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Tässä tutkielmassa tutkin väkivaltaa nuoruusiän parisuhteissa. 
Parisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa nuorten omissa seurustelusuhteissa 
ei ole Suomessa juurikaan tutkittu, vaikka väkivallan kohteeksi 
joutuminen parisuhteessa on yleisintä juuri nuorten naisten ikäryhmässä. 
Nuoruudessa kohdattu parisuhdeväkivalta pitää sisällään omanlaisiaan 
valtasuhteita ja kyseenalaistaa jaottelun yksityiseen ja julkiseen tilaan 
väkivallan näyttämönä Tutkimusaineistonani käytin kuutta 
omaelämäkerrallista kertomusta, jotka hankin pääosin kirjoituspyynnön 
avulla. Lähetin kirjoituspyyntöni muun muassa useille Internetin 
keskustelupalstoille.  
 
Aineistoni minäkertojien iät vaihtelivat tarinan kirjoittamishetkellä, mutta 
kaikki olivat naispuolisia ihmisiä, jotka olivat kokeneet väkivaltaa 
heteroseksuaalisessa nuoruusiän seurustelusuhteessaan.  Tarkastelin 
diskurssianalyysin avulla sitä, millaisia selityksiä minäkertojat 
väkivallalle antoivat sekä sitä, millaisiin subjektipositioihin he asettuivat 
tarinan eri aikoina. 

 
Jaottelin väkivaltaa selittävät diskurssit sen mukaan, mistä selitystä 
väkivallalle etsittiin. Nimesin nämä diskurssit ulkoisiin syihin, väkivallan 
tekijään sekä minäkertojaan itseensä palautuviksi puhetavoiksi.  
Subjektipositioihin asettumiset jaottelin sen mukaan, missä kertomuksen 
ajassa ne esiintyivät. Näitä puhetapoja olivat väkivaltaa edeltävän ajan, 
väkivaltaisen parisuhteen aikainen ja eron jälkeinen (nykyisyyden) 
puhetapa. Väkivaltaisen suhteen aikana monet kokivat syyllisyyttä 
poikaystävänsä väkivaltaisuudesta. Suhteen päättymisen jälkeen kaikki 
minäkertojat asettuivat ainakin jossakin määrin selviytyjän 
subjektipositioon, vaikka myös heikkouden ja häpeän tuntemukset olivat 
useassa kertomuksessa läsnä. 
 
 
 

 
Avainsanat: parisuhdeväkivalta, valta, nuoruus, diskurssianalyysi, 
omaelämäkerta 
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JOHDANTO 

Jokin minussa kyselee ”miksi?” Nämä rivit kuiskuttavat: 
”Enhän ole yksin!” Olen elänyt omaa sotaani, sisälläni ovat 
taistelleet tulinen rakkaus ja pelko, viha. Minulle se oli taistelua 
elämästä ja kuolemasta. 15-vuotiaalle kuolema ei ole pelottava 
ajatus. Se on vain lento toiselle, paremmalle planeetalle. […] 

Tässä pala elämääni, onhan sydämesi avoin.. – Yön sisar 

 

Aloitan tutkielmani Yön sisaren kertomuksesta lainaamallani 

katkelmalla, sanoilla, joilla hän palaa tekstissään menneeseen aikaan. 

Minun kertomukseni lähtee tästä liikkeelle. Se rakentuu Yön sisaren ja 

viiden muun väkivaltaa parisuhteessaan kohdanneen nuoren naisen 

kirjoittaman tarinan kautta. 

 

Tutkimusaiheeni on väkivalta nuoruusiän parisuhteessa. 

Parisuhdeväkivalta näyttäytyy ilmiönä, joka on lävistänyt koko 

yhteiskunnan. Väkivaltaa esiintyy kaikkialla, mutta aina sitä ei tunnisteta 

eikä osata nimetä. (Mahoney 1994, 63.) Erityisesti intiimeissä suhteissa 

tapahtuvaa väkivaltaa ei aina tunnisteta väkivallaksi. Väkivalta on 

kuitenkin yksi vallankäytön muoto ja taktiikka, joka voi toistuessaan 

lukkiuttaa valtasuhteita ja tehdä niistä epäsymmetrisiä (Keskinen 2005). 

