama väkivalta. 

 

 

2.1.1 Vanhemman lapseen kohdistama laiminlyönti 

 

Lapsen perustarpeista huolehtimatta jättäminen on lapsen laiminlyöntiä (WHO 1999, 15; Sö-

derholm & Politi 2012, 79–80). Lasta voidaan laiminlyödä esimerkiksi ravintoon (WHO 1999, 

15; Söderholm & Politi 2012), terveydenhuoltoon, koulutukseen tai henkiseen terveyteen liit-

tyen (WHO 1999, 15; Söderholm & Politi 2012, 79–80; Laajasalo ym. 2019, 190) tai jättämällä 

huolehtimatta lapsen rakkauden, hoivan, hyväksynnän ja kuulluksi tulemisen tarpeista (Söder-

holm & Politi 2012, 79–80). Näin ollen laiminlyönti voi olla luonteeltaan henkistä tai fyysistä 

väkivaltaa laiminlyönnin muodosta riippuen.  

 

Laiminlyönti vaarantaa lapsen fyysisen, emotionaalisen, kognitiivisen tai sosiaalisen kehityk-

sen tai useamman näistä (WHO 1999, 15; Söderholm & Politi 2012, 79). Tekojen ei tarvitse 

olla tahallisia täyttääkseen laiminlyönnin kriteerit ja usein laiminlyönti on tahatonta (Söder-

holm & Politi 2012, 79). Rikoslaissa (Rikoslaki 515/2003, 2003) laiminlyönti on rangaistavaa, 

jos tekijällä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää rikostunnusmerkistön mukaisen 

seurauksen syntyminen esimerkiksi tekijän ja uhrin välisen suhteen perusteella, kuten vanhem-

man vastuussa huolehtia lapsesta (vrt. Rikoslaki 515/2003, 2003).  
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2.1.2 Vanhemman lapseen kohdistama henkinen väkivalta 

 

Lähdekirjallisuudessa käytetään henkisen väkivallan ohella käsitteitä emotionaalinen (esim. 

Söderholm & Politi 2012, 81) ja psyykkinen (esim. Rikoksentorjuntaneuvosto n.a.) väkivalta 

tai kaltoinkohtelu (Laajasalo ym. 2019, 189), mutta tässä tutkielmassa ilmiöön viitataan käsit-

teellä henkinen väkivalta. Henkistä väkivaltaa on lapsesta huolehtivan henkilön toistuva käyt-

täytyminen tai yksittäiset tilanteet, joissa hän ei huolehdi lapsen tunne-elämän, hoivan tai huo-

lenpidon tarpeista tai viestittää lapsen olevan arvoton, viallinen, ei rakastettava, ei haluttu tai 

uhattu (Laajasalo ym. 2019, 189). Henkinen väkivalta erotetaan heikosta vanhemmuudesta ja 

yksittäisistä epäsensitiivisistä vuorovaikutustilanteista käyttäytymisen säännöllisyyden, vaka-

vuuden ja lapsen kokeman haitan perusteella (Laajasalo ym. 2019, 192).  

 

Henkinen väkivalta voi näkyä esimerkiksi vanhemman emotionaalisena etäisyytenä, väärinä tai 

negatiivisina käsityksinä lapsesta, epäjohdonmukaisena ja ikään nähden epäasianmukaisena 

vuorovaikutuksena lapsen kanssa, kuten vanhemman kyvyttömyytenä tukea lapsen sosiaalisia 

tarpeita ja pärjäävyyttä, tai lapsen käyttämisenä vanhemman psykologisten tarpeiden täyttämi-

seen (Söderholm & Politi 2012, 81). Henkistä väkivaltaa ovat muun muassa pelottelu, vähättely 

(WHO 1999, 15; Söderholm & Politi 2012, 80; Laajasalo ym. 2019, 190; Rikoksentorjuntaneu-

vosto n.a.), torjuminen, eristäminen, nimittely, pilkkaaminen, lapsen tunteiden loukkaaminen 

(WHO 1999, 15; Söderholm & Politi 2012, 80; Laajasalo ym. 2019, 190), nöyryyttäminen (Sö-

derholm & Politi 2012, 80; Rikoksentorjuntaneuvosto, n.a.), epäjohdonmukainen ja julma ra-

joittaminen, tunteiden näyttämisen ja ilmaisemisen kieltäminen, kiusaaminen sekä eristäminen 

lapsen luontaisesta sosiaalisesta ympäristöstä (Laajasalo ym. 2019, 190–191). 

 

Henkisen väkivallan erityismuotoja ovat muun muassa henkinen kuritusväkivalta (Tupola ym. 

2012, 100; Hakulinen ym. 2019b, 197), vanhempien väliselle väkivallalle altistaminen, lapsen 

vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta ja vainoaminen (Laajasalo ym. 2019, 190–191) sekä 

hengellinen väkivalta (Linjakumpu 2015, 10; Tobin 2016). Henkinen kuritusväkivalta on hen-

kisen kivun tai kärsimyksen aiheuttamista lapsen käyttäytymiseen vaikuttamiseksi (Tupola ym. 

2012, 100; Hakulinen ym. 2019b, 197), joka on ollut Suomessa lailla kiellettyä vuodesta 1983 

lähtien (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983, 1983). 

 

Vanhempien väliselle väkivallalle altistaminen voi ilmetä esimerkiksi fyysisten väkivallan te-

kojen tai niiden seurausten näkemisenä, väkivallan äänien kuulemisena, väkivallasta käytyinä 
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keskusteluina tai väkivallasta tietoiseksi tulemisena muilla tavoin (Hakulinen ym. 2019b, 212, 

215). Vieraannuttaminen on lapsen ja toisen vanhemman välisen kiintymys- ja vuorovaikutus-

suhteen vahingoittamista. Vanhempi voi vieraannuttaa lasta toisesta vanhemmasta esimerkiksi 

puhumalla pahaa hänestä, rajoittamalla heidän välistänsä yhteydenpitoa tai estämällä sen koko-

naan (Hakulinen ym. 2019b, 212, 215).  

 

Vainoaminen voi kohdistua lapseen tai lapsen toiseen vanhempaan (Laajasalo ym. 2019b, 190–

191). Vainoaminen on määritelty rikokseksi Suomen rikoslaissa vuodesta 2014 alkaen (Rikos-

laki 879/2013, 2013). Vainoamista on toistuva uhkaaminen, seuraaminen, tarkkaileminen, yh-

teyden ottaminen tai muu näihin rinnastettavalla tavalla oikeudeton vainoaminen, jonka voi 

odottaa aiheuttavan vainotussa pelkoa tai ahdistusta (Rikoslaki 879/2013, 2013).  

 

Hengellisen väkivallan erityispiirteenä on sen uskonnollinen ulottuvuus (Suomen evankelislu-

terilainen kirkko n.a.). Hengellistä väkivaltaa on esimerkiksi pyhien esineiden, tekstien, ope-

tusten tai rituaalien käyttäminen yksilön henkisen minän tai jumalasuhteen vahingoittamiseksi 

(Tobin 2016). Hengellisellä väkivallalla voidaan pyrkiä murskaamaan lapsen elämänkatsomus, 

elämäntapa tai mielipide, esimerkiksi pelottelemalla, käännyttämällä, syyllistämällä, eristä-

mällä tai kontrolloimalla (Suomen evankelisluterilainen kirkko n.a.). Toisaalta hengellinen vä-

kivalta voi olla myös fyysisiä tekoja, jos niitä perustellaan hengellisistä lähtökohdista tai hen-

gelliseen yhteisöön kuulumisen perusteella (Linjakumpu 2015, 10).  

 

 

2.1.3 Vanhemman lapseen kohdistama seksuaalisuutta loukkaava väkivalta 

 

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta tarkoittaa tekoja ja tilanteita, joilla rikotaan yksilön seksu-

aalista itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia (Porras 2015, 121). Se käsittää sekä rikokseksi 

määriteltyjä tekoja että tekoja, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkkejä (Porras 2015, 121). 

Seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta käytetään lähdekirjallisuudessa myös käsitettä sek-

suaalinen väkivalta (esim. WHO 2005, 169; Rikoksentorjuntaneuvosto n.a.). Tässä tutkiel-

massa käytetään paremmin väkivallan muotoa kuvaavaa käsitettä seksuaalisuutta loukkaava 

väkivalta, sillä väkivallan teot eivät ole niiden kohteen näkökulmasta seksuaalisia vaan yksilön 

seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavia (vrt. Porras 2015, 121).  
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Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa on henkilön seksuaalisuuteen kohdistuva epätoivottu 

seksuaalinen teko tai sen yritys tai seksuaalinen huomautus tai ehdotus, johon uhri joutuu pa-

kolla altistetuksi tai muutoin tahtomattaan (WHO 2005, 170). Pakottamisessa voidaan käyttää 

esimerkiksi fyysistä voimaa, pelottelua, kiristämistä tai uhkailua tai siinä voidaan hyödyntää 

kohteen kykenemättömyyttä antaa suostumusta esimerkiksi päihtymyksen takia (WHO 2005, 

170). Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ovat muun muassa raiskaus eli peniksen, muun 

ruumin osan tai esineen tunkeminen väkisin toisen emättimeen tai peräaukkoon, ehkäisyn käy-

tön kieltäminen sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (WHO 2005, 170). Lapsen seksuaalista 

hyväksikäyttöä on alle 16-vuotiaaseen lapseen kohdistuva ja hänen kehitystään mahdollisesti 

vahingoittava seksuaalinen teko tai sellaiseen pakottaminen tai altistaminen (Rikoslaki 

540/2011, 2011), esimerkiksi lapsen koskettelu, nuoleminen, altistaminen seksuaaliselle kuva-

materiaalille tai käyttäminen seksuaalisen materiaalin tuottamisessa (Erkkilä ym. 2012, 132). 

Lisäksi grooming eli lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin esimerkiksi internetin 

tai puhelimen välityksellä on määritelty laissa rikokseksi vuodesta 2011 alkaen (Rikoslaki 

540/2011, 2011). Digitaalisessa mediassa seksuaalista häirintää voi olla esimerkiksi vihjailevat 

puheet, seksuaaliset eleet tai ilmeet tai pyynnöt kosketteluun webkameran välityksellä (Vaara-

nen-Valkonen & Laitinen 2019, 341).  

 

 

2.1.4 Vanhemman lapseen kohdistama fyysinen ja taloudellinen väkivalta 

 

Fyysinen väkivalta on WHO:n mukaan terveydellisten (Tupola ym. 2012, 100; WHO 2016, 14) 

tai kehityksellisten haittojen todellista tai potentiaalista aiheuttamista (WHO 2016, 14) tai ruu-

miillisen kivun tuottamista (Tupola ym. 2012, 100) fyysistä voimaa käyttäen (Tupola ym. 2012; 

WHO 2016, 14). Rikoslaissa (578/1995, 1995) fyysiseen väkivaltaan liittyen on määritelty ri-

kokseksi muun muassa pahoinpitely, joka on toisen terveyden vahingoittamista, toiselle kivun 

aiheuttamista tai toisen saattamista tiedottomaan tai vastaavaan tilaan ruumiillisella väkivallalla 

tai muulla tavoin (Rikoslaki 578/1995, 1995). Fyysistä väkivaltaa on myös fyysinen kuritusvä-

kivalta eli pyrkimys vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen aiheuttamalla lapselle ruumiillista kipua 

tai kärsimystä (Tupola ym. 2012, 100; Hakulinen ym. 2019b, 197), joka on ollut Suomessa 

lailla kiellettyä vuodesta 1983 lähtien (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983, 

1983). Fyysistä väkivaltaa ovat esimerkiksi lyöminen, potkaiseminen (WHO 2005, 81; Tupola 

ym. 2012, 100; Hakulinen ym. 2019b, 197; Rikoksentorjuntaneuvosto n.a.), töniminen, ravis-

telu, läpsiminen (Tupola ym. 2012, 100; Hakulinen ym. 2019b, 197; Rikoksentorjuntaneuvosto 
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n.a.), tukistaminen (Tupola ym. 2012, 100; Rikoksentorjuntaneuvosto n.a.), polttaminen, myr-

kyttäminen, huumaaminen (Tupola ym. 2012, 100; Hakulinen ym. 2019b, 197), terä- tai am-

puma-aseella vahingoittaminen (WHO 2005, 81; Hakulinen ym. 2019b, 197; Rikoksentorjun-

taneuvosto n.a.), kuristaminen (Hakulinen ym. 2019b, 197; Rikoksentorjuntaneuvosto n.a.), pu-

reminen ja tukehduttaminen (Hakulinen ym. 2019b, 197).  

 

Taloudellista väkivaltaa ovat muun muassa rahan käytön kontrollointi (Sanders 2015; Doyle 

2020), sen ansaitsemisen estäminen (Sanders 2015; Gibbs ym. 2018; Doyle 2020), toisen omai-

suuden varastaminen (Sanders 2015; Gibbs ym. 2018) tai tuhoaminen (Sanders 2015) sekä uh-

rin velkauttaminen (Doyle 2020). Taloudellista väkivaltaa on tutkittu lähinnä naisiin kohdistu-

van parisuhdeväkivallan näkökulmasta (esim. Sanders 2015; Gibbs ym. 2018; Doyle 2020), 

mutta vanhempi voi kohdistaa sen eri muotoja myös lapseensa lapsen iästä riippuen. 

 

 

2.2 Vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan esiintyvyys Suomessa 

 

Suomessa on vuonna 2020 rekisteröity 2000 vanhemman alaikäiseen lapseensa kohdistamaa 

rikosta, joista suurin osa (1778 kpl) on pahoinpitelyjä (Tilastokeskus 2021a). Seuraavaksi eni-

ten on kirjattu laittomia uhkauksia (89 kpl) ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä (86 kpl; Ti-

lastokeskus 2021a). Samat rikostyypit ovat pysyneet yleisimpinä vanhempien lapseen kohdis-

tamina rekisteröityinä rikoksina saatavilla olevan tilaston alusta eli vuodesta 2009 asti (Tilas-

tokeskus 2021a). Vuoden 2020 lopussa Suomessa on ollut 1 041 526 alle 18-vuotiasta lasta 

(Tilastokeskus 2021b). Näin ollen noin 0,2 % lapsista on joutunut vanhempansa väkivaltari-

koksen kohteeksi vuonna 2020. Suurin osa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ei kuitenkaan tule 

viranomaisten tietoon (Tolvanen & Vuento 2012, 305), ja sen todellinen määrä on huomatta-

vasti tilastoituja rikoksia suurempi (vrt. THL 2021a; THL 2021b). Esimerkiksi rekisteröidyiksi 

tulleita pahoinpitelyjä on kokenut vajaa 0,2 % lapsista, kun taas kouluterveyskyselyn mukaan 

(THL 2021a; THL 2021b) 6,7 % – 15,1 % lapsista on kokenut fyysistä väkivaltaa. Numeeriset 

tilastot eivät tuo esille vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan laajuutta eivätkä tavoita 

ilmiön syvyyttä tai moninaisuutta, joita tarkastellaan tässä tutkimuksessa tutkimalla vanhem-

man taholta väkivaltaa kokeneiden selviytymisen kokemuksia.  

 

Kouluterveystutkimuksen (THL 2021a; THL 2021b) mukaan lapset kokevat vanhempiensa ta-

holta henkistä väkivaltaa fyysistä väkivaltaa enemmän. Henkistä väkivaltaa on kokenut kyselyä 
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edeltäneen vuoden aikana lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista 32,9 %, 8.- ja 9.-

luokkalaisista 31,3 %, ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista 24,0 % (THL 2021b) ja 4.- ja 

5.-luokkalaisista 14,4 % (THL 2021a). Henkisen väkivallan kohteeksi joutuminen yleistyy lap-

sen ikääntyessä, ja se on yleisintä 8.- ja 9.- luokkalaisilla sekä lukiolaisilla, joista sitä on kokenut 

noin joka kolmas. Vanhemman taholta fyysistä väkivaltaa on kokenut viimeisen vuoden aikana 

lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista 7,9 %, ammatillisen oppilaitoksen opiske-

lijoista 6,7 %, 8.- ja 9.-luokkalaisista 12,5 %, (THL 2021b) ja 4.- ja 5.-luokkalaisista 15,1 % 

(THL 2021a). Päinvastoin kuin henkinen väkivalta fyysisen väkivalta lasta kohtaan vähenee 

lapsen ikääntyessä. Henkinen väkivalta on fyysistä väkivaltaa yleisempää kaikissa ikäryhmissä, 

ja toisen asteen opiskelijoista lukiolaiset kokevat sitä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita 

enemmän. Sekä fyysisen että henkisen vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan kokeminen 

on merkittävän yleistä (vrt. 6,7 % – 32,9 % THL 2021a; THL 2021b), ja siitä selviytymisessä 

tukemiseksi tarvitaan lisää ymmärrystä pitkäaikaisten haittojen minimoimiseksi, jota tällä tut-

kimuksella tuotetaan. 

 

 

2.3 Vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan ennaltaehkäisy Suomessa 

 

Suomessa väkivallan ennaltaehkäisystä säädetään muun muassa laeilla, kuten Lailla lapsen 

huollosta ja tapaamisoikeudesta, joka velvoittaa lapsen suojelemiseen kaikenlaiselta ruumiilli-

selta ja henkiseltä väkivallalta sekä ohjaa ymmärrystä, turvaa ja hellyttää antavaan kasvatuk-

seen (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 190/2019, 2019). Lisäksi sosiaali- ja terveys-

ministeriö on julkaissut vuosille 2020–2025 viisivuotisen toimenpidesuunnitelman lapsiin koh-

distuvan väkivallan ehkäisemiseksi monentasoisilla keinoilla (STM 2019b). Väestötason toi-

menpiteillä voidaan pyrkiä varmistamaan perheiden taloudellinen toimentulo esimerkiksi suo-

rilla tulonsiirroilla (WHO 2016, 56), mihin pyritään muun muassa lapsilisän maksamisella (vrt. 

Kansaneläkelaitos 2021). Väestön asenteita pyritään myös muokkaamaan väkivallalle kieltei-

siksi (Oranen 2012, 235) ja kasvattamaan väestön tietoisuutta väkivallan haitallisista seurauk-

sista, muun muassa vauvan ravistelun vaarallisuudesta (Tupola ym. 2012, 109–110). Lisäksi eri 

toimialojen kuten sivistystoimen sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökuntaa koulutetaan 

väkivallan ja sen riskien tunnistamiseen sekä siihen, miten pitää toimia epäillessään lapseen 

kohdistettua väkivaltaa (Mäkelä ym. 2019, 126–127). 
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Väkivallan ehkäisyä kohdennetaan myös suoraan vanhemmille muun muassa neuvoloissa (Tu-

pola ym. 2012, 109–110). Esimerkiksi Voimaperheet -toimintamallilla pyritään lapsen käy-

töshäiriöoireiden vähentämiseen ja väkivallattoman vanhemmuuden tukemiseen, sillä lapsen 

käytöshäiriöt lisäävät vanhemman riskiä käyttää väkivaltaa ja fyysinen väkivalta lapsen käy-

tösoireita (Mäkelä ym. 2019, 127). Vanhemmuustaitojen, kuten vanhempien sosiaalisten taito-

jen (Salmivalli & Joki-Erkkilä 2019, 318), kasvatuksen johdonmukaisuuden (Karjalainen 2019, 

145–146), lapsen ja vanhemman myönteisen vuorovaikutuksen (Karjalainen 2019, 145–146; 

Salmivalli & Joki-Erkkilä 2019, 318) sekä hoivaavuuden (Hakulinen & Korpilahti 2019, 279–

280), kehittämistä tukemalla voidaan ennaltaehkäistä vanhempien väkivaltaista käyttäytymistä 

lapsiaan kohtaan (Erkkilä ym. 2012, 151; Hakulinen & Korpilahti 2019, 279–280; Karjalainen 

2019, 145–146; Laajasalo ym. 2019, 195–196; Mäkelä ym. 2019, 126; Salmivalli & Joki-Erk-

kilä 2019, 318). Vanhemmuutta voidaan tukea myös perehtymällä vanhempien kanssa lapsen 

perustarpeiden kohtaamiseen ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin (Söderholm & Politi 2012, 

90), lapsen oikeuteen koskemattomuuteen (Hakulinen & Korpilahti 2019, 279–280) sekä tur-

vataitokasvatukseen (Tenhunen ym. 2019, 158). Suomessa on käytössä esimerkiksi Ihmeelliset 

vuodet -ohjelma, jonka avulla harjoitellaan muun muassa tunteista puhumista sekä tapoja tukea 

lapsen sosiaalisia, kognitiivisia ja ongelmanratkaisutaitoja (Karjalainen 2019, 145–146). 

 

Palveluissa kuten neuvoloissa ja koulun terveystarkastuksissa pitää vahvistaa perheen voima-

varoja (Hakulinen & Korpilahti 2019, 279–280), huomioida myös vanhempien mahdolliset hy-

vinvoinnin tuen tarpeet sekä ohjata vanhemmat tarvittavaan hoitoon ja järjestää tukea perheille 

vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan ennaltaehkäisemiseksi (Erkkilä ym. 2012, 151; 

Mäkelä & Salo 2012, 267; Hakulinen ym. 2019b, 216–217; Tenhunen ym. 2019, 160). Van-

hemmalta voi olla hyvä kysyä esimerkiksi omista lapsuudenaikaisista haitallisista kokemuk-

sista, jolloin tuen tarpeita voi nousta esille (Hakulinen ym. 2019b, 204). Lisäksi parisuhteen 

hyvinvoinnin edistämistä tulisi tukea (Hakulinen & Korpilahti 2019, 279–280; Hakulinen ym. 

2019b, 217) esimerkiksi keskustelemalla parisuhdeajan merkityksestä, rakentavasta riitelystä 

(Hakulinen ym. 2019b, 217) ja seksuaalisuudesta parisuhteessa (Hakulinen & Korpilahti 2019, 

279–280). Erotilanteissa vanhemmille tulee tarjota erityistä tukea sekä ohjata heitä lapsen edun 

huomioimiseen ja lapsen suojelemiseen eron jälkeiseltä väkivallalta (Hakulinen ym. 2019b, 

218). 
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Varhaiskasvatus, koulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat merkittäviä väkivallan ennaltaeh-

käisytyön paikkoja, sillä niissä tavoitetaan lähes kaikki lapset (Mäkelä ym. 2019, 126). Väki-

vallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmaan kuuluu lasten sosioemotionaalisten taitojen (WHO 

2016, 67; Karjalainen 2019, 141–142), kuten tunteiden tunnistamisen ja säätelyn, empatian, 

toisten kunnioittamisen ja vastuullisen päätöksenteon (Karjalainen 2019, 141–142), vahvista-

minen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa (Karjalainen 2019, 147; Mäkelä ym. 2019, 125). Li-

säksi vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan ennaltaehkäisemisessä auttavat lasten tieto-

jen lisääminen seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta ja tukeminen sen ehkäisytaitojen ke-

hittämiseen (WHO 2016, 67). Esimerkiksi lasten kehotunne- ja seksuaalikasvatuksella voidaan 

tukea ja suojella lapsen seksuaalikehitystä sekä ennaltaehkäistä seksuaalisuutta loukkaavan ja 

muun väkivallan kohteeksi joutumista (Cacciatore ym. 2019, 167–168). Keskeistä on myös tur-

vataitokasvatus (Erkkilä ym. 2012, 151; Karjalainen 2019, 141; STM 2019b, 23), kuten lasten 

omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen sekä myönteisen itsetunnon ja kehonkuvan kehit-

täminen (STM 2019b, 23) sekä uhkaavien tilanteiden tunnistamisen, itsen ja muiden puolusta-

misen sekä muita kunnioittavan kohtelun harjoittelu (Karjalainen 2019, 141). Turvataidot lisää-

vät turvallisuutta ihmissuhteissa, taitoja suojella itseä väkivaltatilanteissa ja välttää väkivallan 

kohteeksi joutumista (STM 2019b, 23). Ne myös suojelevat mielenterveyttä ja vahvistavat mah-

dollisuuksia selviytyä vaikeista tilanteista elämässä sekä rakentaa ja ylläpitää hyviä ja turvalli-

sia ihmissuhteita (Karjalainen 2019, 141). Riittävät ihmissuhteet ja ympäristöt sosiaalisen iden-

titeetin määrittelyyn sekä tunteiden ja kaikenlaisten ajatusten ilmaisuun lisäävät lapsen turval-

lisuutta sekä mahdollistavat väkivallan ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen siihen (Isola 

ym. 2019, 114).  