Nuorten kohdalla parisuhdeväkivalta saa omanlaisiaan painotuksia. Sekä 

yksityinen että julkinen tila toimivat nuorten kohtaaman 

parisuhdeväkivallan näyttämönä. Tilojen erottelun ongelmallisuus 

näyttäytyy kenties vielä selkeämmin kuin aikuisten parisuhteissa.  

 

Nuorten naisten väkivaltakokemukset näyttävät olevan melko yleisiä. 

Juuri nuorten parisuhteissa miehet tuntuvat herkemmin käyttävän 

väkivaltaa. (Heiskanen & Piispa 1998, 19; Piispa 2006, 44.) 

Lähisuhteissa väkivallalle altistumista on kuitenkin tutkittu lähinnä 

naisten ja lasten näkökulmasta. Nuoruus erillisenä ikävaiheena on jäänyt 

suomalaisessa lähisuhdeväkivaltaan keskittyvässä tutkimuksessa 

paitsioon, jolloin myöskään väkivalta nuoren omassa parisuhteessa ei ole 

noussut tutkimuksen keskiöön. Tämä motivoi minua tarkastelemaan 
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parisuhdeväkivaltaa juuri nuoruuden viitekehyksessä. Nuoruus erityisenä 

ikävaiheena tuo myös uudenlaisen asetelman tutkimukseen; nuoret 

liikkuvat vapauden ja rajoitusten välimaastossa ja vasta rakentavat omaa, 

itsenäistä elämää ja maailmankuvaansa.  

 

Nuoret ovat sekä vallan käyttäjiä että vallankäytön kohteita. Sekä 

vanhempien auktoriteetti että laajempi yhteiskunta rajaavat nuorten 

valintamahdollisuuksia ja itsenäisyyttä, toisaalta näitä rajoja on myös 

mahdollista koetella. Nuori pystyy itsenäiseen päätöksentekoon, mutta 

kohtaa myös rajoituksia vanhempien, koulun ja laajemman yhteiskunnan 

suunnalta. Nuoruuden itsemääräämisoikeus muodostuu siten 

eräänlaisessa rajatilassa. Nuoret tarvitsevatkin rajoja, joita vastaan he 

voivat nousta, mutta jotka myös suojaavat heitä. (Aalberg 1991; Niemi-

Kiesiläinen 2000). Siellä, missä esiintyy valtaa, on myös vastarintaa 

(Foucault 1998, 71).    

 

Tarkastelen tutkielmassani parisuhdeväkivallan diskursseja väkivaltaa 

seurustelusuhteessaan kohdanneiden nuorten naisten näkökulmasta, 

heidän omaelämäkerrallisten tarinoidensa kautta. Lähestyn aineistoa 

kahden tutkimuskysymyksen kautta. Hyödynnän diskurssianalyysia 

selvittäessäni näistä kuudesta kertomuksesta ensin sitä, miten väkivaltaa 

selitetään ja toiseksi sitä millaisia subjektipositiota minäkertojille 

kertomuksissaan avautuu. Poimin aineistostani selontekoja, jotka 

vastaavat tutkimuskysymyksiini ja tukeutuvat tiettyihin diskursseihin eli 

puhetapoihin.  Minulla oli jo esiymmärrys tutkimusaiheestani 

aloittaessani tämän tutkielman teon. Kandidaatintutkielmani on 

tapaustutkimus, jossa käsittelen nuoruusiässä koettua väkivaltaa Yön 

sisaren kertomuksen pohjalta. Näin ollen tietty esiymmärrys on ainakin 

osittain ohjannut tämän tutkielman tekoa, kirjallisuuden valintaa ja 

kysymyksenasettelua. 

 

Lähtökohtaisesti ei tarkoituksenani kuitenkaan ollut tehdä ennakko-

oletuksia väkivallan kohteen ja tekijän sukupuolesta, vaan toivoin 

aineistoni koostuvan kummankin sukupuolen edustajien kertomuksista. 
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En kuitenkaan saanut lainkaan nuorten miesten ja poikien kertomuksia 

tutkimukseeni, mikä ohjasi tutkimustani eri suuntaan kuin jos 

tarkastelussa olisi ollut molempien sukupuolten edustajien tai vain 

miespuolisten nuorten kertomuksia väkivallasta.  

 

Tarkoituksenani on ollut kirjoittaa tutkimukseni teoreettinen tausta 

aineistooni suhteutettuna. Pyrin siihen, että teoria ja empiria kohtaavat 

toisensa työssäni monella tasolla. Työni teoriaosuudessa empiria toimii 

muistutuksena eletystä elämästä ja Tulkinnan tulokset –osiossa teoria on 

puolestaan valjastettu palvelemaan aineistoani. Suhteutan työni 

teoriaosuutta omaan aineistooni ja laajempaan kulttuuriseen 

tekstivarantoomme erilaisten tekstikatkelmien avulla. Nämä aineistoni 

ulkopuoliset kulttuurituotteet toimivat puheenvuoroina käsiteltävään 

aiheeseen ja ilmentävät täten myös laajempaa yhteiskunnallista 

keskustelua. Olen kiertänyt tulkinnallista kehää teorian ja empirian 

välillä. En siis voi väittää, ettenkö tekisi lainkaan tulkintoja jo 

teoriaosuutta käsitellessäni. Varsinaiseen tarkempaan ja 

argumentoidumpaan tulkintaan keskityn kuitenkin vasta Tulkinnan 

tulokset –kappaleessa. Teoriaosuuden sisällä katkelmat aineistostani ja 

muista teksteistä toimivat lähinnä esimerkinomaisesti ilman, että 

syvennyn tulkitsemaan niitä tarkemmin.1  

 

Aineistoni hankin pääosin Internetin eri keskustelupalstoille lähettämäni 

kirjoituspyynnön avulla. Tämän lisäksi käytän Väkivallasta vapaaksi  -

kirjoituskilpailuun osallistunutta, nimimerkin Yön sisar kirjoitusta, jota 

käsittelin jo kandidaatintutkielmassani. Kaikissa aineistoni kertomuksissa 

väkivalta tapahtuu heteroseksuaalisessa nuoruusiän parisuhteessa, jossa 

väkivallan kohde on naispuolinen. Väkivallan konteksti, jonka ympärille 

tutkimukseni rakentuu, on miesten/poikien naisiin/tyttöihin kohdistama 

väkivalta nuoruusiän parisuhteessa. Miesten naisiin kohdistama väkivalta 

on tilastojen valossa parisuhdeväkivallan yleisin muoto, joten aineistoni 

                                                 
1 Lainausten lukusäännöt ovat seuraavat; tekstistä poistamani kohdat olen merkinnyt 
hakasulkein, joiden sisällä on kolme pistettä. Runojen kohdalla yksi vinoviiva merkitsee 
säkeen vaihdosta ja kaksi vinoviivaa puolestaan säkeistön vaihdosta. 



  8 

ei tässä suhteessa ole vinoutunut. Toisaalta naiset osallistuvat usein 

miehiä innokkaammin kirjoituspyyntöihin, mikä on osaltaan voinut 

vaikuttaa siihen, ettei aineistossani ole yhdenkään nuoren 

parisuhdeväkivaltaa kohdanneen miehen kirjoitusta. Tutkimukseni 

osallistuu naisiin kohdistuvasta väkivallasta käytyyn keskusteluun 

nuoruus-, parisuhdeväkivalta- ja diskurssianalyyttisen näkökulman 

kautta. Pidän väkivallan tutkimista merkittävänä, sillä tiedon 

lisääntyminen on tärkeä edellytys väkivallan ehkäisemiselle (ks. myös 

Lee & Stanko 2003, 10–11).  