 

 

2.4 Vanhemman lapseen kohdistamaan väkivaltaan puuttuminen ja sitä kokeneen 

hoito Suomessa 

 

Vanhemman lapseen kohdistamaan väkivaltaan puuttumiseksi väkivallasta ja mahdollisista 

muista riskitekijöistä pitää kysyä vanhemmilta systemaattisesti esimerkiksi neuvoloissa ja kou-

luterveydenhuollon terveystarkastuksissa (Söderholm & Politi 2012, 91; Tupola ym. 2012, 109; 

Hakulinen ym. 2019b, 216–217; Tenhunen ym. 2019, 161). Puheeksioton tukena voivat toimia 

erilaiset kyselylomakkeet (Hakulinen ym. 2019b, 216–217; Tenhunen ym. 2019, 161), kuten 

lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake (Hakulinen ym. 2019b, 216–217). Jos lähi-

suhdeväkivallasta on epäily, siitä tulee kysyä kahden kesken epäillyn kohteen kanssa (Oranen 
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2012, 228–229). Lisäksi väkivallan kohteen ja lasten turvallisuus pitää aina huomioida ensisi-

jaisesti puututtaessa väkivaltaepäilyyn (Oranen 2012, 228–229).  

 

Ammattilaisen pitää kohdata lapsi välittäen sekä hänestä ja hänen asioistaan kiinnostuneena, 

jolloin lapsi saattaa kertoa mahdollisesta väkivallasta (Tupola ym. 2012, 109). Toisaalta lapsi 

voi kertoa myös kysymättä kokemastaan väkivallasta tutulle ja turvalliselle aikuiselle, kuten 

opettajalle tai terveydenhoitajalle (Hakulinen ym. 2019b, 205; Vaaranen-Valkonen & Laitinen 

2019, 358), joiden velvollisuus on ohjata lapsi tarpeellisten palvelujen piiriin (Oppilas- ja opis-

kelijahuoltolaki 1287/2013, 2013) sekä tehdä lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 

88/2010, 2010). Lastensuojeluilmoituksen pohjalta lastensuojeluprosessissa selvitetään lapsen 

kehitysmahdollisuudet ja turvallisuus sekä rikosoikeudellisessa prosessissa rikoksen tunnus-

merkkien mahdollinen täyttyminen (Mäkelä ym. 2019, 128). Lapseen kohdistuvan väkivallan 

hoidossa tehdään monialaista yhteistyötä esimerkiksi lastensuojelun, terveydenhuollon ja väki-

valtatyöhön erikoistuneiden järjestöjen kesken (Oranen 2012, 234–235). Vanhemman lapseen 

kohdistaman väkivallan hoidossa on keskeistä ohjata lapsen lisäksi vanhempi tarvittavan tuen 

ja avun piiriin (Erkkilä ym. 2012, 149; Hakulinen ym. 2019b, 205).  

 

Suomessa vanhemman lapseen kohdistamaan väkivaltaan ja sen seurauksiin saa apua julkisista 

palveluista, joiden lisäksi jotkin järjestöt kuten Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Punaisen 

Ristin Nuorten turvatalot, Lyömätön Linja ja Maria Akatemia ry tarjoavat tukea ja apua väki-

valtaa kokeneille lapsille ja väkivaltaa käyttäneille aikuisille (Hakulinen ym. 2019b, 211). Hoi-

dossa voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan 

ennaltaehkäisyssä, esimerkiksi hoitoa vanhemman mielenterveydenhäiriöihin (Hakulinen ym. 

2019b, 208) ja myönteisen vanhemmuuden tukemista vanhemman ja lapsen suhteen lähentä-

miseksi (Mäkelä & Salo 2012, 266; Hakulinen ym. 2019b, 208). Myönteistä vanhemmuutta 

voidaan edistää muun muassa vähentämällä vanhemman negatiivisia tulkintatapoja lapsesta ja 

muokkaamalla asenteita kielteiseksi väkivallan käyttämistä kohtaan (Mäkelä & Salo 2012, 

266). Esimerkiksi vanhemmille suunnatussa Voimaperheet-ohjelmassa pyritään lapseen koh-

distuvan väkivallan lopettamiseen muun muassa harjoittelemalla konkreettisia vanhemmuuden 

keinoja ja vahvistamalla väkivallan käyttämiseltä suojaavia tekijöitä (Hakulinen ym. 2019b, 

210). Suuri osa väkivaltaa käyttäneistä vanhemmista pystyy myönteiseen vanhemmuuteen saa-

dessaan siihen riittävää tukea ja ohjausta (Hakulinen ym. 2019b, 208). Empaattisuus, ymmärrys 

ja välittävä ilmapiiri ovat tärkeitä kohtaamisessa, jotta vanhemmat suhtautuisivat apuun vas-

taanottavaisesti (Söderholm & Politi 2012, 92).  
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Lapselle itselleen pitää tarjota mahdollisuus lähiympäristöstä ja mahdollisesta väkivallasta kes-

kustelemiselle (Söderholm & Politi 2012, 91; Hakulinen ym. 2019b, 205), esimerkiksi lapsen 

arjesta ja kodin olosuhteista kysymällä (Hakulinen ym. 2019b, 205). Aikuisen saadessa tietää 

lapseen kohdistuneesta väkivallasta hänen pitää kertoa lapselle lapsen kehitystasolleen sopi-

valla tavalla, miten häntä autetaan tilanteessa (Hakulinen ym. 2019b, 205). Aikuisen pitää aut-

taa lasta kehittämään ymmärrystä tilanteesta ja siitä, että tapahtumat ovat aikuisten vastuulla 

eivätkä lapsen syytä, ja on aikuisten velvollisuus huolehtia lapsen oikeudesta turvalliseen elä-

mään (Mäkelä ym. 2019, 132–133). Lapsen auttamisessa pyritään hänen selviytymiskeinojensa 

vahvistamiseen esimerkiksi arjen tukitoimilla ja lapsen turvallisuuden varmistamisella (Erkkilä 

ym. 2012, 150; Kauppi 2012, 129; Mäkelä ym. 2019, 132–133). On myös tärkeää nostaa esille, 

miten lapsi on jo toiminut itsensä suojelemiseksi esimerkiksi kertonut tilanteesta jollekin, millä 

voidaan vahvistaa lapsen selviytyjäidentiteetin kehittymistä (Mäkelä ym. 2019, 132–133). Am-

matillisen hoidon tavoitteina ovat muun muassa vahingoitetun itsetunnon kehittäminen, luotta-

muksen palauttaminen ihmissuhteisiin ja lapsen vahvuuksien tukeminen (Kauppi 2012, 129). 

Lisäksi on tärkeää luoda lapselle luottamus avun hakemista ja saamista kohtaan (Kauppi 2012, 

129). 

 

Edellä avatuissa Suomessa käytössä olevien vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan hoi-

tokeinojen kuvauksissa tulee ilmi, että hoito keskittyy lähinnä väkivaltaisessa ympäristössä elä-

vän lapsen tukemiseen. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, ettei väkivaltaa käyttävän vanhemman vai-

kutuspiiristä poispääsyn jälkeen ole vakiintuneita toimintatapoja väkivaltaa kokeneen selviyty-

misessä tukemiseksi. Tämä tutkimus lisää ymmärrystä selviytymisen kannalta tärkeiksi koe-

tuista tekijöistä ja siitä näkökulmasta mahdollisista tavoista tukea vanhemman lapseen kohdis-

tamasta väkivallasta selviytymistä.   



 

14 

 

3 VANHEMMAN LAPSEEN KOHDISTAMASTA VÄKIVALLASTA 

SELVIYTYMINEN 

 

Lähdekirjallisuudessa selviytymistä kuvataan sekä selviytymisen (esim. Ashford ym. 2019) että 

toipumisen (esim. Hsu ym. 2008) käsitteillä. Tässä työssä ilmiöstä käytetään käsitettä selviyty-

minen.   

 

 

3.1 Selviytymisen ja posttraumaattisen kasvun määrittelyt 

 

Selviytyminen on dynaaminen ja kokonaisvaltainen prosessi, jossa yksilö pyrkii tietoisesti pa-

rantamaan hyvinvointiaan sen eri osa-alueilla (Egnew 2005; Hsu ym. 2008; Ashford ym. 2019). 

Ashford ym. (2019) ovat määritelleet selviytymistä päihteiden käyttöön ja mielenterveyden häi-

riöihin liittyen muun muassa alojen järjestöjen ja yhdistysten määritelmien pohjalta. Sen sijaan 

Egnew (2005) on tutkinut lääkäreiden ja Hsu ym. (2008) yleisemmin terveydenhuollon ammat-

tilaisten ja potilaiden käsityksiä sairaudesta tai traumasta selviytymisestä. Selviytymisen tulok-

set vaihtelevat eri aikoina ja yksilöiden välillä, kehittyvät jatkuvasti ja näkyvät elämän eri osa-

alueilla eri aikoihin sen prosessiluontoisuuden vuoksi (Ashford ym. 2019). 

 

Selviytymisprosessissa yksilö pyrkii itseohjautuvasti hyvinvointinsa parantamiseen, ja on ak-

tiivinen toimija selviytymisen suhteen esimerkiksi ammattilais- ja ystävyyssuhteissa (Ashford 

ym. 2019). Sosiaaliset suhteet ovat välttämättömiä selviytymisen kannalta (Hsu ym. 2008), esi-

merkiksi koska ihminen ymmärtää ja sanallistaa elämäänsä suhteessa muihin ihmisiin (Egnew 

2005). Merkittävä osa selviytymisen prosessista tapahtuu suhteissa itsen, merkityksellisten 

muiden ihmisten, yhteisön ja kulttuurin kanssa (Egnew 2005; Ashford ym. 2019). 

 

Selviytyminen ei välttämättä vaadi fyysistä paranemista, vaan tärkeämpää on löytää mielen si-

säinen tasapaino (Hsu ym. 2008), hyväksyntä tapahtuneelle (Egnew 2005; Hsu ym. 2008) sekä 

merkitys kokemuksille ja elämälle (Egnew 2005). Selviytyminen on uudelleentulkintaa elä-

mästä ja oman elämän narratiivin muokkaamista sekä henkilökohtainen kokemus kärsimyk-

sestä ylipääsemisestä (Egnew 2005). Selviytyminen voi mahdollistaa yksilölle mielekkääm-

män, sosiaalisesti tyydyttävämmän ja merkityksellisemmän olemassaolon ja elämisen (Ashford 

ym. 2019).  
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Posttraumaattinen kasvu tarkoittaa traumaattisten tai stressaavien tapahtumien jälkeen ilmene-

viä positiivisia vaikutuksia tai seurauksia (Park & Helgeson 2006).  Psyykkinen stressi on ym-

päristön ja yksilön suhde, jonka henkilö arvioi rasittavaksi tai hänen voimavaransa ylittäväksi 

ja hyvinvointinsa vaarantavaksi (Lazarus & Folkman 1984). Traumaattinen tapahtuma altistaa 

yksilön äärimmäiselle stressille häneen itseensä tai perheeseensä kohdistuvan uhan, sen todis-

tamisen tai kohteena olemisen vuoksi (Brouwer & Leeuwen 2013, 199). Traumaattinen tapah-

tuma voi liittyä esimerkiksi perheen erottamiseen väkisin, väkivaltaan, yllättävään kuolemaan, 

henkeä uhkaaviin tapahtumiin, merkittäviin materiaalisiin menetyksiin, sairauteen tai itsearvos-

tuksen menetykseen (Brouwer & Leeuwen 2013, 199–200). Posttraumaattinen kasvu ei rajoitu 

ongelmista selviytymiseen, vaan koettujen muutosten myötä yksilön tila muuttuu kokemuksia 

edeltävää tilaa paremmaksi (Tedeschi & Calhoun 2004). 

 

Posttraumaattisen kasvun osa-alueita ovat koetut positiiviset muutokset itsessä, ihmissuhteissa 

ja suhtautumisessa muihin sekä muutokset elämänfilosofiassa (Tedeschi & Calhoun 1996; Te-

deschi ym. 1998, 10–11). Positiivisia itsessä koettuja muutoksia voivat olla esimerkiksi itse-

luottamuksen (Tedeschi & Calhoun 1996; Tedeschi ym. 1998, 10–11) ja -arvostuksen vahvis-

tuminen, coping-keinojen kehittyminen (Tedeschi & Calhoun 1996), itsensä näkeminen selviy-

tyjänä uhrin sijaan ja parempi ymmärrys omasta haavoittuvuudesta (Tedeschi ym. 1998, 10–

11). Muihin suhtautumiseen sekä ihmissuhteisiin liittyvät positiiviset muutokset voivat näkyä 

esimerkiksi ihmissuhteiden lähentymisenä, tunteiden ilmaisukyvyn kehittymisenä sekä herk-

kyyden, auttamisen (Tedeschi & Calhoun 1996; Tedeschi ym. 1998, 10–11) ja myötätunnon 

(Tedeschi ym. 1998, 10–11) lisääntymisenä muita kohtaan.  Lisäksi avun hyväksyminen ja suu-

rempi panostus ihmissuhteisiin voivat olla posttraumaattisen kasvun tuloksia suhteissa muihin 

ihmisiin (Tedeschi & Calhoun 1996). Elämänfilosofiassa positiivisia muutoksia voivat olla 

muun muassa lisääntynyt arvostus omaa olemassaoloa kohtaan, asioiden priorisoiminen uudel-

leen elämästä enemmän nauttien, elämän tarkoituksen muuttuminen tai selkiytyminen (Te-

deschi & Calhoun 1996; Tedeschi ym. 1998, 12–14) sekä viisauden kehittyminen (Tedeschi 

ym. 1998, 12–14) ja uskonnollinen vahvistuminen (Tedeschi & Calhoun 1996).  

 

Aiemmissa tutkimuksissa (Egnew 2005; Hsu ym. 2008; Ashford ym. 2019) selviytymistä on 

tutkittu lähinnä kansainvälisesti terveydenhuollon konteksteissa sairauksiin ja yleisesti traumoi-

hin liittyen sekä selviytymisen seurauksiin liittyvää posttraumaattista kasvua (Tedeschi & Cal-

houn 1996; Tedeschi ym. 1998; Tedeschi & Calhoun 2004) yleisesti traumojen ja kriisien jäl-
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keen. Tämä tutkimus lisää ymmärrystä siitä, mistä vanhemman lapseen kohdistamasta väkival-

lasta selviytyneet kokevat selviytymisen tunteen muodostuvan, mitkä tekijät he kokevat tä-

keiksi selviytymisen kannalta, sekä mitä seurauksia he kokevat selviytymisellä olevan. 

 

 

3.2 Vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisessä tärkeät tekijät 

 

Fyysinen ja emotionaalinen etäisyys vanhempiin. Väkivaltaisesta ympäristöstä pois pääsemi-

nen ja fyysisen etäisyyden ottaminen väkivaltaa käyttäneisiin vanhempiin edistää väkivallan 

kokemuksista selviytymisen prosessia merkittävästi (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; 

Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Bain & Durbach 2021). Se muun muassa antaa 

tilaa hallinnan ottamiselle omasta elämästä (Anderson & Bernhardt 2020), mikä on edellytys 

väkivallan kokemuksista eteenpäin pääsemiselle (O´Brien ym. 2013). Fyysisen etäisyyden ot-

taminen mahdollistaa kokemusten tarkastelun turvallisen etäisyyden päästä (Anderson ym. 

2011) sekä tuo rohkeutta ja vahvuutta asettaa rajoja perheenjäsenille (Anderson & Bernhardt 

2020). Lisäksi se auttaa irrottautumaan emotionaalisesti heidän häiriintyneistä käyttäytymis-

malleistaan sekä negatiivisista vaikutuksistaan (Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 

2020). Samalla tavalla emotionaalinen etäisyys suhteessa vanhempiin on väkivallan kokemuk-

sista selviytymisen kannalta merkittävää (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 2016; Anderson & 

Bernhardt 2020), sillä se luo mahdollisuuden muun muassa omaa elämää suuntaavien päätösten 

tekemiselle ja toksisista perhedynamiikoista irrottautumiselle (Anderson & Bernhardt 2020) 

sekä vaihtoehtoisten käsitysten muodostamiselle itsestä ja koetusta väkivallasta (Hartley ym. 

2016). Emotionaalisen etäisyyden ottaminen auttaa myös tunnistamaan ja päästämään irti per-

heen asioista, joihin ei itse pysty vaikuttamaan (Anderson & Bernhardt 2020).  

 

Kokemusten käsittely muiden kanssa ja sosiaalinen tuki. Lapsuuden väkivaltakokemuksista sel-

viytymistä edistää niiden käsittely muiden kanssa (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; 

Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Bain & Durbach 2021), esimerkiksi psykote-

rapiassa (Anderson ym. 2011; Bain & Durbach 2021) tai lähisuhteissa (O´Brien ym. 2013; 

Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Bain & Durbach 2021). Kokemuksista puhu-

minen muun muassa helpottaa niiden kohtaamista ja käsittelemistä (Anderson ym. 2011; An-

derson & Bernhardt 2020) sekä tarjoaa vaihtoehtoisia näkökulmia (Hartley ym. 2016; Anderson 

& Bernhardt 2020). Kokemuksia reflektoimalla muiden kanssa voi uudelleenarvioida ja avartaa 

ajatusmalleja, tunteita ja käyttäytymistapoja (Bain & Durbach 2021) sekä saada keinoja niistä 
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haitallisista tai hyödyttömistä luopumiseen (Anderson & Bernhardt 2020). Erityisesti kokemus-

ten jakaminen vertaisten kanssa voi antaa vertaistukea (O´Brien ym. 2013) ja voimaannuttaa 

sekä antaa toivoa ja rohkaisua (Anderson & Bernhardt 2020). Turvallinen ja läheinen ihmis-

suhde mahdollistaa tunteiden ilmaisemisen ilman rangaistuksen pelkoa (Anderson & Bernhardt 

2020). Lisäksi se voi tarjota yhteenkuuluvuuden, hyväksynnän (Anderson & Bernhardt 2020), 

tunteiden validoinnin (Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020), huolehdituksi tulemi-

sen ja turvallisuuden kokemuksia (Bain & Durbach 2021). Turvallisen ja läheisen ihmissuhteen 

myötä arvostus kiintymyssuhteita kohtaan voi kasvaa, koherenssin tunne vahvistua sekä ym-

märrys maailmasta ja kokemusten merkityksestä kehittyä (Bain & Durbach 2021). Lisäksi 

asuinmaan kulttuurin kyseenalaistaminen ja kriittinen arviointi voi edistää selviytymistä (Hart-

ley ym. 2016). 

 

Väkivallan kokemusten tunnistaminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen. Väkivallan kokemus-

ten tunnistaminen (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 2016) ja niistä selviytymisen tietoinen 

tavoittelu auttavat kokemuksista selviytymisessä (Anderson ym. 2011). Lisäksi pyrkimys ym-

märtää väkivallan kokemusten syitä sekä vaikutuksia itseen ja omaan elämään (Anderson ym. 

2011; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Barley 2020; Bain & Durbach 2021) 

sekä niiden hyväksyminen (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 

2020; Barley 2020) voivat edistää selviytymisprosessia. Ymmärryksen lisäämistä voivat hel-

pottaa koulutus ja psykoterapeutilta saatu tieto (Anderson ym. 2011) sekä itsenäinen tiedonhan-

kinta vanhemman lapseen kohdistamaan väkivaltaan ja sen seurauksiin liittyen (Anderson ym. 

2011; Anderson & Bernhardt 2020). Omaa ymmärrystä lapsuuden kokemuksista, maailmasta 

ja itsestä voi kehittää myös lukemalla, reflektoimalla ja kirjoittamalla (Barley 2020). Lisäksi 

selviytymisessä voivat auttaa ymmärrys vanhempien taustojen vaikutuksesta heidän väkivaltai-

seen käyttäytymiseensä ja sen tunnistaminen, että vanhempi on toiminut väärin käyttäessään 

väkivaltaa (Hartley ym. 2016).  

 

Vanhempiin suhtautumisen muuttaminen. Selviytymisessä voi auttaa käsitysten muuttaminen 

vanhemmista, esimerkiksi ymmärrys siitä, ettei väkivalta ole sen kohteen syy tai vastuulla, vaan 

ainoastaan väkivaltaa käyttävä vanhempi voi lopettaa väkivallan ja on vastuussa teoistaan (An-

derson ym. 2011). Ymmärrys ja empatia (Anderson ym. 2011) sekä myötätunto ja anteeksianto 

vanhempia kohtaan (Bain & Durbach 2021), ja sen ymmärtäminen, että jokainen yrittää par-

haansa omilla lähtökohdillaan voivat myös edistää selviytymistä (Anderson ym. 2011).  
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Käsitysten muuttaminen itsestä ja tunteiden käsittely. Käsitysten muuttaminen itsestä tukee sel-

viytymisessä (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 2016), esimerkiksi kirjallisuudesta tehdyt oi-

vallukset voivat lisätä itsetuntemusta ja auttaa identiteetin ja arvojen kehittämisessä (Barley 

2020). Ymmärrys siitä, ettei itsellä ole ollut valtaa vaikuttaa väkivaltaan, voi helpottaa oman 

vallan ja toimijuuden tunnistamista aikuisuudessa (Anderson ym. 2011). Lisäksi positiivisten 

puolten ja vahvuuden tunnistaminen itsessä (O´Brien ym. 2013; Hartley ym. 2016) sekä itse-

kriittisyydestä ja vaurioitetun identiteetistä luopuminen voivat edistää selviytymistä (Hartley 

ym. 2016). Selviytymisprosessissa voivat tukea määrätietoisuus (Hartley ym. 2016), yhteyden 

löytäminen uudelleen omiin tunteisiin (Hartley ym. 2016) sekä vaikeiden tunteiden kohtaami-

nen (Hartley ym. 2016: Barley 2020), jossa voivat auttaa muun muassa kirjallisuudesta tehdyt 

oivallukset (Barley 2020). Syyllisyyden ja häpeän tunteista eroon pääseminen sekä itselle an-

teeksi antaminen voivat edistää selviytymisprosessia merkittävästi (Anderson ym. 2011; Hart-

ley ym. 2016). Lisäksi selviytymiseen voivat motivoida myös halu kasvaa ihmisenä sekä elää 

väkivallatonta elämää ja suojella lapsiaan itse kokemiltaan asioilta (Anderson & Bernhardt 

2020).  