 

Vaikka jokainen aineistoni teksti on ainutlaatuinen ja arvokas myös 

yksilöllisenä dokumenttina, en lähesty tekstejä – enkä usko niitä 

kirjoitetunkaan – ainoastaan yksilötason kuvauksina, vaan myös 

laajemmasta, yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tutkimukseeni 

osallistumista eli omista kokemuksista kirjoittamista on motivoinut se, 

että omien vaikeiden kokemusten jakaminen voi tuoda jollekin lohtua ja 

olla hyödyksi muille ihmisille. 

Tämä tuli näin ryöpsäyksittäin epäjohdonmukaisesti, mutta 
toivottavasti tästä on apua tutkimukseesi ja toivottavasti 
tutkimuksestasi on apua väkivaltaa kokeville nuorille. – Nea 

Toivon, että tästä tarinastani on tutkimuksellesi hyötyä, ja sitä 
kautta niille nuorille tytöille, joille on vaarana kokea tämä 
sama. – SaM 

 

Nämä omaelämäkerralliset tekstit ovat puheenvuoroja prosessissa, jossa 

väkivallan merkitykset rakentuvat. Parisuhdeväkivaltaa kohdanneiden 

nuorten näkökulma on ikään kuin sisältäpäin rakentunut. Näiden 

omaelämäkerrallisten tarinoiden minäkertojilla on sellaista tietoa 

väkivallasta, mitä väkivaltaa itse parisuhteessaan kohtaamattomilla 

ihmisillä ei oletettavasti ole.  

 

Piispa (2004) on tutkinut väitöskirjassaan nuorten suomalaisnaisten 

parisuhteessaan kokemaa väkivaltaa. Piispan (2004, 15) kirjoittaessa 

nuorista naisista viittaa hän 18–29-vuotiaisiin. Tämä menee limittäin 
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oman ”ikäkategorisointini” kanssa. Alun perin käsitin termin nuori 

viittaavan noin 11–25-vuotiaisiin, Nurmen (1995) melko kronologisen 

määrittelyn pohjalta, mikä ohjasi myös kirjoituspyyntöäni. Jouduin 

kuitenkin varsin pian toteamaan käsitteen ongelmallisuuden. Nuoruus ei 

näy ainoastaan ikävuosissa, vaan se voidaan määritellä myös 

tietynlaiseksi elämäntavaksi. Olen päätynyt pohtimaan tytön, nuoren 

naisen sekä aikuisen naisen välisiä määritelmällisiä ja identiteettiin 

liittyviä rajanvetoja, jotka ovat osoittautuneet varsin vaikeiksi paikantaa. 

Määritelmällisiä pohdintoja kävin myös väkivallan kohdetta ja tekijää 

kuvaavien termien suhteen. Pyrin tutkimuksessani suhteellisen 

neutraaliin lähestymistapaan, vaikka tiedostan myös tällaisen 

lähestymistavan osittaisen näennäisyyden. Omia lähtökohtaisia 

oletuksiaan ei pääse pakoon, mutta ne huomioimalla voi pyrkiä uusille ja 

päinvastaisillekin ajatuksille avoimeen lähestymistapaan. On myös 

selvää, ettei aineistosta sinällään ”nouse” mitään, vaan tutkijana teen 

tulkintoja aineistostani jatkuvasti.  

 

Varsinkin Yhdysvalloissa on jonkin verran tehty tutkimusta nuorten 

seurustelusuhteissaan kokemasta väkivallasta. Nuoruuteen keskittyvissä 

tutkimuksissa ollaan usein kiinnostuneita nuorten seurustelusuhteissa 

tapahtuvasta väkivallasta väkivallan sukupolvittaisen siirtymän 

näkökulmasta. Perheväkivaltakontekstin myötä tarkastelun keskiöön on 

nostettu muun muassa ne riskitekijät, jotka voimistavat nuoren 

lapsuudenperheessään väkivaltaa kohdanneen ihmisen alttiutta käyttäytyä 

itse väkivaltaisesti tai ajautua väkivaltaiseen suhteeseen. Myös 

lapsuudenperheessä koetun väkivallan vaikutuksia nuoreen ja nuoren 

minäkuvaan on tutkittu. (Ks. Wolf & Foshee 2003; Chapple 2003; 

Weinehall 1997; Ovaska & Rimpeläinen 2003.) Nuoret ovat kuitenkin 

yhä aliedustettu ikäryhmä niin suomalaisessa perheväkivaltaan kuin 

parisuhdeväkivaltaankin keskittyvässä tutkimuksessa. 

 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostuneempi nuorten omista 

parisuhdeväkivaltakokemuksista kuin lapsuudenperheessä tapahtuneesta 

väkivallasta. Kirjoituspyynnössäni kysyin kuitenkin lapsuudenperheessä 
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tapahtuneesta väkivallasta, joten osa tarinoista sisältää mainintoja myös 

lapsuudessa kohdatusta väkivallasta. Kiinnostukseni keskiössä on 

nuorten omissa seurustelusuhteissaan kokema väkivalta, ei 

lapsuudenkodissa kohdattu väkivalta.  
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2 KÄSITEVALINTOJA JA MÄÄRITTELYJÄ 
 

2.1 Parisuhteessa ja perheessä tapahtuva väkivalta 

Rakkautta en ole pariin päivään tuntenut. Se on kadonnut 
jonnekin pinnan alle, tuntuu vain painostavalta ja ahdistavalta. 
Se olo yrittää todistella minulle, että rakastan sitä ihmistä vielä. 
Ei kai se muuten niin pahalta olisi tuntunut, mutta kun se oli se 
kaikista rakkain joka satutti.  – Minä vain 

 

Väkivaltaa on kaikki toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään kohdistuva 

alistava ja pakottava toiminta, joka ei välttämättä ole fyysistä, suoraa eikä 

avointa. Väkivallalla yritetään hallita, kontrolloida ja hyväksikäyttää 

toista ihmistä tai ihmisryhmää. (Jokinen 2000, 14.) Väkivalta eroaa 

muista vallan muodoista siten, että se on luonteeltaan pakottavaa valtaa 

(Keskinen 1996, 7). Kun väkivallan ajatellaan olevan tavoitteellista ja 

intentionaalista toimintaa, nähdään väkivalta instrumenttina saavuttaa 

halutut tavoitteet (ks. myös Husso 1994, 149). Pyrkimyksenä voi olla 

jokin konkreettinen asia kuten taloudellinen hyöty tai jotakin ei 

konkreettista kuten statuksen, hyväksynnän ja vallan saavuttaminen. 

(Grönfors 1994, 66; Katajala & Valenius 1996, 40.)  

 

Termi parisuhdeväkivalta viittaa parisuhteeseen tilana, jossa väkivaltaa 

käytetään; parisuhde on Husson (2003, 49) mukaan väkivallan tilana 

ainutlaatuinen, sillä parisuhteessa on luvallista koskettaa toisen ruumista 

ja tulla itse kosketetuksi. Väkivaltaisen parisuhteen turvallisuusparadoksi 

tulee ilmeiseksi silloin, kun turvaa ja lohtua etsitään juuri siitä 

parisuhteesta ja kumppanista, joka vaaran aiheuttaa (Langford 1999, 140; 

Herman 1997, 63). 