 

Merkityksen antaminen kokemuksille ja hengellinen yhteys. Selviytymisessä voi tukea merki-

tyksen antaminen lapsuuden väkivaltakokemuksille (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 2016; 

Anderson & Bernhardt 2020), jota voi helpottaa esimerkiksi merkitysten etsiminen kirjallisuu-

desta ja musiikista (Barley 2020). Kokemusten merkitys voi olla esimerkiksi niistä seurannut 

henkilökohtainen kasvu (Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020). Toisaalta kokemus-

ten tarkoitus voi löytyä hengellisestä yhteydestä (Anderson ym. 2011), joka voi auttaa monin 

tavoin lapsuuden väkivallan kokemuksista selviytymisessä (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 

2016; Anderson & Bernhardt 2020). Suhde jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen voimaan voi 

esimerkiksi auttaa kärsimyksestä ylipääsemisessä (Anderson ym. 2011) sekä väkivallan koke-

musten ymmärtämisessä (Hartley ym. 2016). Hengellisyys voi tarjota voimaa (Anderson ym. 

2011; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020), lohtua (Hartley ym. 2016; Anderson & 

Bernhardt 2020), toivoa, kumppanuutta ja rakkautta (Anderson ym. 2011) sekä mahdollisuuden 

stressin ilmaisemiseen ja rohkeutta kohdata pelot (Hartley ym. 2016). Lisäksi suhde yliluon-

nolliseen voi auttaa suhtautumaan myötätuntoisemmin perhettä kohtaan ja antamaan anteeksi 

(Anderson & Bernhardt 2020). 
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3.3 Vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisen seurauksia  

 

Ymmärryksen kehittyminen sekä elämän suunnan ja arvojen selkiytyminen. Vanhemman lap-

seen kohdistaman väkivallan kokemuksista selviytyminen voi kehittää suhteellisuuden tajua 

sekä kykyä laittaa asiat perspektiiviin (Anderson ym. 2011) ja nähdä asioita eri näkökulmista 

(Bain & Durbach 2021). Selviytymisprosessin myötä henkilö voi oppia ajattelemaan, että ih-

miset tekevät elämässään parhaansa niistä lähtökohdista, jotka heillä on, vaikka väkivallan 

käyttämistä ei hyväksykään (Anderson ym. 2011). Toisaalta selviytyminen voi luoda käsityk-

sen, että kaikki tapahtuu syystä (Anderson ym. 2011) ja koetulla kärsimyksellä on tarkoitus 

(Anderson ym. 2011), esimerkiksi selviytyminen on muovannut itsensä sellaiseksi kuin nyt on 

(Anderson ym. 2011). Se voi myös vahvistaa arvostusta elämää kohtaan (Anderson ym. 2011; 

Bain & Durbach 2021) sekä käsitystä elämän tarkoituksesta (Anderson ym. 2011). Selviytymi-

sen myötä voi esimerkiksi keksiä, mitä haluaa tehdä elämässään (Anderson & Bernhardt 2020). 

Se voi myös lisätä määrätietoisuutta (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; Anderson & 

Bernhardt 2020) sekä motivaatiota itsensä toteuttamiseen (Anderson ym. 2011) tai menestyk-

sekkään ja palkitsevan elämän saavuttamiseen (O´Brien ym. 2013). Lisäksi selviytyminen voi 

kehittää taitoja ja sytyttää halun auttaa muita (Anderson ym. 2011; Anderson & Bernhardt 

2020), esimerkiksi tarjota tukea, ymmärrystä ja toivoa muille (Anderson ym. 2011) sekä pyrkiä 

vaikuttamaan ja luomaan muutosta (Anderson & Bernhardt 2020). 

 

Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja taitojen kehittyminen. Selviytyminen voi edistää henkilö-

kohtaista kasvua (Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020) sekä tuoda viisautta (Ander-

son ym. 2011; Anderson & Bernhardt 2020). Se voi myös kehittää itsetuntemusta (Hartley ym. 

2016; Barley 2020), henkilökohtaista vahvuutta (Anderson ym. 2011; Anderson & Bernhardt 

2020; Bain & Durbach 2021), itsevarmuutta haasteista selviytymisen suhteen (Anderson & 

Bernhardt 2020), sinnikkyyttä, sopeutuvuutta ja kyvykkyyttä (Anderson & Bernhardt 2020) 

sekä rohkeutta ja myötätunnon kokemista (Anderson ym. 2011). Lisäksi selviytyminen voi vah-

vistaa toivoa ja positiivista asennetta (Bain & Durbach 2021). 

 

Päätös katkaista väkivallan kierre ja tunnetaitojen kehittyminen. Selviytymisen prosessin 

myötä yksilö voi oppia käyttämään väkivallattomia selviytymiskeinoja (Anderson & Bernhardt 

2020) ja päättää katkaista väkivallan kierteen (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; Ander-

son & Bernhardt 2020). Se saattaa esimerkiksi synnyttää halun varmistaa, ettei itse enää eivätkä 

omat lapset ikinä joudu kokemaan väkivaltaa (O´Brien ym. 2013). Selviytymisen avulla voi 
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oppia asettamaan terveitä rajoja omille lapsille ja sietämään ikäviä tunteita sekä toisaalta tun-

nistamaan ja hylkäämään haitalliset ystävyyssuhteet (Hartley ym. 2016). Selviytymisen myötä 

voi kyetä kokemaan tunteita aiempaa avoimemmin ja vakaammin sekä tuntemaan onnellisuutta 

ja rakkautta (Hartley ym. 2016). 

 

Edellä on kuvattu kokemuksia vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisessä 

tärkeistä tekijöistä ja sen seurauksista. Vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviy-

tymistä on kuitenkin tutkittu vain vähän sekä kansainvälisesti (Anderson ym. 2011; O´Brien 

ym. 2013; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Barley 2020; Bain & Durbach 2021) 

että Suomessa (esim. Karjainen 2019). Tämä tutkimus lisää ymmärrystä selviytymisessä tuke-

vista tekijöistä, selviytymisen seurauksista sekä selviytymisen tunteen muodostumisesta Suo-

men kontekstissa. Lisäksi suurimmassa osassa aiemmista tutkimuksista (Anderson ym. 2011; 

O´Brien ym. 2013; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Barley 2020; Bain & Dur-

bach 2021) on keskitytty pelkästään vanhempien väliselle väkivallalle altistumisesta selviyty-

miseen ja suoraan itseen kohdistetusta väkivallasta selviytymisen tutkiminen on jäänyt vähäi-

semmäksi. Tämä tutkimus lisää ymmärrystä laaja-alaisesti eri vanhemman lapseen kohdista-

man väkivallan muotojen kohteeksi joutumisesta selviytymisestä. 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vanhemman lapseen kohdistamaa väkivaltaa kokeneiden 

kokemuksia väkivallasta selviytymisessä tärkeistä tekijöistä, sen seurauksista sekä selviytymi-

sen tunteen muodostumisesta. Tutkimuksen tavoite oli lisätä ymmärrystä edellä mainituista te-

kijöistä vanhemman lapseen kohdistamaa väkivaltaa kokeneiden näkökulmasta.  

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

1. Minkälaisten tekijöiden ja miten vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta sel-

viytyneet kokevat auttaneen heitä selviytymään väkivallan kokemuksista ja niiden seu-

rauksista?  

2. Millaisia seurauksia vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan kokemuksista selviy-

tyneet kokevat selviytymisellä olevan? 

3. Mistä vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan kokemuksista selviytyneet kokevat 

selviytymisen tunteen muodostuvan?  

Tutkimustiedon lisääntyminen vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisestä 

tekee kyseisen lähisuhdeväkivallan muodon ja siitä selviytymisen näkyvämmäksi yhteiskun-

nassa sekä edistää ymmärryksen lisäämistä siitä. Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen il-

miöstä voivat mahdollistaa tehokkaampien keinojen kehittämisen vanhemman lapseen kohdis-

taman väkivallan ennaltaehkäisyyn, siihen puuttumiseen ja siitä selviytymisessä tukemiseen.   
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimusta varten suunniteltiin ja toteutettiin aineistonkeruu hyödyntäen kirjoituspyyntöä, jolla 

kerättiin laadullista tutkimusaineistoa. Analysoinnin teoriaohjaavat teemat olivat selviytymi-

sessä tärkeät tekijät, selviytymisen seuraukset ja selviytymisen tunteen muodostuminen. Näi-

den teemojen sisällä aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti temaattisella analyysillä (vrt. Braun 

& Clarke 2006).  

 

 

5.1 Tutkimusaineiston keruu ja kuvaus 

 

Tutkimuksen osallistumiskriteereitä olivat vähintään 18 vuoden ikä, kokemus vanhemman lap-

seen kohdistamasta väkivallasta lapsuudessa, kokemus väkivallan kokemuksista selviytymi-

sestä, asuminen muualla kuin samassa asunnossa väkivallan tekijän kanssa ja kyky vastata suo-

meksi. Osallistujat tunnistivat tutkimukseen sopivuutensa itse tutkimuspyynnön ja -tiedotteen 

perusteella. Aineisto kerättiin kirjoituspyynnöillä, joilla kerättävällä aineistolla on mahdolli-

suus tarkastella osallistujan kokemuksia ja näkemyksiä kokemaansa väkivaltaan liittyen hänen 

kirjoittamansa tekstin välityksellä (vrt. Pöysä n.a.). Lisäksi sähköisellä kirjoituspyynnöllä on 

mahdollisuus korkeaan anonymiteettiin, ja se on nopea tapa kerätä aineistoa (Braun & Clarke 

2013, 136), minkä takia se sopi hyvin aineistonkeruumenetelmäksi arkaluontoisesta tutkimus-

aiheesta rajoitetussa ajassa.  

 

Ennen aineistonkeruuta kirjoituspyynnön kysymyksiä testattiin kahdella kohderyhmään kuulu-

valla henkilöllä, minkä perusteella kirjoituspyyntöä vielä hiottiin. Tutkimuspyyntöä eli tutki-

mustiedotetta (liite 3), tietosuojailmoitusta (liite 4), suostumusta osallistua tutkimukseen (liite 

5) ja linkkiä Webropolilla tehdylle vastauslomakkeelle (kysymykset liitteessä 6) jaettiin Ensi- 

ja turvakotien liiton Nettiturvakodin Facebook-sivuilla, Ensi- ja turvakotien liiton Instagram-

tarinassa sekä muutamien Jyväkylän yliopiston tiedekuntien ja laitosten sähköpostilistoilla. Ai-

neistonkeruun aikana Nettiturvakodin Facebook-sivuilla oli noin 2000 ja Ensi- ja turvakotien 

liiton Instagram-tilillä noin 4700 seuraajaa, mutta molemmat sivut olivat julkisia, joten kuka 

tahansa saattoi käydä katsomassa julkaisuja ja osallistua tutkimukseen. Aineisto kerättiin 10.2.–

21.2.2022 välisenä aikana. 
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Osallistujat vastasivat tutkimuksessa vanhemman taholta kokemastaan väkivallasta selviytymi-

seen liittyviin avoimiin kysymyksiin. Vastauksia saatiin 42, joista poissuljettiin seitsemän, jo-

ten lopullinen aineisto muodostui 35 osallistujan vastauksista. Poissulkemisen perusteita olivat 

osallistujan oma kokemus siitä, ettei olekaan selviytynyt kokemuksista, kaikista kysymyksistä 

puuttuvat vastaukset, selviytymisen tunteen muodostumiseen ei osattu vastata tai väkivaltaa ei 

ollut koettu selviytymistä vaativana kokemuksena. Vastausten pituus vaihteli virkkeestä muu-

tamaan kappaleeseen.  

 

 

5.2 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Tutkija valitsi aineiston analysointimenetelmäksi temaattisen analyysin Braunin & Clarken mu-

kaan (vrt. 2006), koska sillä voitiin tutkimuskysymysten kannalta tarkoituksenmukaisesti tun-

nistaa, analysoida ja raportoida aineiston alateemoja sekä tulkita tutkimusaiheen ulottuvuuksia. 

Tutkija teki temaattisen analyysin, jossa tutkimuskirjallisuuteen perustuvat teemat olivat van-

hemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisessä tärkeät tekijät, selviytymisen seu-

raukset ja selviytymisen tunteen muodostuminen. Näiden teemojen sisällä tutkija analysoi ai-

neiston induktiivisesti eli etsimällä aineistosta alateemoja aineistolähtöisesti. Hän keskittyi te-

maattisessa analyysissä aineistossa eksplisiittisesti ilmaistuihin eli auki kirjoitettuihin merki-

tyksiin, joiden pohjalta muodosti alateemat (vrt. Braun & Clarke 2006). Tutkija teki aineistosta 

erilliset analyysit jokaisen teeman osalta seuraavan kuvauksen mukaisesti. 

 

Ensimmäiseksi tutkija tutustui aineistoon lukemalla kaikkien osallistujien vastaukset kertaal-

leen läpi aineistonkeruun aikana ja lisäksi sen jälkeen sekä vastaajittain että kysymyksittäin 

(vrt. Braun & Clarke 2006). Sen jälkeen hän analysoi aineiston systemaattisesti teoriaohjaavien 

teemojen näkökulmista merkiten merkitykselliset ilmaukset värein, muodostaen koodit merki-

tyksellisille ilmauksille sekä pelkistäen ja taulukoiden ne (taulukko 1). Tutkija luki aineiston 

kokonaisuudessaan tehdessään analyysia jokaiseen teemaan liittyen, joten niihin saattoi tulla 

merkityksellisiä ilmauksia mistä tahansa kohtaa aineistoa. Osallistujat olivat kirjoittaneet pää-

sääntöisesti hyvin tiivistä tekstiä ilman ylimääräisiä ilmaisuja, joten pelkistetyt ilmaukset mu-

kailivat pitkälti osallistujien alkuperäisiä ilmauksia. Kolmannessa vaiheessa tutkija vertaili koo-

dattuja ilmauksia toisiinsa ja lajitteli ne ryhmiksi, joista muodosti alustavat alateemat, kun ryh-

mät vaikuttivat selkeiltä (vrt. Braun & Clarke 2006).  
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TAULUKKO 1. Analyysin eteneminen.  

Koodi Alkuperäinen 

ilmaus 

Pelkistetty ilmaus Alateema  Teema 

28.2 Se, että olen ko-

kenut mitä olen 

on kasvattanut 

minusta vah-

vemman ihmi-

senä. 

Kokemukset ovat kas-

vattaneet vahvem-

maksi ihmisenä 

Psyykkinen kehitys Vanhemman 

lapseen kohdis-

tamasta väkival-

lasta selviytymi-

sen seuraukset 

 

Neljännessä vaiheessa tutkija kävi läpi alustavat alateemat ja tarkisti ne muun muassa sisällön 

teemaansopivuuden sekä alateemojen keskinäisen loogisuuden ja kokonaiskuvan kattavuuden 

suhteen (vrt. Braun & Clarke 2006). Hän siirteli koodattuja yksiköitä alateemasta toiseen sekä 

muokkasi, loi uusia ja poisti alateemoja. Tutkija luki aineiston kokonaan läpi tarkastellen, ku-

vaavatko alateemat aineistoa, sekä koodasi koodaamatta ja merkitsemättä jääneen merkityksel-

lisen ilmauksen. Hän lisäsi merkityksellisen ilmauksen sopivaan jo olemassa olleeseen alatee-

maan. Kun mitään merkittävää ei enää löytynyt, ja luodut alateemat kuvasivat aineistoa hyvin, 

tutkija lopetti uudelleenkoodauksen ja alateemojen viilaamisen (vrt. Braun & Clarke 2006).  

 

Seuraavaksi tutkija nimesi alateemat ytimekkäästi ja kuvaavasti sekä hioi niiden sisällön rapor-

tissa käytettävään muotoon etsimällä jokaisen alateeman ja alateemojen kokonaisuuden ole-

muksen ytimen (vrt. Braun & Clarke 2006). Vielä tässä vaiheessa hän vaihtoi jotkin ilmaukset 

paremmin sopivaan alateemaan sekä muokkasi teemojen ja alateemojen sisältöjä esimerkiksi 

sulauttamalla kaksi alateemaa yhdeksi. Hän nosti raporttiin aineistosta kerättyjä merkitykselli-

siä ilmauksia, ja loi narratiivin niiden ympärille sen perusteella, mitkä niitä kuvaavissa tee-

moissa olivat keskeisiä merkityksiä. Hän siirsi vielä narratiivien kirjoittamisvaiheessa jotkin 

merkitykselliset ilmaisut toisiin alateemoihin. Tutkija kirjoitti tutkimustuloksista raportin tä-

män pro gradu -tutkielman tulososioksi (vrt. Braun & Clarke 2006).  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tutkimustulokset esitetään teemoittain, joita olivat selviytymisessä tärkeät tekijät, selviytymi-

sen seuraukset ja selviytymisen tunteen muodostuminen. Ilmiöt kietoutuivat yhteen ja niissä 

havaittiin joitakin yhteneväisiä alateemoja, mitä on kuvattu liitteessä 7.  

 

 

6.1 Vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisessä tärkeät tekijät 

 

Selviytymisessä tärkeät tekijät voidaan jaotella alateemoihin, joita ovat väkivaltakokemusten 

haitallisia seurauksia vähentävät tekijät lapsuudessa, lapsuuden sopeutumiskeinot suhteessa 

vanhempiin, kodin ilmapiiristä poissuuntaava tekeminen, väkivaltatilanteen ja sen luonteen ta-

juaminen, kokemusten ja niiden seurausten itsenäinen prosessointi, ammattiapu, ihmissuhteet 

voimavarana, muutokset suhteessa vanhempiin ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Selviytymi-

sessä tärkeitä tekijöitä on kuvattu liitteessä 8.  

 

 

6.1.1 Väkivaltakokemusten haitallisia seurauksia vähentävät tekijät lapsuudessa 

 

Vastauksissa tuli esille, ettei kaikki väkivalta ollut jatkuvaa tai säännöllistä, siihen ei liittynyt 

henkistä väkivaltaa eikä se kestänyt koko lapsuutta, mitkä vähensivät sen haitallisia seurauksia. 

Vastauksissa kerrottiin myös, ettei väkivalta ollut lapsuusmuistoja värittävä tekijä, eikä siitä 

ollut jäänyt pelkoja. Lapsuudesta muistettiin hyviäkin puolia, esimerkiksi vanhemmat antoivat 

perusturvaa kuten ruokaa ja yhdessäoloa, minkä ohella äidin suuttumus suojasi muiden kiusaa-

miselta. Lapsuudessa arjen hyvät asiat toivat positiivisia kokemuksia elämään, vaikka arjessa 

koettiin myös väkivaltaa, mikä oli selviytymisen kannalta tärkeää. Lisäksi tuurin mainittiin aut-

taneen selviytymisessä, esimerkiksi biologisen äidin kuolema osallistujan ollessa 9. luokalla 

lopetti väkivallan.  
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6.1.2 Lapsuuden sopeutumiskeinot suhteessa vanhempiin 

 

Lapsuudessa selviytymisen kannalta tärkeinä tekijöinä tulivat esille omat sopeutumiskeinot 

suhteessa vanhempiin. Vastauksissa kuvattiin väkivaltatilanteiden ehkäisemiseen pyrkimistä 

omalla käytöksellä, esimerkiksi opettelemalla hyväksi ja ahkeraksi sekä miellyttämään kai-

kessa, vaikkei se aina toiminutkaan. Väkivallalta oli pyritty välttymään myös olemalla näyttä-

mättä tunteita, jotka viestivät vanhemmalle vallan käytön onnistumisesta väkivalloin, mitä osal-

listuja kuvaa seuraavasti:  

 

”Opin puolustautumaan isääni kohtaan niin kamalalta kuin se kuulostaakin. En kos-

kaan antanut pelon näkyä, kovalla kovaa vastaan -tyylisesti. Opin, että jos toisten ei 

anna kävellä ylitse niin silloin ei niin myöskään tapahdu.” (V33) 

 

Toisaalta väkivaltatilanteita ennakoitiin tarkasti, esimerkiksi vanhempien äänensävyjen vaihte-

luiden perusteella, ja paettiin paikalta ennen niiden alkua. Lisäksi vastauksissa tuli esille mielen 

suojamekanismeja väkivallan kokemuksilta, kuten pyrkimys lukita kokemuksia sisälle ja vain 

vähäiset muistikuvat lapsuudesta. 

 

 

6.1.3 Kodin ilmapiiristä poissuuntaava tekeminen 

 

Vastauksissa mainittiin monia kodin ulkopuolisia harrastuksia, kuten hevosten parissa työsken-

tely, tanssi, lenkkeily, leikkiminen, tennis sekä lemmikkien kanssa lenkkeily, joiden koettiin 

auttaneen selviytymisessä. Ne tarjosivat mielekästä tekemistä, mahdollisuuden tunteiden pur-

kamiseen ja ilmaisemiseen sekä irtioton kodin ilmapiiristä.  

 

”harrastin tanssia useamman kerran viikossa, mikä on ollut kehollinen keino ilmaista 

itseäni.” (V10) 

 

Osallistujat kokivat, että ajan viettäminen metsässä tai kirjastossa ja kirjallisuuteen uppoutu-

neena oli tarjonnut turvallisuuden kokemuksia. Metsä oli myös mielletty kodiksi, jossa voi hen-

gittää vapaasti. Turvallisuuden kokemusten lisäksi kirjallisuuden kerrottiin olleen kantava 

voima lapsuudessa ja olevan vieläkin.  
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6.1.4 Väkivaltatilanteen ja sen luonteen tajuaminen 

 

Osallistujat kertoivat, että kokemusten tunnistaminen väkivallaksi ja väkivallan luonteen tajua-

minen olivat olleet tärkeitä selviytymisen kannalta. Vastauksissa tuli esille, että kokemusten 

poikkeavuuteen ja väkivaltaisuuteen havahduttiin eri tavoin ja eri-ikäisinä. Lapsuudessa esi-

merkiksi äidin väliintulo isän tukistaessa auttoi ymmärtämään teon olevan väärin. Myös ulko-

puolisten aikuisten reaktiot väkivaltatilanteissa auttoivat ymmärtämään, ettei oma kotiarki ollut 

normaalia. Lisäksi nuoruudessa toisen perheen toiminnan näkeminen valaisi oman perheen ar-

jen häiriintyneisyyttä, mitä osallistuja kuvaa seuraavasti. 

 

”Sen tajuaminen, että perheeni elämä oli häiriintynyttä. -- Aloin seurustella 18-vuoti-

aana samanikäisen nuoren miehen kanssa, ja hänen perheessä ei käytetty alkoholia, ja 

suhteet perheenjäsenten välillä olivat selkeät, kuuntelevat jne. Siinä vasta aloin tajuta 

kunnolla, millaisessa olin kasvanut. Eli tämä tajuaminen oli merkittävää selviytymisen 

kannalta.” (V2) 

 

Toisaalta osallistujat kertoivat myös, että olivat vasta aikuisiässä ymmärtäneet lapsuuden ko-

kemustensa olleen väkivaltaa, joka ei ole hyväksyttävää. Kokemusten väkivallaksi tunnistami-

sen lisäksi ymmärrys siitä, että kokemukset ovat vaikuttaneet maailmankuvaan, koettiin edis-

täneen selviytymisprosessia. Myös väkivallan luonteen ja siihen liittyvien roolien hahmottami-

nen toivat uusia oivalluksia omaan ajatteluun ja selviytymiseen. Esimerkiksi oma syyttömyys 

koettuun väkivaltaan oli ymmärretty vähitellen, ja ettei väkivaltaa oltu itse millään tavalla ”an-

saittu”, vaan vanhemmat ovat toimineet väärin. Lisäksi tunnistettiin, ettei ollut oltu lapsena eikä 

oltu vieläkään vastuussa vanhemman reaktioista tai tunteista. Kerrottiin, että syyllisyyden ja 

vastuullisuuden tunteista oli päästy eroon, mikä edisti selviytymistä. 

 

”Sen tunnistaminen, että olin lapsi enkä ollut vastuussa äidin suuttumuksesta tai hänen 

lepyttämisestään, enkä ole edelleenkään.” (V1) 
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6.1.5 Kokemusten ja niiden seurausten itsenäinen prosessointi 

 

Osallistujat kokivat kokemusten ja niihin liittyvien asioiden itsenäisen työstämisen selviytymi-

sensä kannalta tärkeiksi. Itsenäisellä prosessoinnilla muun muassa syvennettiin ymmärrystä vä-

kivaltakokemuksista ja niiden seurauksista sekä siitä, miten niihin voi vaikuttaa. Osallistujat 

kertoivat esimerkiksi ymmärtäneensä ongelmien seuraavan perässä, elleivät he käsittele niitä. 

Vastauksissa kuvattiin, miten väkivaltakokemuksiin liittyviä ongelmia kohdattiin sekä koke-

muksia ja niihin liittyviä tunteita käsiteltiin. Tapahtumia käytiin läpi sekä tunteita opeteltiin 

käsittelemään ja ymmärtämään esimerkiksi kirjoittamalla tunnepäiväkirjaa tai lyhyitä tarinoita 

tai luoden mustaa huumoria. Lisäksi vastauksissa kerrottiin, että omien reaktioiden syitä tun-

nistettiin ja toimintatapoja kehitettiin aktiivisesti. Toisaalta osallistujat ilmaisivat tietävänsä 

ajan auttavan joidenkin tilanteiden ja muistojen herättämien tunteiden käsittelyssä. He myös 

kertoivat aikuistumisen myötä alkaneensa ymmärtämään syvemmin omia tietoja, tunteita ja 

pelkoja. Pelon ja häpeän tunnistettiin olevan opittuja reagoimisen ja olemisen tapoja, jotka vai-

kuttivat yhä.  

 

”– – tunnejäljet, pelko ja häpeä, nehän on opittuja asioita, opittuja reagoimisen ja maa-

ilmassa olemisen tapoja. Nehän eivät ole vain menneisyyttä, vaan tässä päivässä pelko 

ja häpeä aktivoituvat, esimerkiksi parisuhteessa oleminen aikuisena saa esiin vanhoja 

pelkoja ja häpeöitä.” (V2)  

 

Itsenäisen prosessoinnin tueksi haettiin tietoa. Vastauksissa kerrottiin esimerkiksi, että koetusta 

väkivallasta ja alkoholistin kanssa kasvamisen vaikutuksista etsittyä tietoa hyödynnettiin omien 

kokemusten käsittelemisessä. Lisäksi persoonallisuushäiriöitä ja perhesuhteita käsittelevien vi-

deoiden koettiin auttaneen aikuisuudessa kokemusten validoinnissa.  

 

”Jo ala-asteelta lähtien olen hakenut tietoa ja miettinyt lukemaani suhteessa kokemuk-

siini ja havaintoihini.” (V21) 

 

Aktiivisen tiedonhaun ohella monenlaisten kokemusten kuvattiin tuoneen uutta ymmärrystä vä-

kivaltakokemusten työstämiseen. Esimerkiksi suhde narsistisen ihmisen kanssa sai miettimään 

lapsuuden väkivaltakokemuksia, ja toisaalta kouluttautuminen kasvatusalalla oli antanut uutta 

perspektiiviä oman lapsuuden ja saadun kasvatuksen ajattelemiseen. Formaaleissa opinnoissa 

oli myös opittu perustelemaan omia mielipiteitä ja pohtimaan asioita eri näkökulmista ihmisiä 
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vastaan olemisen sijaan. Lisäksi kokemukset väkivallattomista riitatilanteista olivat opettaneet, 

ettei väkivallan pelon takia tarvitse vältellä ristiriitoja. Toisaalta osallistuja kertoi saavansa pa-

lautetta omasta kehittymisestään toimiessaan itseään kunnioittaen ja proaktiivisiin ratkaisuihin 

pyrkiessään vanhempiensa kanssa, vaikka he eivät sille vastakaikua antaisi.  

 

Vastauksista ilmeni, että oman lapsen syntyminen oli ohjannut omien taustojen reflektointiin 

suhteessa vanhemmuuden kipukohtiin. Esimerkiksi lapsen saamisen myötä oli tunnistettu omia 

taipumuksia toimia vanhempien tavoin. Samalla omia toimintatapoja oli kyseenalaistettu sekä 

opeteltu joustavuutta ja pohdittu kriittisesti asioiden merkityksellisyyttä, jotta voitaisiin toimia 

lapsen kanssa mielekkäällä tavalla. Lapsen kanssa saatuja oivalluksia sovellettiin myös itseen 

siitä, millä on oikeasti merkitystä ja mitä voisi muuttaa.  

 

”Kun opettelin itse toimimaan lapseni kanssa mielekkäällä tavalla, jouduin kyseen-

alaistamaan paljon omia tapojani toimia ja oppimaan joustavuutta - millä asioilla oi-

keasti on merkitystä ja minkä osalta tapoja maailmaan mahtuu. Huomasin että oman 

häpeän kautta vaatimalla en halua taivuttaa lastani ikinä toimimaan. Näitä neuvoja 

sitten samalla pystyin soveltamaan itseeni” (V16) 

 

Osallistujat kertoivat kehittäneensä itseään tietoisesti haluamaansa suuntaan ja rakentaneensa 

itsetuntoaan uudelleen. He opettelivat päättäväisesti eroon häpeän tunteesta, eivätkä halunneet 

toimia sen mukaan. Kokemusten ja tunteiden käsittelemistä helpotti myötätunto itseä kohtaan. 

Vastauksissa kerrottiin esimerkiksi, että omaa toimintaa kohtaan oltiin armollisia ja itselle an-

nettiin lupa kohdata kokemukset niiden noustessa pintaan, jolloin omia ajatuksia ja tarpeita 

kuunneltiin. Sisäistä lasta myös lohdutettiin ja lohdutuksen tarve tunnistettiin haastavissa tilan-

teissa. Lisäksi osallistujat ilmaisivat itsensä hyväksymisen sellaisenaan helpottavan asioiden 

käsittelyä.  

 

 

6.1.6 Ammattiapu 

 

Osallistujat kertoivat ammattiavun olleen tärkeä tuki selviytymisessä. Sitä oli saatu terveyden-

hoitajalta, psykiatriselta sairaanhoitajalta, seksuaaliterapeutilta sekä erisuuntauksisista psyko-

terapioista. Keskustelut olivat auttaneet kokemusten ja tunteiden käsittelemisessä ja hyväksy-
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misessä. Ymmärrys tapahtuneista oli lisääntynyt, esimerkiksi ymmärrettiin äidin käytöksen ol-

leen väärin. Psykoterapiasta oli saatu myös kokemuksia ymmärretyksi tulemisesta sekä tuntei-

den ja kokemusten validoinnista.   

 

”tärkein ja paras apu on ollut traumapsykoterapia, jossa olen käynyt 6 vuotta ja jatkuu 

edelleen. se on ainut paikka jossa mua ymmärretään täysin. terapeutin avulla vaikeita 

kokemuksia, muistoja ja tunteita on alettu käsitellä.” (V35) 

 

 

6.1.7 Ihmissuhteet voimavarana 

 

Osallistujat kirjoittivat monenlaisista ihmissuhteista, joista he kokivat saaneensa tukea selviy-

tymiseen. Tukea saatiin esimerkiksi sisaruksilta, ystäviltä, ystäväyhteisöltä, äidiltä, isäpuolelta, 

isovanhemmilta, tädiltä ja muilta sukulaisilta. Vastauksista ilmeni, että tärkeät ihmiset tarjosivat 

lohdutusta ja rakkautta sekä heidän kanssaan voitiin kokea olo arvostetuksi. Lisäksi ahdistunei-

suuden koulussa huomannut opettaja oli saanut osallistujan kokemaan ensimmäistä kertaa tul-

leensa kohdatuksi omana itsenään ilman tarvetta ylläpitää helpon lapsen roolia. Myös muut 

koulun aikuiset olivat kuunnelleet ja auttaneet sekä ohjanneet eteenpäin puhumaan asioista. 

Tärkeitä ihmisiä kuvattiin kantavaksi voimaksi ja tukipilariksi.  

 

”Rakastavat isovanhemmat joille sain olla erityinen ja ihana” (V27) 

 

Osallistujat kertoivat monenlaisista henkilöistä ja sosiaalisen ympäristön tekijöistä, jotka loivat 

turvallisuuden tunnetta. Esimerkiksi ala-asteella hyvät opettajat olivat tehneet koulunkäynnistä 

mukavaa kiusaamisesta huolimatta. Toisaalta äiti oli puuttunut isällä koettuun, liikaa riistäyty-

neeseen henkiseen väkivaltaan. Lisäksi läheinen mummo sekä kummitädin luona oleminen toi-

vat turvaa, ja ajan viettäminen ystävillä antoi mahdollisuuden olla poissa kodin ahdistavasta 

ilmapiiristä.  Vastauksissa tuli esille myös selviytymistä tukeneita sosiaalisen ympäristön muu-

toksia, esimerkiksi teini-iässä oli päästy muuttamaan isovanhemmille, jossa oli ollut ensim-

mäistä kertaa elämässä selkeät rajat, tasapainoinen huoltaja ja turvallinen elinympäristö. Lisäksi 

nykytilanteessa oli pystytty luomaan turvallinen ympäristö, jossa pystyi olemaan oma itsensä, 

ja turvallisesta ihmissuhteesta oli apua tietyissä vuorovaikutus- ja tunnetilanteissa lukkoon 

mennessä.  
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”Koin turvaa kummitätini luona kun sain olla hoidossa välillä jopa viikkoja” (V29) 

 

Vastauksista ilmeni, että kokemuksista keskusteleminen koettiin helpottavana ja selviytymistä 

edistävänä tekijänä. Niitä oli jaettu esimerkiksi kavereiden, ystävien, perheen, sisarusten, äidin, 

tädin, puolison sekä Alkoholistien Aikuiset Lapset -tukihenkilön ja -ryhmän kanssa. Osallistu-

jat kokivat keskustelujen tuovan tunteen, ettei ole yksin kokemustensa kanssa ja että tunteita 

voi ilmaista ja purkaa. Keskusteluissa pystyttiin käymään läpi aikuisuudessa herääviä häpeän 

ja pelon tunteita, luottamaan tunteiden ohimenemiseen sekä ymmärtämään pelko ja häpeä it-

sestä erillisinä tunteina itsessä. Keskusteluissa koettu kuulluksi tuleminen antoi voimavaroja, 

ja samaa kokeneiden kanssa puhuminen tarjosi vertaistukea ja yhteenkuuluvuuden tunteita. 

Keskustelu ja pyrkimys toisen ymmärtämiseen auttoivat myös oman maailmakuvan avartami-

seen ja ymmärtämään erilaisia elämisen tapoja. Osallistujat kertoivat tutustuneensa itseensä pa-

remmin ja opetelleensa luottamaan muihin ihmisiin. 

 

”En puhuisi kokemuksista selviytymisestä, vaan itseensä tutustumisesta, noiden lapsuu-

den tunnejälkien purkamisesta ja luottamisen opettelussa. Käytännössä tämä tarkoitti 

AAL [alkoholistien aikuiset lapset] ryhmätoimintaan osallistumista. Sain mahdollisuu-

den kuulla vastaavanlaisia perhetarinoita ja sain mahdollisuuden puhua kokemuksis-

tani. Sain mahdollisuuden kuulua johonkin ryhmään ja sain mahdollisuuden luottaa.” 

(V2) 

 

 

6.1.8 Muutokset suhteessa vanhempiin 

 

Osallistujat kuvailivat, että selviytymisessä auttoi vanhempien sekä heidän kokemiensa painei-

den, tietämättömyyden ja käytöksen taustojen ymmärtäminen. Kokemuksista keskusteleminen 

tekijän kanssa oli auttanut ymmärtämään hänen näkökulmaansa asiaan ja koettuja tarpeita fyy-

sisen väkivallan käyttämiseen riidan aikana. Vanhempien ymmärrettiin yrittäneen parhaansa ja 

heidän toimintaansa ja taitamattomuuteensa suhtauduttiin armollisesti. Ymmärryksen lisäänty-

misen vanhempia kohtaan kerrottiin helpottaneen kokemusten työstämistä sekä anteeksianta-

mista. 
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” Sen ymmärtäminen, että oma vanhempi ei ole ollut mikään ammattikasvaja eikä ole 

osannut silloin toimia paremmin, eikä toimisi niin enää nyt kun on asiaan perehtynyt. 

Armeliaisuus ehkä siis häntä kohtaan?” (V14)  

 

Vastauksista ilmeni, että myös etäisyyden ottaminen väkivaltaiseen vanhempaan tai vanhem-

piin oli selviytymisen kannalta tärkeä tekijä. Etäisyyttä olivat tarjonneet kotoa pois muuttami-

nen, itsenäistyminen, perheestä ulkopuoliseksi tekeminen, isän sukunimi ja isäpuolen sukuun 

kuulumattomuus, vanhempien ero sekä yhteyden katkaisu vanhempiin. Lisäksi vastauksissa 

kerrottiin, että elämää oli rakennettu uudelleen isän välttelyn mahdollistaen. Osallistujat koki-

vat, että etäisyys vanhempiin oli auttanut erkaantumaan perheen toimintatavoista ja löytämään 

tasapainon omaan elämään.  

 

”Nykyhetkessä ehkä merkityksellisin keino on ollut ottaa isääni etäisyyttä, koska hän on 

haastava luonne ja aiheuttaa minulle edelleen henkistä huonoa oloa.” (V24) 

 

 

6.1.9 Tulevaisuuteen suuntautuminen 

 

Osallistujat kertoivat, että unelmat, tulevaisuuden suunnittelu ja omia suunnitelmia kohti toi-

miminen auttoivat selviytymään. Motivoivia tulevaisuuden tavoitteita olivat esimerkiksi kotoa 

pois muuttaminen ja korkeakouluopintoihin pääseminen.  

 

”Että joku päivä nostan kytkintä ja lähen vittuun täältä saatana.” (V11) 

 

Halu katkaista väkivallan kierre koettiin selviytymisen kannalta tärkeänä tekijänä. Elämässä 

eteenpäin motivoivat tasapainoisena vanhempana oleminen, hyvän elämän luominen lapselle 

sekä ylpeys omista vanhemmuustaidoista taustoista huolimatta.  
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6.2 Vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisen seuraukset 

 

Selviytymisen seuraukset voidaan jaotella alateemoihin, joita ovat ihmissuhteiden muutokset, 

väkivallan kierteen katkaisu, sensitiivisyys suhteessa muihin, käyttäytymisessä tapahtunut ke-

hitys, väkivaltataustan vaikutusten vähentyminen ja vähentäminen sekä psyykkinen kehitys. 

Selviytymisen seurauksia on kuvattu liitteessä 9. 

 

 

6.2.1 Ihmissuhteiden muutokset 

 

Osallistujat kertoivat vanhempisuhteissa tapahtuneen monenlaisia muutoksia selviytymisen 

seurauksena. Esimerkiksi vanhemmista etääntymistä kuvattiin seuraavasti: 

 

”Tuntuu, että olemme vieraita toisillemme, mutta ulkopuolisuus on nyt oman kasvuni 

aikaansaama tulos.” (V21).  

 

Lisäksi vanhempien välisiin riitoihin oli opittu ottamaan etäisyyttä ja tunnistamaan oma osat-

tomuus niihin.  

 

”Vanhempien riidat leimahtavat aina uudestaan, kun olen siellä yleisönä, mutta eipä 

tarvitse niitä olla jatkuvasti kuuntelemassa. Nykyään on helpompi tähän ottaa etäisyyttä 

ja todeta, että minuunpa tämä tilanne ei liity.” (V16) 

 

Toisaalta vastauksissa tuli ilmi, että vanhemmalle toivottiin voitavan puhua menneisyydestä, 

mutta samalla koettiin, ettei se ole mahdollista. Vanhempien suhteen oli siis yhä toiveita, eikä 

heihin suhtauduttu välinpitämättömästi. Osallistujat kertoivat myös muodostaneensa heihin uu-

denlaisia, toimivia suhteita. Heidän kanssaan oli esimerkiksi voitu käydä rakentavia keskuste-

luja lapsuuden kokemuksista ja vanhempia kohtaan oli löydetty ymmärrystä sekä rakkauden 

tunne. Vastauksissa mainittiin myös uusien syvien, merkityksellisten ja turvallisten ihmissuh-

teiden muodostamisesta selviytymisen seurauksena. Toisaalta lähipiiri haluttiin pitää pienenä.  

Lisäksi kerrottiin, että toisten käyttäytymisestä huomattiin nopeasti emotionaalinen keskenkas-

vuisuus ja manipulaatio, eikä muille annettu valtaa itsestä tai hyväksytty huonoa käytöstä. Sel-

viytymisen tuloksena etsittiin omasta toiminnastaan vastuuta ottavia ihmisiä, jotka ovat val-

miita kehittymään. 
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”En hyväksy huonoa käytöstä, etsin ihmisiä jotka ottavat vastuun omasta toiminnastaan 

ja ovat valmiita kehittymään, kuten itsekin teen.” (V21) 

 

 

6.2.2 Väkivallan kierteen katkaisu 

 

Osallistujat toivat esille haluavansa selviytymisen seurauksena suojella lapsiaan väkivallalta ja 

tehdä kaiken mahdollisen, etteivät omat lapset joudu ikinä kokemaan samaa, mitä he olivat itse 

joutuneet kokemaan. Vanhempana osattiin toimia väkivaltaa käyttämättä ja välttää omien van-

hempien käyttämiä toimintatapoja.  

 

”Pystyin katkaisemaan väkivallan kierteen, enkä enää siirrä väkivaltaisia käytösmal-

leja omalle lapselleni.” (V20) 

 

Selviytymistä seurannut väkivallaton käyttäytyminen ulottui muuhunkin kuin vanhemmuuteen. 

Osallistujat kertoivat pyrkivänsä välttämään väkivaltaa kaikissa tilanteissa ja oppineensa pois 

väkivaltaisista käyttäytymismalleista, jos niitä oli ollut. Vastauksissa kuvattiin väkivaltaisten 

ajatusten ilmaantumista yhä ajoittain, mutta niistä huolimatta väkivaltaisia tekoja ei toteutettu.  

 

 

6.2.3 Sensitiivisyys suhteessa muihin 

 

Osallistujat kokivat väkivaltakokemuksista selviytymisen lisänneen sensitiivisyyttä muita, 

muun muassa muiden tunteita, kohtaan. Esimerkiksi toisten tunteita havainnoitiin ja tulkittiin 

herkästi, ja empatiataidot olivat vahvistuneet. He kertoivat myös toisen yksityisyyden kunni-

oittamisen taidon ja hienotunteisuuden muita kohtaan kehittyneen.  

 

”olen oppinut melkoiseksi ihmistuntijaksi ja aistin ihmisten tunnetilat erittäin tarkasti” 

(V35) 

 

Vastauksissa tuli esille, että omat kokemukset ja niistä selviytyminen olivat opettaneet ymmär-

tämään, miltä jotkin vanhemman toimet tuntuvat, ja mitkä kasvatustavat ovat hyväksyttäviä ja 
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mitkä eivät. Toisaalta omien vanhempien historiaan tutustuminen ja heidän lapsuutensa ym-

märtäminen oli tuonut uusia näkökulmia sekä ymmärrystä suvun tarinasta pelon ja häpeän suh-

teen. Lisäksi vastauksista nousi esille, että muiden näkökulmien ymmärtäminen oli kehittynyt 

selviytymisen seurauksena. Osallistuja kertoi esimerkiksi ymmärtäneensä koulun puuttumatto-

muuden tilanteeseen, sillä hän tunnisti omat taitonsa kotiasioiden piilottamisessa. Pystyttiin 

myös tunnistamaan erilaisten tilanteiden jonkun osapuolen kyvyttömyys vaihtoehtoisten toi-

mintatapojen näkemiseen ja pohtimaan asioita monipuolisesti useasta eri näkökulmasta. 

 

”Olen mielestäni nykyään hyvä katsomaan laatikon ulkopuolelle ja miettimään, että 

mitä harmia jollakin tavalla x tekemisestä oikeasti on (jos mitään).” (V16) 

 

Osallistujat kertoivat, että selviytymisen myötä halu auttaa muita oli kehittynyt. Muita myös 

osattiin auttaa, esimerkiksi löytämään sanoja ja syitä tunnetiloille. Omat kokemukset nähtiin 

auttamisessa vahvuutena, esimerkiksi vapaaehtoistyössä muiden lähisuhdevakivaltaa kokenei-

den selviytymisen tukemisessa jakamalla omia kokemuksia ja tapoja käsitellä asioita. Työsken-

tely sosiaali- ja terveysalalla nähtiin myös selviytymisen seurauksena, esimerkiksi naisten ja 

lasten tsemppaaminen irti väkivaltaisesta kodista. Lisäksi osallistujat kokivat merkityksellisenä 

auttaa muita, esimerkiksi haasteellisissa kotioloissa eläviä lapsia ja nuoria. 