 

Parisuhteessa ja perheessä tapahtuva väkivalta voidaan erottaa toisistaan 

sillä perusteella, että perhe viittaa parisuhdetta laajempaan 

kokonaisuuteen, jossa väkivallan tekijänä ja kohteena on joku tai jotkut 

perheenjäsenistä: lapsi, vanhempi, isovanhempi tai muu samassa kodissa 

tai perheessä elävä ihminen. Parisuhdeväkivallalla puolestaan 
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tarkoitetaan niin hetero- kuin homoseksuaalisissakin suhteissa tapahtuvaa 

väkivaltaa, joka on heterosuhteissa useammin miehen väkivaltaa naista 

kohtaan kuin päinvastoin. (Notko 2000, 24.) Keskisen (1996,2) mukaan 

myös suurin osa perheväkivallasta on todellisuudessa 

parisuhdeväkivaltaa, jossa mies on väkivaltainen naiskumppaniaan 

kohtaan. Jos parilla kuitenkin on lapsia, koskee väkivalta tällöin koko 

perhettä, vaikkei se suoraan lapsiin kohdistuisikaan. Lapset voivat 

altistua väkivallalle myös sitä kuulemalla ja näkemällä. Tällöin on 

mielestäni perusteltua puhua perheessä tapahtuvasta väkivallasta. 

Termejä parisuhde- ja perheväkivalta käytetään paljon rinnakkain, eikä 

niiden välinen raja useinkaan ole itsestään selvä. Niin parisuhteessa kuin 

perheessäkin tapahtuvan väkivallan erityispiirteenä on väkivallan 

tyypillinen tapahtuminen juuri kotona, ulkopuolisilta näkymättömissä 

(Nyqvist 2001, 19).   

 

Nuorten kohdalla väkivallan näyttämö ei kuitenkaan välttämättä ole koti, 

etenkään lapsuudenkoti. Suurin osa aineistoni minäkertojista aloitti 

seurustelun asuessaan yhä lapsuudenkodissaan. Erityisesti fyysinen 

väkivalta tapahtui vanhempien valvovan silmän ulottumattomissa; 

poikaystävän asunnolla, julkisessa tilassa, kaduilla ja ”kylällä”. Jos pari 

asui yhdessä, väkivaltaiset tilanteet keskittyivät kyllä yhteiseen kotiin, 

mutta kotia ei ainakaan oman aineistoni valossa voi pitää ainoana 

väkivallan näyttämönä nuorten parisuhteissa, etenkään, jos pari ei jaa 

yhteistä kotia tai jos kummallakaan ei ole vielä ”omaa yksityistä” tilaa, 

omaa asuntoa. 

 

Lähi- tai läheissuhdeväkivallasta puhuminen voi paljastaa yhteyksiä eri 

elämänalueiden välillä. Perhepiirin lisäksi lähisuhteita on työpaikoilla, 

kouluissa ja harrastusten parissa. Lähisuhdeväkivallan tekijä on kuitenkin 

joku muu väkivallan kohteelle tuttu ihminen kuin oma puoliso. Toisaalta 

seurustelukumppanin tekemän väkivallan yhteydessä voidaan puhua 

lähisuhdeväkivallasta. (Heiskanen 2002, 150; Nyqvist 2001, 19.) Kun 

tahdotaan painottaa sitä, että väkivalta tapahtuu toisilleen tuttujen 

ihmisten välillä, voidaan väkivalta määritellä intiimiksi väkivallaksi. 
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Intiimi väkivalta viittaa aviopuolisoiden, tuttujen, perheenjäsenten sekä 

seurustelu- ja treffikumppaneiden välillä tapahtuvaan väkivaltaan. (Notko 

2000, 7.) 

 

Vaikka avioliitto solmitaankin nykyisin vanhempana kuin ennen, 

parisuhde solmitaan puolestaan yhä nuorempana (ks. esim. Suomalainen 

perhe 1992, 34). Parisuhdeväkivallan tutkimuksessa olisi täten tärkeää 

tavoittaa myös ne todennäköisesti naimattomat nuoret, jotka ovat 

väkivaltaa seurustelusuhteessaan kokeneet. Näin ongelmaan voitaisiin 

puuttua jo ennen mahdollista avioliittoa ja sen mukanaan tuomia siteitä 

(Emery & Lloyd 1994, 244).    