 

”Koen merkityksellisyyttä auttaessani lapsia ja nuoria, joiden kotiolot eivät ole kasvua 

ja kehitystä edistäviä.” (V15) 

 

 

6.2.4 Käyttäytymisessä tapahtunut kehitys 

 

Osallistujat kuvasivat monia tapoja, miten selviytyminen oli kehittänyt heidän käyttäytymis-

tään. Sen seurauksena he olivat esimerkiksi taitavampia kehumaan toisia ja etsimään ratkaisuja 

ristiriitoihin. Riitatilanteissa osattiin toimia välittäjänä, jos osapuolet jossain määrin kykenivät 

sanoittamaan kokemuksiaan ja toiveitaan. Väkivaltaan ja muihin epäkohtiin kerrottiin myös 

puututtavan rohkeasti ja herkästi. Lisäksi selviytymisen nähtiin tehneen itsestä lasten oikeuk-

sien puolustajan, ja osallistujat kertoivat esimerkiksi välittävänsä positiivisen kasvatuksen mer-

kitystä aktiivisesti. 
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Kaikkien lasten oikeuksien puolustamisen ohella selviytymisen kerrottiin opettaneen omien las-

ten hyvinvointia tukevien toimintatapojen käyttämistä. Esimerkiksi lapselle tunneristiriitoja ai-

heuttaviin tilanteisiin osattiin suhtautua tasapainoisena vanhempana. Vaikeista tunteista ja tun-

teista puhumisen tärkeydestä keskusteltiin lasten kanssa. Lapsille myös kerrottiin ikätasoisesti 

omista vaikeista lapsuuden kokemuksista. Vastauksista ilmeni, että kasvatuksessa korostettiin 

turvallisuutta, avoimuutta sekä itsen ja toisten kunnioittamista. Lisäksi omaan lapseen oli muo-

dostettu terve ja turvallinen kiintymyssuhde.  

 

”Heille [lapsilleni] puhun vaikeista tunteista ja tunteiden puhumisen tärkeydestä, – – 

korostan toisten ja itsen kunnioittamista. – – lapsilleni koetan antaa mahdollisimman 

turvallisen, avoimen ja heitä sekä toisia kunnioittavan kasvatuksen.” (V13) 

 

Selviytymisprosessin myötä osallistujat kokivat toiminnan säätelyn taitojensa kehittyneen ja 

sosiaalisissa tilanteissa olevan enemmän toimintavaihtoehtoja. Vastauksissa kerrottiin esimer-

kiksi, että nykyään ymmärrettiin vastustaa tarvetta hakeutua äidin tavoin toimivien seuraan. 

Uhkaavista tilanteista poistuttiin puuttumisen halusta huolimatta, sillä tiedostettiin, ettei puut-

tumisesta olisi mitään hyötyä, ja tulisi vain huono mieli. Ylireagointitilanteita osattiin välttää 

tunnistamalla siihen mahdollisesti johtavia tekijöitä, eikä huonoa oloa purettu enää yhtä her-

kästi muihin, vaan omia tunteita pyrittiin käsittelemään. Riitatilanteissa puolison kanssa tiedos-

tettiin omien kokemuksien vuoksi, millä tavalla ei haluta käyttäytyä. Lisäksi osallistujat mai-

nitsivat hyödyntävänsä aikaa ja tilaa psyykkisten lukkojen purkamisessa niitä aiheuttavissa ti-

lanteissa. Selviytyminen oli myös saanut osallistujat kokemaan omien tarpeiden ja tunteiden 

kommunikoimisen tärkeäksi ja kehittyneensä tunteiden käsittelyssä ja sanoittamisessa. Lisäksi 

omia rajoja ja niiden rikkomista oli opittu sanoittamaan kaikissa ihmissuhteissa. 

 

Vastauksista ilmeni, että selviytymisen seurauksena omista teoista oli opittu ottamaan vastuu 

ja vastaamaan niiden seurauksista sekä valehtelun kerrottiin muuttuneen harvinaiseksi. Oli esi-

merkiksi opittu pyytämään anteeksi, muun muassa äänenkorottamista, hermostumista tai omia 

vääriä tekoja. Oltiin valmiita pyytämään anteeksi myös yläasteaikojen opettajilta ja rehtorilta 

omaa huonoa käytöstä sekä kertomaan sen syitä. Lisäksi pyrittiin keskusteluun ja anteeksipyy-

tämiseen silloinkin, jos oli huutanut tai sanonut ajattelemattomasti.  
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6.2.5 Väkivaltataustan vaikutusten vähentyminen ja vähentäminen 

 

Selviytymisen kuvailtiin lisänneen ymmärrystä koetun väkivallan monenlaisista vaikutuksista 

itseen ja omaan elämään sekä sitä kautta vähentänyt niiden vaikutuksia. Esimerkiksi itsetunte-

muksen ja ymmärryksen menneisyyden vaikutuksista omiin toimintatapoihin ja olotiloihin il-

maistiin kasvaneen. Omista valinnoista ja mielenterveysongelmien vaikutuksista omaan elä-

mään oltiin erityisen tietoisia. Lisäksi oli ymmärretty, miten lapsuudessa koettu väkivalta oli 

vaikuttanut suhteisiin omien lasten kanssa, ja mistä osa omasta täydellisyyden tavoittelun tar-

peesta johtuu. Osallistuja myös kertoi ymmärtäneensä paremmin omaa tarvetta vastata jatku-

vasti muiden tarpeisiin, kun oli tunnistanut äidin validaation, kehujen ja hyväksynnän hakemi-

sen tarpeen.   

 

Osallistujat kertoivat hakeutuneensa psykologille tai psykoterapiaan selviytymisen luoman ym-

märryksen seurauksena, esimerkiksi puhumaan pakosta olla riittävä ja mahdollisimman täydel-

linen. Täydellisyyden tavoittelun tarvetta oli myös tutkittu ja opiskeltu aiheesta itsenäisesti. Li-

säksi tavoitteena oli tietoisesti murtaa virheellisiä käsityksiä omasta huonommuudesta ja kyky-

jenpuutteen tunteesta.  

 

”Yritän tietoisesti murtaa näitä virheellisiä käsityksiä [huonommuuden ja kykyjen puut-

teen tunteet, itsearvotuksen puute] omassa päässäni.” (V24) 

 

Vastauksissa tuli esille, että selviytymisen seurauksena omaa ammatillisuutta ja vahvuuksia oli 

mietitty uudelleen sekä sitä, mitä haluaa oikeasti tehdä elämässään. Näiden perusteella oli kou-

luttauduttu uudelleen, mistä oltiin riemuissaan. Muutoinkin osallistujat kokivat, että selviyty-

misen seurauksena oli mahdollisuus elää omia vahvuuksia ja tuntemuksia kuunnellen sekä ke-

hittyä omana itsenään. 

 

Osallistujat kokivat selviytymisen ja sen seurauksina häpeä- ja pelkojälkien purkamisen tuo-

neen vapautta. Ystävälle oli esimerkiksi uskallettu kertoa omasta väkivaltaisesta käytöksestä 

omia lapsia kohtaan, ja psykofyysisistä kivuista oli päästy eroon. Omista lapsuuden väkivalta-

kokemuksista oli pystytty kertomaan lähimmälle ystävälle. Toisaalta vastauksissa tuli esille, 

että kokemuksista pystyttiin olemaan avoimia ja puhumaan lähimpiä ystäviä yleisemminkin. 

Lisäksi mainittiin, ettei ristiriitojen seurauksia enää pelätty, vaan oli opittu ihmisten olevan jul-
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mia ja suuttuvan asioista, joilla ei itse näe merkitystä. Osallistujat kertoivat myös ymmärtä-

neensä, etteivät ole itse aina syyllisiä kaikkeen. He kirjoittivat selviytymisen auttaneen näke-

mään lapsuudessa koetun väkivallan selviytymisen kautta sekä muistikuvina menneestä ja piir-

teinä elämänkulun narratiivissa. Selviytymisen koettiin antaneen mahdollisuuden kuulua tähän 

maailmaan, eikä kokemuksia ei koettu enää taakkana tai itseä rajoittavina tai sulkevina. Pakon-

omaisesta kontrollin tarpeesta oli päästy eroon sekä opittu luottamaan ja nauttimaan elämästä 

sekä ottamaan ”riskejä”. Selviytymisen kerrottiin antaneen mahdollisuuden olla oma itsensä.  

 

”tuntuu, että olen päässyt irti häpeästä ja pelosta, ja pystyn olemaan enemmän itseni.” 

(V21) 

 

 

6.2.6 Psyykkinen kehitys  

 

Osallistujat kertoivat löytäneensä itsestään uusia piirteitä selviytymisen myötä, kun se ei vienyt 

enää koko psyykkistä kapasiteettia. Itseä pidettiin hyvänä ja kyvykkäänä ihmisenä sekä selviy-

tyjänä ja itseä oli opittu rakastamaan. Osallistujat kertoivat myös kykyjensä olla armollinen 

itseään kohtaan ja kuunnella itseään kehittyneen. Itseen suhtauduttiin lempeämmin ja annettiin 

lupa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja omista rajoista kiinni pitämiseen. Kerrottiin esi-

merkiksi yritettävän muistaa, ettei voi osata, ellei yritä. Lisäksi oli hyväksytty, ettei äidin kanssa 

tarvitse olla aidosti vuorovaikutuksessa, jos ei halua tai se tuntuu vaaralliselta.   

 

Osallistujat kokivat kokemusten vahvistaneen heitä henkisesti ja kasvattaneen ihmisenä. Niistä 

löydettiin vahvuuksia, esimerkiksi asiakastyössä toimiessa perheiden kanssa. Lisäksi niissä 

nähtiin hyviä puolia, kuten aiheiden löytäminen työhön ja kehittyminen sellaiseksi kuin nyt on. 

Toisaalta kerrottiin, että kokemusten vuoksi myös jaksettiin paljon, vaikkei sitä välttämättä pi-

detty vain hyvänä asiana. 

 

”Se, että olen kokenut mitä olen on kasvattanut minusta vahvemman ihmisenä.” (V28) 

 

Osallistujat kertoivat oppineensa selviytymisen seurauksena laittamaan asiat mittasuhteisiin, 

eivätkä he huolehtineet arkielämässä pienistä asioista. Elämässä ei arvostettu niinkään materi-

aalisia asioita, vaan arvoja, tekoja sekä elämisen sävyjä ja sitä, millaista ilmapiiriä ympärilleen 
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välittää. Lisäksi osallistujat kuvailivat oppineensa selviytymisen myötä tunnistamaan koke-

muksista kumpuavia tunteita ja löytäneensä keinoja toimia tilanteissa, joissa niitä herää. Itselle 

esimerkiksi muistutettiin tunteiden ja ajatusten olevan vain tunteita ja ajatuksia ja minuudesta 

erillisiä. Oli myös opittu pääsemään yli negatiivisista ja virheellisistä tulkinnoista sekä ajatuk-

sista ja kokemuksesta, että omat koetut tunteet ovat vääriä, ja seurassa pitää vastata muiden 

tarpeisiin. Lisäksi yritettiin muistaa, ettei toisen haluttomuus opettaa ole oma vika.  

 

”Muistutan myös itseäni siitä, että nämä ovat tunteita ja asioita, jotka ovat tapahtuneet 

minulle, mutta ne eivät ole minä.” (V8) 

 

 

6.3 Vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisen tunteen muodostu-

minen 

 

Selviytymisen tunteen muodostuminen voidaan jaotella alateemoihin, jotka ovat hengissä sel-

viytyminen, tapahtumien ymmärtäminen ja hyväksyminen, suhtautuminen ja suhteet vanhem-

piin, väkivaltakokemukset eivät määritä itseä tai omaa elämää, vanhempana toimiminen, opitut 

taidot, myönteinen suhtautuminen itseen ja elämään sekä selviytyminen prosessina. Selviyty-

misen tunteen muodostumista on kuvattu liitteessä 10. 

 

 

6.3.1 Hengissä selviytyminen 

 

Vastauksissa tuotiin esille, että selviytymisen tunne muodostui muun muassa kokemuksista 

hengissä selviytymisestä. Hengissä selviytymistä ei pidetty itsestäänselvyytenä, mihin saattoi-

vat vaikuttaa esimerkiksi koetun fyysisen väkivallan raakuus tai väkivaltakokemuksia seuran-

neet vaikeat mielenterveysongelmat.  

 

”Siitä että olen hengissä, vaikka se ei ole ollut todennäköistä.” (V31) 
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6.3.2 Tapahtumien ymmärtäminen ja hyväksyminen 

 

Osallistujat kuvasivat selviytymisen tunteen muodostuvan siitä, että he tiedostivat lapsuudessa 

koetun väkivallan sekä olivat käsitelleet sitä ja sen taustatekijöitä. Asioiden käsittelyn ei nähty 

vaativan välttämättä niiden läpikäymistä väkivaltaa käyttäneen vanhemman kanssa, vaan koke-

musten työstäminen itsenäisesti tai muiden kanssa riitti. Osallistujat ilmaisivat ymmärtävänsä 

tapahtumat laajemmassa ylisukupolvisessa kontekstissa ja näkevänsä oman syyttömyyden nii-

hin. He kertoivat väkivallan taustatekijöiden ymmärtämisen antaneen mielenrauhan ja vastauk-

sia niihin liittyneisiin kysymyksiin.  

 

”Vaikkei hänen tekonsa ollutkaan oikeutettu, olen oppinut ymmärtämään teon tausta-

tekijöitä ja sitä kautta saanut vastauksia tekoon liittyviin kysymyksiini sekä rauhan it-

selleni.” (V32) 

 

Osallistujat kokivat selviytymisen tunteen muodostuvan myös siitä, että he näkivät kokemukset 

jo tapahtuneina asioina, joihin ei voi enää eikä ole voinut silloinkaan vaikuttaa. Lisäksi tapah-

tumien hyväksyminen osana menneisyyttä loi tunnetta niistä selviytymisestä. 

 

 

6.3.3 Suhtautuminen ja suhteet vanhempiin 

 

Vastauksissa tuotiin esille selviytymisen tunnetta muodostavan oman itsen löytäminen erilli-

senä suhteessa vanhempiin. Osallistujat kertoivat esimerkiksi pystyneensä tekemään eron it-

sensä sekä vanhempien ja heidän toimintansa välille, mistä he olivat iloisia. He kirjoittivat myös 

rakentaneensa omanlaisen elämän, joka oli erilainen kuin vanhemmilla. Vastauksissa kirjoitet-

tiin, että vanhempien kanssa oli pystytty puhumaan väkivallasta ja omista kokemuksista. Toi-

saalta osallistujat kokivat myös sen luovan selviytymisen tunnetta, että he kykenivät kohtaa-

maan väkivallan tekijän ja puhumaan hänen kanssaan asiallisesti, vaikkeivat olleetkaan mieles-

sään vielä täysin selvittäneet omaa suhdettaan häneen. 

 

”Voin kohdata tekijän ja puhua hänelle niin kuin sivistyneet ihmiset, vaikken tiedä, mi-

ten minun oikeastaan kuuluisi suhtautua häneen.” (V8) 
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Epävarman mutta asiallisen suhtautumisen ohella osallistujat kertoivat selviytymisen tunteen 

muodostuvan siitä, että suhteet vanhempien kanssa olivat vakiintuneet. Vastauksista ilmeni esi-

merkiksi, että vanhempien kanssa voitiin olla hyvissä väleissä. Toisaalta tuotiin esille, että van-

hempiin saattoi olla etäiset välit. Suhteen läheisyydestä riippumatta vanhempaa kohtaan saatet-

tiin kokea rakkautta, mikä loi osallistujille tunnetta selviytymisestä. Lisäksi osallistujat kertoi-

vat selviytymisen tunteen muodostuvan siitä, ettei vanhempia tai ketään muutakaan tarvinnut 

syyttää tapahtuneista oman mielenrauhan löytämiseksi. Kokemuksista ei myöskään oltu katke-

roituneita tai katkeruudesta oli päästy yli. Vastauksissa tuli esille myös väkivallan tekijälle an-

teeksi antamisen luovan selviytymisen tunnetta.  

 

 

6.3.4 Väkivaltakokemukset eivät määritä itseä tai omaa elämää 

 

Osallistujat kokivat selviytymisen tunteen muodostuvan siitä, etteivät väkivaltakokemukset 

enää määritelleet heitä tai heidän elämäänsä. He kertoivat esimerkiksi pystyvänsä kohtaamaan 

kokemukset ja niiden aiheuttamat tunteet sekä puhumaan niistä ilman, että se tuntui kauhistut-

tavalta. Lisäksi kyettiin työskentelemään tehtävissä, jotka vaativat runsasta oman menneisyy-

den reflektointia.  Toisaalta vastauksista ilmeni, että ylipäätään kyky keskustella kokemuksista 

läheisten tai yleisemminkin ihmisten kanssa ja ajoittain ilman hajoamista tai halua poistua ti-

lanteesta, loi tunnetta selviytymisestä.  

 

Osallistujat kertoivat selviytymisen tunteen muodostuvan myös siitä, että he kykenivät elämään 

tavallista arkea esimerkiksi mielenterveyden haasteista huolimatta. Tavalliseen arkeen mainit-

tiin kuuluvan työteko, korkeakoulututkintojen suorittaminen, läheiset ystävät, arjenhallinta, ur-

heilu sekä vanhemmuuden ja perheen rakastaminen. Arjessa kuvattiin koettavan työniloa muita 

lähisuhdeväkivaltaa kokeneita autettaessa ja kannustettaessa eroon väkivaltaisesta suhteesta.  

 

”Olen jaksanut kouluttautua, käydä töissä, urheilla ja hankkia oman perheen ja huo-

lehtia lasteni hyvinvoinnista.” (V13) 

 

Lisäksi selviytymisen tunne ilmeni vastauksissa näkyvän arjessa siten, etteivät väkivallan ko-

kemukset olleet enää lähes ollenkaan tai ainakaan päivittäin ajatuksissa, eivätkä ne vaikuttaneet 

omaan käyttäytymiseen. Selviytymisen tunnetta kuvattiin muodostavan myös sen, ettei väki-
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vallan haluttu määrittävän itseä ja toisaalta koettiin näin jo olevan. Osallistujat kertoivat esi-

merkiksi, ettei minäkuva perustunut traumoille, eikä niiden annettu hallita omaa elämää. Li-

säksi itseä ja omaa koskemattomuutta pyrittiin vahvistamaan aktiivisesti ja itse oli hyväksytty 

vähitellen. Vastauksissa mainittiin selviytymisen tunteen syntyvän myös siitä, ettei kokemuk-

sista ollut traumatisoitu. Toisaalta kerrottiin, etteivät kokemusten aiheuttamat tunnetraumat 

enää vaikuttaneet merkittävästi omassa arjessa. Kokemukset eivät esimerkiksi vainonneet, nii-

den aiheuttama ahdistus oli hälvennyt eikä niitä jouduttu työstämään aktiivisesti. Myöskään 

muiden ihmisten tekemisistä ei enää ahdistuttu, eikä pelätty ristiriitojen seurauksia. Lisäksi oli 

päästy eroon pelosta ja häpeästä sekä niiden synnyttämästä suojamuurista. Esimerkiksi omassa 

kodissa ja läheisten ihmisten seurassa koettiin olevan turvassa ilman pelkoa tapahtumien tois-

tumisesta. Muihin ihmisiin pystyttiin myös luottamaan pelkäämättä jatkuvasti hylätyksi tule-

mista.  

 

”Pystyn luottautumaan muihin ihmisiin ilman, että pelko hylkäämisestä olisi jatkuvasti 

läsnä.” (V15) 

 

 

6.3.5 Vanhempana toimiminen 

 

Vastauksissa selviytymisen tunteen kerrottiin muodostuvan vanhempana toimimisen tavoista. 

Omassa vanhemmuudessa pystyttiin esimerkiksi toimimaan eri tavalla kuin omat vanhemmat 

ja olemaan toistamatta heidän virheitään. Lisäksi osattiin katkaista ylisukupolvisen väkivallan 

kierre.  

 

”En toista samaa toimintamallia kuin äitini.” (V27) 

 

Selviytymisen tunnetta muodostaviksi vanhemmuuden tavoiksi mainittiin myös kyvyt ottaa 

vastuuta lapsista ja huolehtia heidän hyvinvoinnistaan. Lisäksi taitojen toimia omia lapsia koh-

taan siten, mitä olisi itse lapsena kaivannut omalta vanhemmalta, kerrottiin luovan tunnetta sel-

viytymisestä. Esimerkiksi lasten oireilua tarkasteltiin sensitiivisesti ja heille annettiin rakkautta 

ja hoivaa erityisesti tilanteissa, joissa sitä olisi itse lapsena kaivannut. Lapsen tunteita validoitiin 

ja ne pystyttiin vastaanottamaan tasapainoisena aikuisena. Lisäksi omia ja lapsen tunteita sa-

noitettiin yhdessä lapsen kanssa. 
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6.3.6 Kokemusten ja niiden vaikutusten sekä tunteiden käsittelyn taidot 

 

Osallistujat kuvasivat selviytymisen tunteen muodostuvan siitä, että asioiden käsittelemiseen 

oli löydetty työkaluja. Esimerkiksi väkivaltakokemuksiin liittyviä kokemuksia ja tunteita oli 

opittu sanoittamaan ja ymmärretty, miten ne olivat vaikuttaneet ja vaikuttivat elämään, sekä 

miten niiden kanssa pystytään elämään. Vastauksista ilmeni selviytymisen tunnetta muodosta-

van myös sen, että joidenkin reaktioiden ja käyttäytymistapojen sekä väkivaltakokemusten vä-

listen yhteyksien tunnistaminen mahdollisti itsensä kehittämisen ja ymmärtämisen paremmin. 

Osattiin esimerkiksi tunnistaa riittämättömyyden tunteen ja katastrofiajattelun syitä sekä näitä 

ajattelutapoja aktiivisesti. 

 

”Ymmärryksestä. Siitä, että minulla on sanat asioille, jotka ennen olivat vain painava 

möykky ja solmu rintakehässä, ja että ymmärrän miten tuo möykky on aiemmin vaikut-

tanut elämääni, miten se vaikuttaa nykyään, ja miten voin elää sen kanssa jatkossa.” 

(V9) 

 

Lisäksi osallistujat kertoivat selviytymisen tunteen muodostuvan siitä, että heidän tunteiden kä-

sittelemisen ja sanoittamisen taitonsa olivat kehittyneet. He ilmaisivat esimerkiksi ymmärtä-

vänsä, etteivät tunteet ole faktoja tai pysyviä. Tunnetilat eivät enää vieneet mukanaan ja tuntei-

den kohdalle osattiin pysähtyä sekä harkitsemaan omaa toimintaa. Oli myös opittu rauhoitta-

maan itseä. Vastauksissa tuotiin esille selviytymisestä kertovan myös sen, että oli päästetty irti 

tarpeesta toimia perheessä ”Minun Tavallani koska Minä Tiedän Parhaiten” sekä opittu jousta-

vuutta ja hyväksymään monenlaisia tapoja toimia. Osattiin myös pyytää anteeksi. Lisäksi omia 

rajoja ja rajojen rikkomista sanoitettiin paljon aiempaa paremmin kaikissa ihmissuhteissa.  

 

”Tunnetilat eivät vie minua mukanaan enkä pyri toimimaan primäärireaktioideni va-

rassa, vaan annan tunteiden tulla ja tarkkailen ajatuksenjuoksua. Osaan rauhoitella 

itseäni.” (V15) 
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6.3.7 Myönteinen suhtautuminen itseen ja elämään 

 

Selviytymisen tunteen kerrottiin ilmenevän siinä, että suhtauduttiin myönteisesti itseen ja elä-

mään. Itseä kohtaan koettiin esimerkiksi armollisuutta muun muassa vanhojen kokemusten ja 

tunteiden noustessa pintaan, tai kun kokemukset heikensivät omaa kykyä käyttäytyä järkevästi. 

Lisäksi omiin tunteisiin suhtauduttiin lempeästi, eikä yritetty korjata esimerkiksi ajoittaisia toi-

vottomuuden tunteita.  

 

”Välillä tietysti tuntuu, ettei mikään ole hyvin enkä ole selviytynyt mistään. Annan sel-

laisenkin tunteen olla yrittämättä korjata sitä” (V1) 

 

Osallistujat kertoivat itsessä huomatun kehityksen luovan tunnetta selviytymisestä. He kuvasi-

vat itseään esimerkiksi tasapainoiseksi ja aiempaa itsevarmemmaksi. He olivat alkaneet tunte-

maan myötätuntoa, kiitollisuutta ja onnellisuutta, sekä olivat ylpeitä omasta selviytymisestä ja 

nykytilanteesta. Lisäksi osallistujat mainitsivat osaavansa rakastaa voimakkaasti kokemuksis-

taan huolimatta. Osallistujat kuvailivat selviytymisen tunteen muodostuvan myös kehittyneestä 

suhtautumisestaan maailmaan. He kirjoittivat elämän tuntuvan monipuoliselta, ihmeelliseltä, 

erityiseltä ja kiinnostavalta. Lisäksi he kykenivät nauttimaan elämässä saavuttamistaan asioista 

ajattelematta, etteivät ansaitse omaa hyvää elämäänsä, ja tekivät aidosti kiinnostavia asioita.  

 

”Elämä tuntuu nyt virralta. Uudelta jokaisena päivänä. Virralta, johon hypätä aina uu-

delleen mukaan. Teen asioita, jotka kiinnostavat aidosti.” (V2) 

 

 

6.3.8 Selviytyminen prosessina 

 

Vastauksista ilmeni selviytymisen tunteen muodostuvan sen prosessimaisuudesta. Esimerkiksi 

jokaisesta päivästä selviytymisen miellettiin olevan selviytymistä. Selviytymisprosessin nähtiin 

myös olevan vielä kesken ja lapsuuden kokemuksia jouduttiin yhä työstämään enemmän tai 

vähemmän. Osallistujat kokivat, että heillä oli vielä paljon asioita odottamassa sopivaa hetkeä 

niiden käsittelyyn. Toisaalta selviytymispolulla kuvattiin olevan eri vaiheissa. Vastauksista tuli 

esille, että kokemuksia oli sekä selviytymispolun alussa, jossain kohtaa matkalla että lopussa 

olemisesta ja epävarmuudesta oman prosessin vaiheesta.  

 



 

45 

 

”En itse asiassa ole tätä ennen ajatellut, että olisin selviytynyt lapsuuden väkivallan 

ilmapiiristä, mutta nyt tämän kysymyksen nähdessäni tajuan, että näin on varmasti käy-

nyt, ja tästä kertoo juuri se, ettei tarvitse miettiä olenko selvinnyt, tai hokea että olen 

selvinnyt tai sanoa, että kohta selviän. Se on vaan jossakin vaiheessa tapahtunut.” (V2) 
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7 POHDINTA 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vanhempien taholta väkivaltaa lapsuudessa kokeneiden 

kokemuksia väkivallasta selviytymisessä tärkeistä tekijöistä, sen seurauksista sekä selviytymi-

sen tunteen muodostumisesta. Aiemmissa selviytymisen määritelmää tutkineissa tutkimuksissa 

selviytyminen on määritelty tapahtumien jälkeiseksi prosessiksi, mutta tässä tutkimuksessa sel-

viytymisen kannalta tärkeitä tekijöitä esiintyi elämissä myös ennen aiempien tutkimusten mää-

ritelmien mukaisen selviytymisprosessin alkua. Päätin ottaa myös nämä tekijän mukaan ana-

lyyseihin, sillä osallistujat kirjoittivat niistä selviytymisessä tärkeitä tekijöitä kysyttäessä. 

Vaikka väkivaltakokemusten jälkeinen selviytyminen ei olisi vielä alkanut, prosessin kannalta 

tärkeitä tai sille edellytyksiä luovia tekijöitä voi olla elämässä jo aiemmin, kuten myös aiem-

missa selviytymisen kokemuksia tutkineissa tutkimuksissa (O´Brien 2013; Barley 2020) on ha-

vaittu. Tässä tutkimuksessa sellaisia olivat esimerkiksi muut turvalliset aikuiset ja turvapaikat 

elämässä sekä keinot tunteiden ilmaisemiseen.  

 

 

7.1 Tutkimustulosten tarkastelu suhteessa käytäntöihin ja aiempiin tutkimuksiin 

 

Tässä tutkimuksessa nousi esille monia samoja selviytymisessä tärkeitä tekijöitä kuin aiemmis-

sakin tutkimuksissa, mutta toisaalta niistä löytyi myös joitakin eroavaisuuksia. Aiemmissa tut-

kimuksissa ei ole havaittu selviytymistä edistävinä tekijöinä haitallisia seurauksia vähentäviä 

tekijöitä lapsuudessa eikä lapsuuden sopeutumiskeinoja suhteessa vanhempiin. Tämä johtunee 

siitä, että selviytyminen on rajattu alkavan tapahtumien jälkeen, jolloin sen aikaisia tekijöitä ei 

ole otettu huomioon. Joissakin tutkimuksissa (O´Brien 2013; Bain & Durbach 2021) on kuiten-

kin kuvattu sellaisia selviytymistä edistäneitä tekijöitä, jotka jatkuvat lapsuudesta aikuisuuteen, 

kuten kodin ulkopuoliset turvalliset aikuissuhteet, jotka myös tämän tutkimuksen perusteella 

auttoivat merkittävästi selviytymisessä. Näin ollen esimerkiksi ammattilaiset voisivat tunnistaa 

asiakkaalla jo olemassa olevia selviytymisessä tärkeitä tekijöitä ja vahvuuksia, kuten turvallisia 

aikuisia, sekä hyödyntää niitä asiakkaan hoidossa selviytymisprosessin tukemisessa tarjottavan 

ammattituen ohella.  

 

Väkivaltatilanteen ja sen luonteen tajuaminen, esimerkiksi kokemusten tunnistaminen väkival-

laksi ja oman syyttömyyden tunnistaminen, nousivat tärkeiksi selviytymisessä tukeviksi teki-

jöiksi osallistujien vastauksissa sekä tässä että aiemmassa (Anderson ym. 2011) tutkimuksessa.  
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Lisäksi väkivaltakokemusten ja niiden seurausten itsenäisen prosessoinnin, kuten kokemusten 

ja tunteiden työstämisen suhteessa hankittuun tietoon, havaittiin tässä ja aiemmissa tutkimuk-

sissa (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Barley 2020; Bain 

& Durbach 2021) koettavan edistävän selviytymistä. Suomessa pyritään jo kasvattamaan väes-

tön tietoisuutta vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan haitallisista seurauksista (Tupola 

ym. 2012, 109–110), mutta tietoa ja ymmärrystä ilmiöstä pitäisi lisätä nykyistä laajemmin esi-

merkiksi väkivallan muodoista ja yleisyydestä sen tunnistamisen edistämiseksi. Esimerkiksi 

mainokset vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan muodoista voisivat herätellä sitä koke-

via tai kokeneita tunnistamaan väkivallan omalla kohdallaan. Niissä voisi myös korostaa van-

hemman vastuuta väkivallasta, mikä voisi auttaa väkivaltaa kokevaa tai kokenutta tunnistamaan 

oma syyttömyytensä tilanteeseen ja mahdollisesti samalla vähentää häpeän tunteita ja madaltaa 

kynnystä koetusta väkivallasta kertomiseen. 

 

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmaan kuuluu sivistystoimen sekä sosiaali- ja tervey-

denhuollon henkilökunnan kouluttaminen vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan ja sen 

riskien tunnistamiseen sekä siihen puuttumiseen (Mäkelä ym. 2019, 126–127), mitä voitaisiin 

vielä tehostaa. Jos sekä ammattilaiset että vanhemman lapseen kohdistamaa väkivaltaa koke-

neet tunnistavat ilmiön ja sen yleisyyden hyvin, lienee väkivaltaa kokeneilla matalampi kynnys 

hakea apua, eikä esimerkiksi tietämättömyyden luoma häpeä tai syyllisyyden tunne rajoita 

avunhakua, ja toisaalta ammattilaiset osaavat herkemmin tarjota apua. Muun muassa edellä ku-

vatuilla yhteiskunnallisilla ja yhteisöllisillä keinoilla voidaan edistää tähän tutkimukseen osal-

listujien selviytymisprosessin kannalta tärkeäksi kokemia väkivaltatilanteen ja sen luonteen ta-

juamista.  

 

Väkivaltatilanteen ja sen luonteen tajuaminen ovat merkittäviä tekijöitä myös väkivallan ennal-

taehkäisyn ja siihen varhaisen puuttumisen näkökulmista. Kouluissa ja päiväkodeissa muun 

muassa turvataitokasvatuksella pyritään lisäämään lasten turvallisuutta ihmissuhteissa ja taitoja 

välttää väkivallan kohteeksi joutumista, esimerkiksi kehittämällä myönteistä itsetuntoa ja ke-

honkuvaa (STM 2019b, 23). Lisäksi vanhemman lapseen kohdistamaa väkivaltaa pyritään eh-

käisemään vahvistamalla lasten sosioemotionaalisia taitoja, kuten tunteiden säätelyn, empatian 

ja vastuullisen päätöksenteon taitoja (Karjalainen 2019, 147; Mäkelä ym. 2019, 125). Itsensä 

arvostaminen sekä kunnioittavan kohtelun ja sosioemotionaaliset taidot voivat auttaa lasta tun-

nistamaan, jos oman kehon rajoja rikotaan tai häntä ei kohdella kunnioittavasti, mikä voi mah-

dollistaa sen, ettei lapsi pidä väkivaltaa hyväksyttävänä tai normaalina vuorovaikutustapana, ja 
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osaa hakea apua tai kertoa tilanteesta aikuiselle ennen kuin väkivalta yleistyy tai pahenee. Ko-

konaisuudessaan väkivallan tunnistaminen ja ymmärrys sen luonteesta ovat merkityksellisiä 

sekä vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan ennaltaehkäisyssä, siihen puuttumisessa että 

siitä selviytymisessä tukemisessa. 

 

Lisäksi tässä tutkimuksessa osallistujat kuvasivat uusien kokemusten auttaneen lisäämään ym-

märrystä tapahtuneista ja tunteista sekä luomaan positiivisia tunnekokemuksia. Lapset voivat 

saada uusia kokemuksia esimerkiksi koulussa oppiessaan rakentavia tapoja toimia konflikteissa 

ja toisaalta tulleessaan kunnioittavasti kohdatuksi, vaikka toimisi väärin. Kokemukset turvalli-

sista vuorovaikutustilanteista voi herättää kyseenalaistamaan kotona saamaansa kohtelua ja tun-

nistamaan väkivaltaa, etenkin jos kunnioittavasti käyttäytyvät aikuiset samalla sanoittavat, mil-

lainen käyttäytyminen on hyväksyttyä ja millainen ei. Aiemmissa tutkimuksissa uusia koke-

muksia ei ole erillisenä selviytymistä tukevana tekijänä noussut esille, mihin saattavat vaikuttaa 

esimerkiksi erilaiset tutkimuskysymykset ja -viitekehykset sekä aineiston keruutavat. Lähes 

kaikissa aiemmissa tutkimuksissa (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; Hartley ym. 2016; 

Anderson & Bernhardt 2020; Bain & Durbach 2021) aineisto on kerätty haastattelemalla, joten 

haastattelukysymykset ja haastattelutilanteessa luotu konteksti ovat vaikuttaneet siihen, mitä 

vastataan. Toisaalta monessa tutkimuksessa (O´Brien ym. 2013; Hartley ym. 2016; Anderson 

& Bernhardt 2020; Bain & Durbach 2021) on käytetty tarkasti rajattua viitekehystä, joka ohjaa 

tarkastelemaan ilmiötä tietystä näkökulmasta, ja saattaa poissulkea joitakin näkökulmia. 

 

Tämän kuten kahden aiemmankin tutkimuksen perusteella (Anderson ym. 2011; Bain & Dur-

bach 2021) ammattiapu koettiin tärkeänä selviytymistä tukevana tekijänä. Osa vanhemman lap-

seen kohdistamaa väkivaltaa kokeneista saavat itse haettua ammattiapua kokemuksistaan sel-

viytymiseen. Lienee kuitenkin myös ihmisiä, jotka tarvitsisivat ammattiapua, eivätkä osaa sitä 

hakea, mutta saattavat käydä sosiaali- tai terveydenhuollossa muiden tai siihen liittyvien syiden 

takia ilman, että väkivallan kokemukset tulevat ilmi. Kuten aiemmin mainittua, ammattilaisia 

pitäisi kouluttaa enemmän vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta, jotta he tunnistai-

sivat sen mahdollisuuden oireiden taustalla ja osaisivat tarjota tarvittavaa apua sekä lapsi- että 

aikuisasiakkaille. 

 

Toisaalta tässä ja aiemmissa tutkimuksissa (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; Hartley 

ym. 2016; Anderson & Bernhardt 2020; Bain & Durbach 2021) osallistujat kuvasivat myös 
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muita kuin ammattilaissuhteita tärkeänä voimavarana selviytymiselle. Lähipiirin ja muiden ih-

missuhteiden merkityksellisyyden vuoksi kaikkien tunne- ja vuorovaikutustaitoja olisi hyvä 

vahvistaa, jotta ihmiset pystyisivät kohdalle osuessa keskustelemaan vaikeistakin asioista ja 

olemaan emotionaalisena tukena. Väestön tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä edistää 

esimerkiksi niiden opettaminen lapsille, mutta jo aikuistuneidenkin ihmisten taitoja pitäisi 

saada kehitettyä. Aikuisten taitojen kehittyminen on pitkälti yksilöiden henkilökohtaisesta kiin-

nostuksesta sekä työn tarjoamista kehittymismahdollisuuksista kiinni, joiden lisäksi voitaisiin 

kuitenkin hyödyntää yhteiskunnallista vaikuttamista kehityksen edistämiseksi.  

 

Sekä tässä että aiemmissa tutkimuksissa osallistujat ilmaisivat muutosten, kuten etäisyyden ot-

tamisen (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 

2020; Bain & Durbach 2021) ja ymmärryksen (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 2016; Bain & 

Durbach 2021), suhteessa vanhempiin edistäneen selviytymistä. Lisäksi tulevaisuuteen suun-

tautuminen, kuten halu katkaista väkivallan kierre, tuli esille selviytymisen kannalta merkittä-

vänä tekijänä sekä tässä että aiemmassa (Anderson & Bernhardt 2020) tutkimuksessa. Toisaalta 

sekä tässä että aiemmissakin (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; Anderson & Bernhardt 

2020) tutkimuksissa halu katkaista väkivallan kierre ja sen eteen toimiminen on nähty joko 

myös tai ennemminkin selviytymisen seurauksena. Näin ollen samat tekijät voidaan kokea mer-

kittävinä selviytymisprosessin eri vaiheissa, mikä ilmentää selviytymisen määritelmään (Ash-

ford ym. 2019) kuuluvaa prosessin yksilöllisyyttä ja eritahtista kehittymistä eri elämänalueilla.  

 

Aiemmissa tutkimuksissa (Anderson ym. 2011; Hartley ym. 2016; Anderson & Bernhardt 

2020) tarkoituksen antaminen kokemuksille ja hengellinen yhteys on kuvattu selviytymisessä 

tärkeinä tekijöinä, mutta tässä tutkimuksessa ne eivät nousseet esille selviytymisessä tärkeänä 

tekijänä, selviytymisen seurauksena eikä selviytymisen tunnetta muodostavana tekijänä. Ero 

saattaa johtua muun muassa uskonnollisista tekijöistä. Uskonto ei liene Suomessa keskimäärin 

kovin vahvasti mukana yksilöiden elämässä, kun taas monissa muissa maissa se on sekä yksi-

löille että yhteisöille merkittävämpi elämän osa-alue, mikä näkynee eroina myös selviytymisen 

kannalta tärkeiksi koetuissa tekijöissä.  

 

Tässä tutkimuksessa tuli esille monia samansuuntaisia selviytymisen seurauksia kuin aiemmis-

sakin tutkimuksissa, vaikka joitain erojakin löytyi. Osallistujat kuvasivat selviytymisen seu-

rauksena heidän ihmissuhteissaan tapahtuneen muutoksia, kuten etääntymistä tai uusien toimi-

vien suhteiden luomista vanhempiin. Aiemmassa tutkimuksessa (Hartley ym. 2016) on tullut 
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esille ihmissuhteiden muutoksista vain tässäkin tutkimuksessa tunnistettu uusien turvallisten 

ihmissuhteiden muodostaminen, mikä saattaa johtua esimerkiksi erilaisista tutkimuskysymyk-

sistä. Vain Hartley ym. (2016) tutkimuksen tutkimuskysymys on ollut avoin posttraumaattista 

kasvua tukeneita ja estäneitä tekijöitä tutkiva, kun taas muissa on tutkittu muun muassa selviy-

tymistä seurannutta kasvua (Anderson ym. 2011) tai negatiivisista malliesimerkeistä oppimisen 

vaikutuksia positiivisiin aikuisuuden lopputuloksiin (Anderson & Bernhardt 2020), joihin ei 

välttämättä yhtä luontevasti tulle ihmissuhteiden muutoksia vastauksiksi.  

 

Toisaalta sekä tässä että aiemmissa tutkimuksissa (Anderson ym. 2011; O´Brien ym. 2013; An-

derson & Bernhardt 2020) osallistujat kokivat selviytymisensä seurauksena tärkeänä väkivallan 

kierteen katkaisun ja omien lasten suojelemisen väkivallalta. Lisäksi sekä tämän että aiempien 

tutkimusten (Anderson ym. 2011; Anderson & Bernhardt 2020; Bain & Durbach 2021) perus-

teella selviytymisen koettiin lisänneen sensitiivisyyttä suhteessa muihin, esimerkiksi muiden 

ymmärtämistä ja taitoja auttaa, vaikka ihmissuhteiden sinänsä ei nähtykään muuttuneen. Van-

hemman lapseen kohdistaman väkivallan kokeminen altistaa väkivallan käyttämiselle omaa 

lasta kohtaan (Hakulinen ym. 2019b, 204), joten selviytymisen seurauksena väkivallan kierteen 

katkaisu parantaa merkittävästi väkivaltaa kokeneen vanhemman lapsen hyvinvoinnin edelly-

tyksiä, ja voi laajassa mittakaavassa parantaa väestön hyvinvointia sekä vähentää tukipalvelujen 

tarvetta, mikä voi tuoda merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä. Lisäksi sensitiivisyyden kehit-

tyminen muita kohtaan lisää kykyä kohdata ihmisiä, mikä voi luoda vähintäänkin selviytyneen 

henkilön lähipiiriin lisää hyvinvointia ja hyvinvointitaitoja.   

 

Osallistujat kuvasivat selviytymisen seurauksena tässä ja aiemmassa tutkimuksessa (Anderson 

& Bernhardt 2020) käyttäytymisensä, kuten oman toiminnan säätelyn taitojen, kehittyneen. He 

kirjoittivat lisäksi väkivaltataustan vaikutusten vähentymisestä ja vähentämisestä, esimerkiksi 

mahdollisuudesta elää elämästä nauttien, joka on tullut esille myös aiemmissa tutkimuksissa 

(O´Brien ym. 2013; Hartley ym. 2016). Selviytymisen seurauksena koettiin myös psyykkistä 

kehitystä, esimerkiksi ihmisenä kasvamista ja elämänarvojen muuttumista, sekä tämän että 

aiempien tutkimusten (Anderson ym. 2011; O´Brien 2013; Anderson & Bernhardt 2020; Bain 

& Durbach 2021) perusteella. Väkivaltaa kokeneiden hyvinvoinnin paraneminen selviytymisen 

myötä lisää inhimillistä hyvinvointia ja toisaalta voi vähentää yhteiskunnallisia kustannuksia, 

esimerkiksi työkyvyttömyydestä ja -poissaoloista aiheutuvia. Kokonaisuudessaan vanhemman 

lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytyminen edistää sekä selviytyneiden yksilöiden että 
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yhteisö- ja yhteiskuntatason hyvinvointia ja vähentää monia kustannuksia, joten sen tukeminen 

on inhimillisten seurausten lisäksi myös taloudellisesti kannattavaa. 

 

Selviytymisen tunteen muodostumisessa oli monia samansuuntaisuuksia aiempien selviytymi-

sen määritelmää tai käsityksiä tutkineiden tutkimusten (Egnew 2005; Hsu ym. 2008; Ashford 

ym. 2019) sekä posttraumaattista kasvua tutkineiden tutkimusten (Tedeschi & Calhoun 1996; 

Tedeschi ym. 1998, 10–11) kanssa. Toisaalta erona löytyi, että tämän tutkimuksen perusteella 

selviytymisen tunne muodostui muun muassa siitä, että oli selvitty hengissä. Tätä ei ole havaittu 

aiemmissa tutkimuksissa (Egnew 2005; Hsu ym. 2008; Ashford ym. 2019), mikä voi johtua 

esimerkiksi siitä, että niissä selviytymistä on tutkittu terveydenhuollon konteksteissa ja sairauk-

sista selviytymisessä, joissa hengissä selviytyminen on saattanut olla lähtökohtaisena oletuk-

sena. Kuitenkin myös tapahtumien ymmärtäminen ja hyväksyminen muodostivat osallistujille 

tunnetta selviytymisestä, mikä saa tukea aiemmista tutkimuksista, joissa tapahtumien hyväksy-

misen (Egnew 2005; Hsu ym. 2008) ja uudelleen tulkinnan elämästä (Egnew 2005) on määri-

telty olevan osa selviytymistä. 

 

Selviytymisen määritelmien (Egnew 2005; Hsu ym. 2008; Ashford ym. 2019) perusteella mer-

kittävä osa selviytymistä tapahtuu suhteissa muiden kanssa, mikä tässä tutkimuksessa näkyi 

esimerkiksi ihmissuhteiden tärkeytenä selviytymisen kannalta sekä kykynä kohdata vanhempi, 

vakiintuneina suhteina vanhempiin, mielenrauhana vanhempien suhteen sekä lasten hyvinvoin-

tia tukevan vanhemmuuden oppimisena, jotka muodostivat selviytymisen tunnetta. Tässä tut-

kimuksessa osallistujat kokivat selviytymisen tunteen muodostuvan myös siitä, etteivät väki-

valtakokemukset määritä itseä tai omaa elämää, mikä on samansuuntainen selviytymisen mää-

ritelmiin sisällytettyjen mielen sisäisen tasapainon löytämisen (Hsu ym. 2008) ja kärsimyksestä 

ylipääsemisen kokemuksen (Egnew 2005) kanssa.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella selviytymisen tunne muodostui kokemusten ja niiden vaikutus-

ten sekä tunteiden käsittelyn taidoista, missä on samoja elementtejä, kuten coping-keinojen ke-

hittyminen, kuin posttraumaattisessa kasvussa (Tedeschi & Calhoun 1996). Samoin tässä tutki-

muksessa selviytymisen tunnetta muodostanut myönteinen suhtautuminen itseen ja elämään on 

vastaava kuin posttraumaattiseksi kasvuksi määritellyt positiiviset itsessä koetut muutokset 

sekä positiiviset elämänfilosofian muutokset, esimerkiksi elämän järjestely siitä nauttimiseksi 

(Tedeschi & Calhoun 1996; Tedeschi ym. 1998, 10–11). Lisäksi selviytymisen kuvaaminen 
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prosessina, jossa on erilaisia ja vaihtelevia vaiheita tuli esille sekä tässä tutkimuksessa selviy-

tymisen tunnetta muodostavana tekijänä että selviytymisen määritelmissä (Egnew 2005; Hsu 

ym. 2008; Ashford ym. 2019). 

 

Lähes kaikki tässä tutkimuksessa tunnistetut selviytymisen tunnetta muodostavat alateematason 

tekijät näkyivät myös selviytymisen tai posttraumaattisen kasvun määritelmissä eli selviytymi-

sen tunteen muodostumisessa on monia samoja piirteitä muista vastaavista kokemuksista tai 

tilanteista selviytymisen kanssa. Toisaalta osa selviytymisen ja posttraumaattisen kasvun mää-

ritelmiin kuuluneista tekijöistä, kuten tietoinen hyvinvoinnin parantaminen (Egnew 2005; Hsu 

ym. 2008; Ashford ym. 2019) ja sensitiivisyys suhteessa muihin (Tedeschi & Calhoun 1996; 

Tedeschi ym. 1998, 10–11) tulivat tässä tutkimuksessa esille vain selviytymisen seurauksina 

mutta ei selviytymisen tunnetta muodostavina tekijöinä, mikä voi kertoa hieman erilaisista ta-

voista mieltää ja kokea selviytymisen prosessin eteneminen. Toisaalta kaikkia selviytymisen tai 

posttraumaattisen kasvun määritelmiin (Egnew 2005; Hsu ym. 2008; Ashford ym. 2019) kuu-

luneita tekijöitä, kuten merkityksenantoa kokemuksille (Egnew 2005) ja viisauden kehittymistä 

(Tedeschi ym. 1998, 12–14), ei tullut esille tässä tutkimuksessa selviytymisen tunnetta muo-

dostavana tekijänä eikä sen seurauksena. Eroihin saattavat vaikuttaa esimerkiksi aiemmin poh-

ditut kulttuurierot sekä tutkimusmenetelmät, kuten se ettei viisautta pidetä itse määriteltävänä 

tekijänä, vaan sitä pitäisi erikseen tutkia. 

 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimus on saanut Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon 

(19.1.2022), jota vaadittiin, sillä aiheen vuoksi tutkimuksessa oli riski aiheuttaa tutkittaville tai 

heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa, ja tutkimuksen toteut-

taminen saattoi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville, tutkijalle tai heidän läheisilleen (vrt. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Eettisessä ennakkoarvioinnissa ja sen perusteella 

myös tutkimusta tehdessä on huomioitu koko tutkimusprosessin ajan muun muassa tietosuoja- 

ja tietoturvallinen toiminta sekä tutkimuksen toteuttamiseen liittyvien riskien minimointi ja hal-

linta, kuten osallistujille mahdollisesti aiheutuvien ikävien tunteiden ja muiden haittojen mini-

mointi.  
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Tutkimus on toteutettu hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden mukaisesti (vrt. Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012). Koko tutkimusprosessin ajan on noudatettu yleistä huolellisuutta ja 

tarkkuutta sekä rehellisyyttä (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012), esimerkiksi kirjal-

lisuuskatsauksessa käytettyjen tutkimusten laatu on arvioitu (liite 11) sekä aineisto analysoitu 

perusteellisesti ja systemaattisesti. Tutkimuksesta raportoidaan tieteelliselle tiedolle asetettujen 

vaatimusten mukaisesti (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012), esimerkiksi käytetyt me-

netelmät ja aineiston analysoinnin eteneminen on selkeästi avattu, joten lukija voi myös itse 

arvioida tutkimuksen luotettavuutta sekä tulosten loogisuutta ja uskottavuutta.  Jokaisen teeman 

ja alateeman sisältö on selkeästi kuvattavissa ja teemat ja alateemat ovat riittävän erillisiä toi-

sistaan (vrt. Braun & Clarke 2006). Lisäksi tutkimusraportti eli tämän työn tulososio on tiivis, 

koherentti, looginen ja kiinnostava kertomus aineistosta, ja siinä hyödynnetään temaattisia nar-

ratiiveja havainnollistavia aineistositaatteja (vrt. Braun & Clarke 2006) monipuolisesti eri osal-

listujilta.  

 

Tutkimuksessa on käytetty eettisesti kestäviä ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia 

tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012), esimerkiksi aineistonkeruussa minimoitiin tutkittaville mahdollisesti aiheutuvia haittoja 

ja ohjeistettiin avun hakemiseen. Aiemmin tehdyt tutkimukset on huomioitu asiaan kuuluvalla 

tavalla (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012) niihin viitaten sekä niiden merkityksen 

esille nostaen. Tutkimus on kokonaisuudessaan suunniteltu ja toteutettu tieteelliselle tiedolle 

asetettujen vaatimusten mukaisesti (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012) esimerkiksi 

aineistonhallinnan suhteen. Tutkimuksen toteuttajien oikeudet ja velvollisuudet on sovittu en-

nen tutkimuksen aloittamista (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tutkimuksen osal-

listujille on ilmoitettu tutkimustiedotteessa, ettei tutkimuksella ole rahoituslähteitä eikä muita 

sidonnaisuuksia, vaan se tehdään opinnäytetyönä (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012). 

 

Kirjallisessa muodossa olevien vastausten analysoiminen ja tulkinta on rajallisempaa kuin haas-

tattelun, sillä niiden perusteella ei pystytä tulkitsemaan osallistujan ilmeitä, äänensävyjä, eleitä 

liikkeitä tai muita kehollisia ilmaisuja (vrt. Laine 2018, 33). Näin ollen haastattelulla olisi voi-

nut saada perusteellisempaa aineistoa kokemuksista. Aineisto oli kuitenkin rikas, ja koen saa-

neeni kuvattua ilmiöitä monipuolisesti sen perusteella. Valituilla menetelmillä saatiin vastauk-

sia tutkimuskysymyksiin. Analyysin aluksi otin liian vähän tekstiä mukaan merkityksellisien 

ilmaisujen muodostamiseen, joten tulkintojen tekeminen ja teemoittelu oli haastavaa. Palasin 
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kuitenkin alkuperäisten ilmaisujen pariin ja otin mukaan pidempiä tekstipätkiä, jolloin analy-

sointi sujui paremmin. Kehityin analysoinnissa nopeasti ja se muuttui jatkuvasti sujuvammaksi. 

Tutkijan esiymmärryksen vaikutusta pitää tarkastella kriittisesti aineistoa analysoidessa (vrt. 

Laine 2018, 36), mitä tein koko analysoinnin ja tutkimusprosessin ajan. Huomasin esimerkiksi 

aluksi alkavani rakentaa alateemoja terveyden osa-alueiden ja psykologisten rakenteiden kautta 

ennakkotietoihin perustuen, mutta otin hyvin pian askeleen takaisinpäin, ja vaihdoin tapaani 

tarkastella ja tulkita ilmauksia aineistoa kuvaavammalla tavalla. Lisäksi jokaiseen tutkimusky-

symykseen liittyen oli ilmaisuja, joita oli todella vaikea saada sopimaan yhteen muiden kanssa 

ja mihinkään alateemaan. Lopulta totesin, etteivät jotkin niistä oikeastaan vastannetkaan kysei-

seen kysymykseen, ja osalle löytyi paikka näkökulman uudistamisen myötä.  

 

Tutkimuskysymys ”Miten oman vanhemman taholta koetut väkivallan kokemukset näkyvät 

elämässä aikuisena?” sekä siihen liittyvä analyysi ja aineisto jätettiin lopulta kokonaan tämän 

työn ulkopuolelle työmääräni rajaamiseksi sekä näkökulman keskittämiseksi selviytymiseen. 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa olisi pitänyt osata ennakoida tarkemmin, millainen määrä 

aineistoa suunniteltuihin kysymyksiin kertyy, sekä miten paljon aikaa sen analysoiminen vaatii. 

Suunnittelu tehtiin kuitenkin käytettävissä olleen tietämyksen mukaan, joten suunnitelmaa piti 

muuttaa tilanteen realisoituessa. Kerätyn aineiston osan poissulkeminen tutkimuksesta on vas-

toin eettisen tiedonhankinnan periaatteita, sillä osallistujilta pitäisi kerätä vain tarvittavaa eikä 

ylimääräistä tietoa (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Toisaalta rajaaminen edisti 

huolellisuusperiaatteen (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012) toteutumista, sillä se 

mahdollisti huolellisen aineiston analysoinnin lopullisten tutkimuskysymysten suhteen.  

 

Pyrittäessä kokemusten tutkimiseen saatetaan toisinaan saada aineistoa käsityksiin liittyen, sillä 

monista asioista on käsityksiä myös muuten kuin omien kokemusten perusteella, esimerkiksi 

yhteiskunnallisen keskustelun perusteella (vrt. Laine 2018, 40). Vanhemman lapseen kohdista-

masta väkivallasta selviytymisestä, siinä tärkeistä tekijöistä, sen seurauksista tai siitä mistä sel-

viytymisen tunne muodostuu, on kuitenkaan harvemmin yleisiä kulttuurisia käsityksiä, joten 

tutkimus tavoitti todennäköisesti osallistujien kokemukset (vrt. Laine 2018, 40). Toisaalta osal-

listujat saattavat edustaa keskimääräistä enemmän aiheen parissa työskennelleitä, joten heillä 

voi olla sitä kautta tietoa ja käsityksiä ilmiöistä muiden näkökulmista. Aihe on kuitenkin koki-

jalleen todennäköisesti niin henkilökohtainen ja voimakas kokemus, että omista kokemuksista 

on luontevaa kertoa sekoittamatta niitä käsityksiin tai muiden kokemuksiin, ellei ole erityisesti 

ja runsaasti perehtynyt muiden kokemuksiin esimerkiksi niitä lukemalla tai vertaisten kanssa 
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keskustelemalla. Kaiken kaikkiaan osallistujille esitetyt kysymykset herättivät vahvasti pohti-

maan omia kokemuksia sekä esitestauksen että joidenkin osallistujien palautteen perusteella, 

joten minulla on syytä luottaa päässeeni käsiksi osallistujien henkilökohtaisiin kokemuksiin.  

 

Selviytyminen on dynaaminen prosessi ja sen tulokset vaihtelevat eri aikoina ja yksilöiden vä-

lillä, kehittyvät jatkuvasti ja näkyvät elämän eri osa-alueilla (Ashford ym. 2019), joten myös 

kokemukset selviytymisestä ja niiden sanallistamisen taidot vaihdellevat prosessin vaiheesta 

riippuen. Näin ollen osa tuloksista voi olla joillekin totta vastaamishetkellä, mutta muutaman 

vuoden päästä he olisivat saattaneet vastata eri tavalla, joten samoille henkilöille prosessin eri 

vaiheissa esitetyt kysymykset voisivat tuottaa erilaisia asioita ilmentäviä ja korostavia vastauk-

sia. Selviytymisprosessin tietyissä vaiheissa saattavat korostua tietyt asiat, jolloin esimerkiksi 

kokonaiskuva selviytymisen alkuvaiheissa tärkeistä tekijöistä voisi olla hyvin erilainen juuri 

prosessin alkuun päässeillä kuin sen loppuvaiheissa olevilla. Selviytymisprosessin eri vaiheita 

ei kuitenkaan ole sen määritelmänkään perusteella mahdollista luotettavasti erotella, sillä pro-

sessi on dynaaminen ja vaihtelee eri ihmisillä ja yhdelläkin yksilöllä eri elämän ja hyvinvoinnin 

osa-alueilla. Näin ollen ainakin tämän hetken tiedon mukaan on lähes mahdotonta tutkia erik-

seen eri vaiheissa olevien kokemuksia selviytymisessä merkittävistä tekijöistä ja sen seurauk-

sista sekä selviytymisen tunteen muodostumisesta, joten prosessin eri vaiheita ei olisi voitu 

tässä tutkimuksessa huomioida tarkemmin. 

 

Tutkimukseen osallistuneiden taustatietoja ei ole tiedossa koettua väkivaltaa lukuun ottamatta. 

Taustatietojen puutteen sekä aiemmin mainitun selviytymisprosessin henkilökohtaisuuden 

vuoksi tulosten ei voida sellaisenaan yleistää koskevan muita kuin tämän tutkimuksen osallis-

tujia. Tuloksissa on kuitenkin myös tätä tutkimusta yleisemmin tunnistettavia ilmiöitä, mikä 

tuli esille verrattaessa niitä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Tulokset olivat monilta osin sa-

mansuuntaisia aiemmin tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa, vaikka kaikkia samoja tekijöitä 

ei ollut havaittu tässä ja aiemmissa tutkimuksissa. 

 

 

7.3 Tutkimuksen johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta 

selviytymistä voidaan tukea ja väkivaltaa ennaltaehkäistä monilla, osin jo jossain määrin käy-

tössä olevilla, keinoilla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä sivistystoimen ammattilaisten 
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kouluttamisella väkivallasta voidaan edistää väkivallan tunnistamista ja tuen tarjoamista siitä 

selviytymiseksi. Lisäksi väestön tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen vanhemman lapseen 

kohdistamasta väkivallasta voi edistää muun muassa stigman vähentämistä ja madaltaa avun 

haun kynnystä. Toisaalta lasten sosioemotionaalisten taitojen ja itsearvostuksen kehittäminen 

voi toimia voimavarana selviytymiselle sekä auttaa lasta tunnistamaan itseensä kohdistuvaa vä-

kivaltaa ja kertomaan siitä jollekin.  

 

Vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviytymisestä tunnistettiin monia hyötyjä, 

kuten yksilön hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisön sosiaalisen pääoman kasvattaminen. Sosi-

aalista pääomaa kasvattivat esimerkiksi yksilöiden kehittyneet taidot auttaa muita ja toisaalta 

keinot ylisukupolvisen väkivallan katkaisemiseksi. Myös vanhemman lapseen kohdistamasta 

väkivallasta selviytymisen tunnetta muodostavat tekijät kuvasivat monia selviytymisen muka-

naan tuomia vahvuuksia. Lisäksi selviytymisen tunteen muodostuminen sisälsi monia samoja 

tekijöitä kuin aiemmin tutkimuksissa kuvatut selviytymisen määritelmät, ja siinä tuli esille 

myös posttraumaattisen kasvun piirteitä. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin samankaltaisuuk-

sien lisäksi eroja aiempiin tutkimuksiin, esimerkiksi hengellisyys ja merkityksenanto kokemuk-

sille eivät olleet tässä tutkimuksessa merkittäviä, kun taas aiemmin niiden on havaittu olevan 

selviytymisen kannalta tärkeitä tekijöitä ja selviytymisen seurauksia. 

 

Tämä tutkimus syvensi ymmärrystä vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta selviyty-

misestä. Samalla heräsi seuraavanlaisia kysymyksiä, joita voisi jatkossa tutkia lisää: 

 

• Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassa pyritään lisäämään sosiaali- ja ter-

veysalan sekä sivistystoimen ammattilaisten koulutusta vanhemman lapseen kohdista-

masta väkivallasta siihen varhaisen puuttumisen ja sen ennaltaehkäisemisen edistä-

miseksi. Jatkossa voitaisiin tutkia, miten lisätty koulutus vanhemman lapseen kohdista-

masta väkivallasta vaikuttaa väkivallan tunnistamiseen sekä siihen puuttumiseen, avun 

tarjoamiseen ja tarjottavan tuen laatuun. 

• Suuri osa lasten vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan kokemuksista jää kou-

luissa huomaamatta, vaikka lähes kaikki lapset siellä käyvät. Jatkossa voitaisiin tutkia, 

voitaisiinko kouluihin saada terveystarkastusten lisäksi pakolliset psykologin tarkastuk-

set, ja lisäisikö se lasten avuntarpeen tunnistamista ja tuen saamista. 

• Vähäinen ymmärrys ja tieto vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta voi vai-

keuttaa väkivallan tunnistamista ja ylläpitää käsitystä, että omat väkivaltakokemukset 
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ovat tavallisia tai jollakin tapaa omaa syytä. Jatkossa voitaisiin tutkia, millä tasolla vä-

estön ymmärrys vanhemman lapseen kohdistamasta väkivallasta on, ja miten sitä saa-

taisiin kehitettyä. 

• Moni ei hakeudu ammattiavun piiriin hakeakseen tukea vanhemman lapseen kohdista-

masta väkivallasta selviytymiseksi, vaan saavat tai toivovat siihen tukea lähipiiriltään. 

Jatkossa voitaisiin tutkia, miten sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen vaikuttaa 

yhteisöjen hyvinvointiin. Lisääntyykö yhteisöjen tarjoama tuki ja väheneekö ammat-

tiavun tarve? 

• Väkivallan käyttämiselle lasta kohtaan altistavat muun muassa puutteelliset sosioemo-

tionaaliset taidot sekä omat väkivallan kokemukset. Jatkossa voitaisiin tutkia, miten pa-

nostus lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittämiseen näkyy seuraavien sukupolvien 

lasten kokemassa vanhemmuudessa ja hyvinvoinnissa. Väheneekö vanhemman lapseen 

kohdistama väkivalta ja kehittyvätkö vanhemmuustaidot?  

• Monet vanhemman lapseen kohdistamaa väkivaltaa kokeneet ja siitä selviytymiseksi 

apua tarvitsevat eivät päädy ammattiavun piiriin, eivätkä kaikki saa tukea selviytymi-

seen myöskään lähipiiriltään. Jatkossa voitaisiin tutkia, kuinka moni vanhemman lap-

seen kohdistamaa väkivaltaa kokenut jää ilman apua niin, että sen haitalliset seuraukset 

jatkuvat läpi aikuisuuden. Miten näille ihmisille voitaisiin saada tukea? 
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LIITE 2. Kirjallisuuskatsauksen tutkimukset ja niissä selviytymisessä tukevat tekijät ja selviytymisen seuraukset aikuisuudessa.  

Tutkijat, 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoi-

tus (tutkimuskysy-

mys) 

Tutkittavat (mm. 

lkm, iät, millaisia 

väkivaltakokemuk-

sia taustalla) 

Tutkimusasetelma 

(tiedonkeruu- ja ai-

neistonanalyysime-

netelmät) 

Vanhemman lapseen kohdista-

masta väkivallasta selviytymi-

sessä tukevat tekijät 

Vanhemman lapseen kohdista-

masta väkivallasta selviytymi-

sen seuraukset aikuisuudessa 

Anderson, K. 

ym. 2011, 

Yhdysvallat 

1. Miten aikuiset tyt-

täret käsittävät sel-

viytymisensä van-

hempien väliselle 

väkivallalle altistu-

misesta? 

2. Mitä kasvua osal-

listujat käsittävät 

lapsuuden haitalli-

sista kokemuksista 

ylipääsemisestä seu-

ranneen? 

- N = 15 

- 22–64 -vuotiaita 

naisia 

- todistanut isänsä 

tai isäpuolensa äi-

tiinsä kohdistamaa 

fyysistä ja henkistä 

väkivaltaa 

- pystyivät erotta-

maan suoraan it-

seensä kohdistuneet 

väkivallan teot äi-

tiinsä kohdistu-

neille altistumisesta 

- puolistruktuoitu 

haastattelu  

- analysointi laadul-

lista analyysiohjel-

maa ATLAS/ti 

käyttäen 

- koodaaminen ja 

kategoriointi 

posttraumaattisen 

kasvun ja selviyty-

misen osalta psyko-

sosiaalisten pääteki-

jöiden mukaan 

- väkivallan kokemusten tun-

nistaminen ja hyväksyminen 

sekä kokemusten syiden ja vai-

kutusten ymmärtäminen 

- fyysisen ja emotionaalisen 

etäisyyden ottaminen vanhem-

piin 

- koulutus lähisuhdeväkival-

taan ja sen seurauksiin liittyen 

- pääsy terapiaan tai tukipalve-

luihin 

- näkemysten muuttaminen 

vanhemmista ja itsestä 

- merkityksenanto kärsimyk-

selle 

- hengellinen yhteys 

 

- ihmisyyden realiteettien hy-

väksyminen 

- toimijuuden tunne 

- vahvempi elämän tarkoituk-

sellisuuden tunne 

- elämän arvostamisen kasva-

minen 

- erityinen tietämys ja oivallus-

kyky 

- rohkeus, myötätunto, viisaus, 

vahvuus ja auttamisen halu 

vahvistuneet 

Anderson, K 

& Bernhardt, 

C. 2020, Yh-

dysvallat 

1. Minkä väkivaltaa 

kokeneiden naisten 

resilientit aikuiset 

tyttäret mieltävät 

auttaneen heitä so-

peutumaan positiivi-

sesti aikuisuuteen? 

2. Mitä vaikutusta, 

jos mitään, sen oppi-

misella vanhemmilta 

”mitä ei kannata 

- N = 29 

- 21-vuotiaita tai 

vanhempia 

- todistaneet äitiinsä 

kohdistunutta fyy-

sistä, verbaalista, 

seksuaalisuutta 

loukkaavaa ja/tai 

taloudellista väki-

valtaa lapsuudessa 

- haastattelut, ääni-

tys ja litterointi 

- Dedoose - ohjel-

malla analysointi 

- merkitysyksikkö-

jen etsiminen ja 

koodaaminen aikui-

suuden positiivisiin 

tuloksiin sekä sel-

viytymisprosessiin 

- fyysisen ja emotionaalisen 

etäisyyden ottaminen perheestä 

- ymmärryksen ja hyväksynnän 

etsiminen kokemuksille 

- kokemuksista puhuminen 

- tiedon hankinta 

- hengellisyyden etsiminen 

- merkityksenanto kärsimyk-

sille 

- itsevarmuus haasteista ja vai-

keuksista selviytymisen suh-

teen  

- sinnikkyys, sopeutuvuus, pä-

tevyys 

- väkivallan ja häiriintyneen 

toiminnan (ylisukupolvisen) 

kierteen katkaiseminen 

- ihmisenä kasvaminen 

- elämän tarkoituksen löytämi-

nen 



 

 

tehdä” on heidän ai-

kuisuutensa re-

silienssiin ja positii-

visiin elämän loppu-

tuloksiin? 

(tekijänä isä tai äi-

din mieskumppani) 

- korkeat (75 tai yli) 

resilienssipisteet 

CD-RISC -testissä 

ja motivaatiotekijöi-

hin, joista muodos-

tui positiivinen ai-

kuisuuteen sopeutu-

misen viitekehys 

- saavutetun viisauden hyö-

dyntäminen muiden autta-

miseksi 

- motivaatio tavoitella väkival-

latonta elämää 

- halu katkaista väkivallan ja 

häiriintyneen käyttäytymisen 

kierteen 

- halu kasvaa ihmisenä 

- muiden (kuin väkivalta) sel-

viytymiskeinojen oppiminen 

 

Bain, K. & 

Durbach, C. 

2021, Etelä-

Afrikka 

Ymmärryksen lisää-

minen vanhempien 

väliselle väkivallalle 

altistumisesta selvin-

neiden lasten re-

silienssistä kiinty-

myssuhdeteorian nä-

kökulmasta 

- N = 6 

- 20–25 -vuotiaita 

- itsensä resilien-

teiksi kokevia 

- turvallisen kiinty-

myksen mielentila 

- humanististen alo-

jen ja yhteiskunta-

tieteiden opiskeli-

joita  

- the adult at-

tachment interview 

ensimmäisellä haas-

tattelukerralla 

- viikko ensimmäi-

sen jälkeen puo-

listruktuoidut haas-

tattelut, joissa en-

simmäisen haastat-

telun reflektiota ja 

haastateltavilla va-

paa sana 

- tulkinnallinen te-

maattinen analyysi 

kiintymyssuhdeteo-

riaohjaavalla viite-

kehyksellä  

 

- fyysisen ja emotionaalisen 

etäisyyden ottaminen vanhem-

mista 

- kokemusten ja niiden vaiku-

tusten reflektoiminen 

- myötätunto ja anteeksianto 

vanhempia kohtaan 

- psykoterapia 

- tukea tarjoava, turvallinen ja 

huolehtiva läheissuhde van-

hemman tuen tilalla 

- vahvemmaksi kehittyminen 

- oman elämän suurempi ar-

vostaminen 

- näkökulmanottokyvyn kehit-

tyminen 

Barley, K. 

2020, Aust-

ralia 

Seurata tutkijan elä-

män ja lapsuuden 

seksuaalisuutta louk-

kaavan väkivallan 

kokemuksia, sekä 

- N = 1 

- ikää ei kerrottu 

- seksuaalinen hy-

väksikäyttö ja hen-

- autoetnografinen 

reflektiivinen kir-

joittaminen, jossa 

kirjallisuutta, koke-

muksia ja tulkintoja 

- merkitysten ja symboliikan 

etsiminen esim. kirjallisuu-

desta ja musiikista 

- asioiden jäsentely lukemalla, 

ajattelemalla ja kirjoittamalla 

 



 

 

miten hän käytti kir-

jallisuutta ja kirjoit-

tamista selviytymis-

keinona 

kinen väkivalta (te-

kijänä isäpuoli), 

isäpuolen äitiin 

kohdistaman emo-

tionaalisen, seksu-

aalisuutta loukkaa-

van ja taloudellisen 

väkivallan todista-

minen 

kokemuksista kulje-

tetaan yhdessä 

 

- tunteiden purkaminen kirjoit-

tamalla 

- elämässä tapahtuvien asioi-

den hyväksyminen ja ymmär-

täminen 

- vaikeiden tunteiden kohtaa-

minen 

- itseymmärryksen kasvaminen 

kirjallisuuden avulla 

 

 

Hartley, S. 

ym. 2016, 

Iso-Britannia 

Tunnistaa naisten 

posttraumaattisen 

kasvuun vaikutta-

neita tekijöitä, miten 

posttraumaattinen 

kasvu vaikuttaa nais-

ten elämiin, sekä 

mikä on auttanut tai 

estänyt heidän 

posttraumaattista 

kasvuaan 

- N = 6 

- 30–52-vuotiaita 

- osallistujista kaksi 

kokenut seksuaali-

suutta loukkaavaa 

väkivaltaa vanhem-

man taholta (sitaa-

teissa erotellut), ja 

vain näiden henki-

löiden tulokset mu-

kana tässä tutki-

muksessa 

- kasvun kokemus 

jollakin elämän alu-

eella kokemuksesta 

selviytymisen seu-

rauksena 

- puolistruktuoitu 

haastattelu 

- interpretatiivinen 

fenomenologinen 

analyysi 

- koodaus, teemat, 

sitaatit jokaisesta 

haastattelusta erik-

seen, näiden yhdis-

täminen ja haastat-

teluja yhdistävät 

ylä- ja alateemat 

- etäisyyden ottaminen väki-

vallan tekijöihin 

- merkityksenanto kokemuk-

sille  

- kokemusten ja aiemman 

käyttäytymisen ymmärtäminen 

- ainutlaatuisen ymmärryksen 

merkityksen ymmärtäminen 

henkilökohtaisen kasvun edis-

tämisessä 

- seksuaalisesta hyväksikäy-

töstä puhuminen muiden 

kanssa ja yhteiskuntatasoisesti 

- suhde jumalaan  

- oman kulttuurin kriittinen ar-

viointi 

- käsityksen muuttaminen it-

sestä 

- tunteiden kohtaaminen 

- määrätietoisuus 

 

- luottamuksellisten ja turval-

listen ihmissuhteiden muodos-

tamisen oppiminen 

- haitallisten ystävyyssuhtei-

den tunnistaminen ja hylkää-

minen 

O´Brien, K. 

ym. 2013, 

Australia 

1. Miten aikuiset 

naiset näkevät hei-

- N = 6 

- 18–39-vuotiaita 

- resilienssin viite-

kehys 

- haastattelu 

- emotionaalinen turvapaikka 

isovanhemmilla tai kaverilla 

- määrätietoisuuden kehittymi-

nen 



 

 

dän lapsuuden koke-

muksensa lähisuhde-

väkivallan todistami-

sesta? 

2. Millaisia pitkäai-

kaisia vaikutuksia 

vanhempien välisen 

väkivallan todistami-

sella on ollut heidän 

elämiinsä? 

- todistanut lapsuu-

dessa ja nuoruu-

dessa isänsä/isä-

puolensa äitiinsä 

kohdistamaa väki-

valtaa 

- viiteen osallistu-

jaan isä/isäpuoli oli 

kohdistanut myös 

suoraan henkistä 

ja/tai fyysistä väki-

valtaa 

- koodaus, teemat, 

toistuvat asiat, ala-

teemat 

- kaverilta emotionaalinen ja 

vertaistuki 

- väkivaltaisesta ympäristöstä 

pois pääseminen 

- hallinnan ottaminen omasta 

elämästä 

- uuden rohkean ja vahvan roo-

lin kehittäminen itselle 

- menestyksekkään ja psyykki-

sesti palkitsevan elämän ta-

voitteleminen 



 

 

LIITE 3: Tiedote tutkimuksesta 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA        

Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä 

Lapsuudessa koetusta lähisuhdeväkivallasta selviytyminen 

Rekisterinpitäjä: tutkija Emilia Keskinen 

 

Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan osallistujien kokemuksia 

lapsuudessa koetusta lähisuhdeväkivallasta selviytymisestä sekä lapsuuden lähi-

suhdeväkivallan kokemusten sekä niistä selviytymisen merkityksistä aikuisena. 

Osallistumalla tutkimukseen voit edistää ymmärryksen lisäämistä lähisuhdeväki-

vallasta selviytymisestä sekä lähisuhdeväkivallan ja siitä selviytymisen seurauk-

sista aikuisiällä. Ymmärrystä ja tietoa lisäämällä voidaan mahdollistaa tehok-

kaampien toimintatapojen ja keinojen kehittämistä vanhemman lapseen kohdista-

man lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn, siihen puuttumiseen ja siitä selviyty-

misessä tukemiseen.    

 

Lähisuhdeväkivaltaa ovat  

• fyysinen väkivalta, kuten lyöminen, tukistaminen tai kuristaminen, 

• henkinen väkivalta, kuten uhkailu, vähättely, syyllistäminen, haukkuminen, 

nolaaminen, eristäminen ystävistä tai sukulaisista, muu kontrollointi tai alis-

taminen, 

• seksuaalinen eli seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, kuten seksuaalisiin te-

koihin pakottaminen, seksuaalinen ahdistelu, raiskaus 

• hengellinen väkivalta, kuten tiettyjen sääntöjen noudattamiseen pakottaminen 

hengellisiin asioihin perustuen tai uskonnonvapauden kieltäminen, 

• taloudellinen väkivalta, kuten lapsen kehitystasoon sopivan rahankäytön es-

täminen, 

• laiminlyönti, kuten riittämätön huolehtiminen lapsen perustarpeista, joita ovat 

muun muassa rakkaus, hoiva, hyväksyntä, kuulluksi tuleminen, koulutus, ter-

veydenhuolto ja ravinto,  
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• vainoaminen, kuten toistuvat ei-toivotut yhteydenotot, tarkkailu tai uhkaami-

nen ja  

• perheen sisäiselle väkivallalle altistuminen, kuten vanhempien välisen väki-

vallan näkeminen tai kuuleminen tai sen seurauksista huolehtiminen, kuten 

vanhemman lohduttaminen. 

 

Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Liitteessä on kerrottu hen-

kilötietojen käsittelystä (tietosuojailmoitus). 

 

Sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jos kaikki seuraavat kriteerit täyt-

tyvät. 

• Olet 18-vuotias tai vanhempi. 

• Olet kokenut lähisuhdeväkivaltaa vanhempasi taholta tai todistanut van-

hempiesi välistä väkivaltaa lapsuudessasi eli alle 18-vuotiaana. Vanhem-

malla tarkoitetaan Sinusta alle 18-vuotiaana virallisesti ensisijaisesti huo-

lehtinutta aikuista, kuten biologista vanhempaa, sijaisvanhempaa tai 

muuta lähiaikuista. 

• Koet selviytyneesi lapsuuden lähisuhdeväkivaltakokemuksistasi. 

• Et asu enää samassa asunnossa väkivallan tekijän kanssa. 

• Pystyt osallistumaan tutkimukseen suomeksi. 

 

 

Mukaan pyydetään yhteensä noin 15–25 tutkittavaa, jotka ovat iältään 18-vuoti-

aita tai vanhempia. Voit kertoa tutkimuksesta eteenpäin ja jakaa tutkimuslinkkiä 

mahdollisille muille osallistujille. 

 

Osallistujista ei kerätä tietoja tämän vastauslomakkeen ulkopuolisista lähteistä.  

 

Vapaaehtoisuus 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit milloin tahansa kiel-

täytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen. Kieltäytymi-

sestä tai keskeyttämisestä ei aiheudu Sinulle kielteisiä seuraamuksia. Voit kes-

keyttää tutkimuksen keskeyttämällä vastaamisen ja poistumalla vastauslomak-

keelta.  

 

Tutkimuksen kulku 

Tutkimuksessa tutkitaan osallistujien ajatuksia ja kokemuksia lapsuudessa koe-

tusta lähisuhdeväkivallasta selviytymisestä, selviytymisprosessissa tärkeiksi koe-

tuista tekijöistä sekä lähisuhdeväkivallan ja siitä selviytymisen kokemusten mer-

kityksestä aikuisuudessa. Vastauslomakkeella esitetään kysymyksiä aiheisiin liit-

tyen, ja niihin pyydetään vapaasti kirjoitettavia vastauksia. Tutkimukseen vastaa-

misen arvioitu kesto on puolesta tunnista kolmeen tuntiin riippuen vastaustesi laa-



 

 

juudesta ja pohdinnan tarpeestasi. Tutkimukseen osallistujaa pyydetään ainoas-

taan vastaamaan vastauslomakkeen kysymyksiin.  

 

Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riskit, haitat ja epämukavuudet 

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen ja traumaattisten kokemusten muistelu saat-

tavat herättää vaikeita tai ikäviä tunteita tai ajatuksia omiin lähisuhdeväkivallan 

kokemuksiisi liittyen. Voit hakea näihin liittyen apua esimerkiksi oman kuntasi 

terveyskeskuksesta, opiskelu- tai työterveyshuollosta, mahdollisesti jo olemassa 

olevan terveydenhuollon hoitosuhteesi kautta tai valtakunnallisista chat- tai puhe-

linpalveluista, kuten Ensi- ja turvakotien liiton tai Mieli ry:n nettisivuilta.  

 

Lähisuhdeväkivallan teot ovat rikoksia, ja tutkimukseen osallistuessasi voit huo-

mata tulleesi rikoksen kohteeksi, mitä et ole aiemmin välttämättä tunnistanut. 

Voit halutessasi tehdä rikosilmoituksen Sinuun kohdistuneesta lähisuhdeväkival-

tarikoksesta poliisin nettisivuilla. 

 

Tutkimuksen kustannukset 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota, eikä siihen osallistumisesta 

ei aiheudu Sinulle kustannuksia.  

 

Tutkimus tehdään opinnäytetyönä, eikä sillä ole ulkopuolisia rahoittajia. 

  

Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset 

Tutkimukseen osallistujien henkilötietoja ei kerätä, eikä heille tiedoteta tutkimuk-

sen tuloksista erikseen. Tutkimuksesta valmistuu terveyskasvatuksen opinnäyte-

työ ja seminaariesitys Jyväskylän yliopistolle. Opinnäytetyö on nähtävissä Jyväs-

kylän yliopiston sivuilla JYX-julkaisuarkistossa sen valmistuttua. Tutkimuksen 

julkaisussa on epäsuoran tunnistamisen mahdollisuus, sillä julkaisussa käytetään 

aineistositaatteja eli suoria lainauksia osallistujien vastauksista. Aineistositaatit 

kuitenkin käsitellään niin, ettei tutkimustuloksista tai julkaisusta voida tunnistaa 

yksittäistä henkilöä. 

 

Lisätietojen antajan yhteystiedot 

 Emilia Keskinen, sähköposti: emaisike@student.jyu.fi, puh. 044 2712741 

 

 Yhteydenottosi sähköpostiosoite ja -keskustelu tai puhelinnumero poistetaan, eikä niitä 

yhdistetä tutkimusaineistoon. 

 

  



 

 

LIITE 4: TIETOSUOJAILMOITUS 

 

TIETOSUOJAILMOITUS 

 

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU 

(679/2016) 13, 14, 30 artikla)                                                                                                       

 

Tutkimuksessa [Lapsuudessa koetusta lähisuhdeväkivallasta selviytyminen] käsiteltävät hen-

kilötiedot 

Tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä lapsuudessa eli alle 18-vuotiaana 

koetusta lähisuhdeväkivallasta selviytymisestä sekä siinä tukevista tekijöistä. Näkemyksiä ja 

kokemuksia tutkitaan tutkimushetkellä aikuisten vastaajien näkökulmasta. Tutkimuksessa kä-

siteltäviä henkilötietoja ovat mahdollisesti lomakevastauksissa esille tulevat tiedot, kuten ter-

veystiedot, joiden käsittely on välttämätöntä tutkimuksen toteuttamiseksi. Lisäksi tutkijan tie-

toon saattaa tulla nimesi ja yhteystietosi, kuten sähköpostiosoite tai puhelinnumero, jos otat 

itse yhteyttä tutkijaan. 

 

 

Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: 

Tämän lomakkeen vastaukset. Lomakkeessa kysytään lähisuhdeväkivallan kokemuksiisi ja 

niistä selviytymiseen liittyviä asioita, joiden yhteydessä saatat kokea tarpeelliseksi mainita 

esimerkiksi paikkakuntia, joissa olet asunut tai terveyteesi liittyviä asioita. 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa: 

Käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on 

oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojain 4 

§:n 3 kohta) 

 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia erityisryhmiin kuuluvia henkilötietoja: 

Terveys 

 

Erityisten henkilötietoryhmien käsittelykiellosta poiketaan seuraavalla perusteella: 

Yleisen edun mukainen tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoi-

tus (tietosuojalaki 6 §) 

 

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle: 

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle. 

 

Henkilötietojen suojaaminen: 

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitel-

maan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain histo-

riallista/ tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä 

muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. Lisäksi yh-

teystietosi poistetaan välittömästi keskustelun päätyttyä, mikäli olet ollut yhteydessä tutkijaan, 

esimerkiksi kysynyt lisätietoja tutkimukseen liittyen. 

 

Tunnistettavuuden poistaminen: 

Aineisto pseudonymisoidaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa eli siitä poistetaan 

kaikki tiedot, jotka voivat johtaa yksittäisen tutkittavan tunnistamiseen. 

 



 

 

 

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan: 

salasanalla.  

 

Eettinen ennakkoarvio ja tutkijan tietosuoja- ja -turvakoulutukset: 

Tutkimukselle on annettu eettinen ennakkoarvio. 

Tutkija on suorittanut tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset. 

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen: 

Tutkimusrekisteri hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on: 

Tutkija Emilia Keskinen. emaisike@student.jyu.fi. 0442712741. 

 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja:  

Emilia Keskinen. emaisike@student.jyu.fi. 0442712741. 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla): 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsi-

tellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla): 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää 

niiden oikaisua tai täydennystä. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla): 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen 

poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn 

tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla): 

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiis-

tät henkilötietojesi paikkansapitävyyden. 

 

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla): 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai 

oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, 

että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi. 

 

Oikeuksista poikkeaminen: 

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuk-

sessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteel-

lisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vai-

keuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko: 



 

 

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa 

henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. 

profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuk-

sen näkökulmasta. 

 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen: 

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuoja-

vastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan tutkijalle. 

Tutkijan yhteystiedot: Emilia Keskinen, puh. 0442712741, e-mail: emaisike@student.jyu.fi 

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle 

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta 

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukai-

selle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 

yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojaval-

tuutettu. 

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu 

 

  



 

 

LIITE 5: SUOSTUMUS OSALLISTUA TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 

 

Kysymys 1. SUOSTUMUS OSALLISTUA TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 

Lapsuudessa koetusta lähisuhdeväkivallasta selviytyminen 

 

Olen ymmärtänyt, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa 

syytä kertomatta ilmoittaa, etten enää halua osallistua tutkimukseen. Keskeyttämisestä ei ai-

heudu minulle kielteisiä seuraamuksia. 

Keskeyttämiseen asti minusta kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan edelleen hyödyntää tutki-

muksessa. 

Olen saanut riittävät tiedot tutkimuksesta ja henkilötietojeni käsittelystä. Olen saanut tiedot-

teen tutkittavalle sekä tietosuojailmoituksen, ja minulla on ollut mahdollisuus esittää tutkijalle 

tarkentavia kysymyksiä. 

 

Suostun siihen, että tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, 

joita tässä tutkimuksessa ovat vastauksiin itse mahdollisesti kirjoittamasi terveys- ja muut 

henkilö- tai tunnistetiedot. 

 

Kyllä 

Ei (Tämän vaihtoehdon valitseminen estää tutkimukseen osallistumisen, sillä vastauksiasi ei 

voida käsitellä tutkimuksessa.) 

 

Olen ymmärtänyt saamani tiedot ja haluan osallistua tutkimukseen. 

 

Jatkamalla vastauslomakkeella eteenpäin hyväksyn tietojeni käytön tiedotteessa kuvattuun 

tutkimukseen tutkittavaksi sekä annan luvan kohtiin, joiden kohdalla olen merkinnyt kohdan 

”Kyllä”. 

 

Tutkijan yhteystiedot: 

Emilia Keskinen, puh. 044 2712741, sähköposti: emaisike@student.jyu.fi  



 

 

LIITE 6: Vastauslomakkeen kysymykset 

 

Kysymys 2. Kuvaile, minkälaista väkivaltaa olet kokenut lapsuudessasi vanhempasi/vanhem-

piesi taholta. Kerro ainakin seuraavat asiat. 

- Mikä on ollut väkivallan muoto (esimerkiksi henkinen väkivalta tai vanhempien välisen väki-

vallan todistaminen)? 

- Millaista väkivalta on ollut (esimerkiksi vähättely tai väkivaltatilanteen jälkeen vanhemman 

lohduttaminen)? 

- Miten usein väkivaltaa on ollut? 

- Kuka on ollut väkivallan tekijä/ ketkä ovat olleet väkivallan tekijöitä ja kuka/ketkä sen koh-

teita? 

 

Kysymys 3. Mitkä tekijät ovat olleet Sinulle tärkeitä lapsuutesi lähisuhdeväkivallan kokemuk-

sista selviytymisessä, ja millä tavalla ne ovat olleet merkityksellisiä? 

 

Kysymys 4.  

a) Miten lapsuutesi lähisuhdeväkivallan kokemukset näkyvät Sinussa ja elämässäsi nykyään?  

b) Miten lapsuutesi lähisuhdeväkivallan kokemuksista selviytyminen näkyy Sinussa ja elämäs-

säsi nykyään? 

 

Kysymys 5. Mistä Sinulle muodostuu tunne, että olet selviytynyt lapsuutesi lähisuhdeväkival-

lan kokemuksista? 

 

 



 

 

LIITE 7. Selviytymisessä tärkeiden tekijöiden (siniset laatikot), selviytymisen seurausten (keltaiset laatikot) ja selviytymisen tunteen muodostu-

misen (vihreät laatikot) alateemojen väliset yhteydet toisiinsa. Laatikoiden päällekkäisyys tarkoittaa, että alateemoissa on yhteneviä sisältöjä.  

 

 

  



 

 

LIITE 8. Selviytymisessä tärkeät tekijät. 

            

  



 

 

LIITE 9. Selviytymisen seuraukset. 

 

 

  



 

 

LIITE 10. Selviytymisen tunteen muodostuminen. 

 

 



 

LIITE 11: Kirjallisuuskatsauksen tutkimusten laadunarviointi mukaillen Kmet ym. 2004 

 

 Anderson 

ym. 2011 

Anderson 

& Bern-

hardt 2020 

Bain & 

Durbach 

2021 

Barley 

2020 

Hartley 

ym. 

2016 

O´Brien 

ym. 2013 

1. Onko tutkimuskysymys/ 

tutkimuksen tavoite riittä-

västi kuvailtu? 

2 2 0 1 2 2 

2. Onko tutkimusasetelma 

selkeä ja tarkoituksenmu-

kainen? 

2 2 2 2 2 2 

3. Onko tutkimuksen kon-

teksti selvä? 

2 2 1 2 2 2 

4. Onko yhteys teoreettiseen 

viitekehykseen/ laajempaan 

tutkimustietoon? 

2 2 1 1 2 1 

5. Onko otantamenetelmä 

kuvattu, relevantti ja perus-

teltu? 

2 2 2 2 2 2 

6. Ovatko tiedonkeruume-

netelmät selkeästi kuvatut ja 

systemaattiset? 

2 2 2 2 2 2 

7. Onko aineiston analy-

sointi selkeästi kuvattu ja 

systemaattinen? 

2 2 1 1 2 2 

8. Käytetäänkö tarkistusme-

netelmiä luotettavuuden 

vahvistamiseksi? 

2 2 2 0 2 2 

9. Tukevatko tulokset johto-

päätöksiä? 

2 2 2 2 1 2 

10. Onko raportti refleksii-

vinen? 

2 2 2 2 2 2 

Yhteensä 20/20 20/20 15/20 15/20 19/20 19/20 

Taulukossa 2 = kyllä, 1 = osittain, 0 = ei  

 