 

Tässä tutkimuksessa keskityn ensisijaisesti nuoruusiän parisuhteessa 

tapahtuvaan väkivaltaan, jota kuvaan parisuhdeväkivallan käsitteellä 

erotuksena erityisesti perheessä tapahtuvasta väkivallasta. Perheessä 

tapahtuvasta väkivallasta kirjoittaessani viittaan aina laajempaan 

yksikköön kuin parisuhteeseen, kuten esimerkiksi minäkertojan 

lapsuudenperheessä tapahtuvaan väkivaltaan. Käytän termiä 

parisuhdeväkivalta siksi, että oletan sen olevan yleisesti tunnetumpi 

ilmaus kuin lähisuhde- tai intiimi väkivalta, joilla myös olisi mahdollista 

kuvata seurustelusuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Termi 

parisuhdeväkivalta määrittää myös selkeästi väkivallan kontekstin ja 

rajaa sen; väkivalta tapahtuu nimenomaan parisuhteessa, eikä missä 

tahansa läheisessä ihmissuhteessa. 
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2.2 Uhkailuista lyönteihin – parisuhdeväkivallan 

monimuotoisuus 

Hän heitti sängylle ja piti nyrkkiä naamani edessä, ja sanoi 
tilanteeseen sopimattomalla ystävällisellä äänensävyllä: 
”Enhän minä sinua lyö, luota minuun.” […] (Tuon sängylle 
heiton ja nyrkin muistan erityisen kirkkaasti. Lipevä ääni, 
omahyväinen katse, ”Enhän minä sinua lyö…” Siihen kiteytyy 
koko asetelmamme – valta, pelko, inho, viha.)    – SaM  

 

On olemassa useita tapoja luokitella väkivallan eri muotoja. 

Parisuhdeväkivallan muodot voidaan jaotella esimerkiksi fyysiseen, 

henkiseen, taloudelliseen, seksuaaliseen ja latenttiin väkivaltaan. 

Puhuttaessa parisuhdeväkivallasta kiinnitetään monesti huomiota 

erityisesti fyysiseen väkivaltaan. Väkivallan muodot ovat kuitenkin 

moninaisempia. Fyysinen väkivalta ilmenee muun muassa lyömisenä, 

erilaisten aseiden käyttönä väkivaltatilanteessa sekä tavaroiden ja 

huonekalujen heittelemisellä kumppania kohti. Fyysinen väkivalta näkyy 

myös tönimisenä, potkimisena, kuristamisena ja riepotteluna ja se voi 

olla niin vakavaa, että se uhkaa väkivallan uhrin henkeä.  (Perttu 

1999,16.)  

 

Henkinen väkivalta puolestaan ilmenee muun muassa uhkailuna, 

nimittelynä, syyttelynä, vangitsemisena sisätiloihin, mitätöintinä, 

seurailuna, vahtimisena ja raivokohtauksina. Uhkailu voi esiintyä 

itsemurhauhkauksina tai väkivallan kohteen tappamisella uhkaamisena. 

Toisaalta tappouhkaukset voivat kohdistua myös esimerkiksi 

lemmikkieläimiin. Taloudellinen väkivalta puolestaan tarkoittaa rahan 

kiristämistä, taloudellista hyväksikäyttöä tai kontrollia sekä näihin 

liittyvää uhkailua ja pelottelua. (Perttu 1999, 16–17.) 

 

Seksuaalinen väkivalta käsittää seksiin ja yhdyntään pakottamiset sekä 

raiskaukset. Lisäksi sillä tarkoitetaan vastentahtoista koskettelua ja 

sivelyä. Seksuaalinen väkivalta voi esiintyä samanaikaisesti fyysisen 

väkivallan kanssa lyömisenä tai genitaaleihin kohdistuvana 
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pahoinpitelynä. Seksuaalinen väkivalta voi myös muodostua osaksi 

psyykkistä alistamista. (Perttu 1999, 17.) Seksiin pakottamista voi siten 

pitää vahvana fyysisen ja henkisen väkivallan muotona, jolloin se voi olla 

osa prosessia, joka alkaa fyysisestä väkivallasta ja päättyy seksuaaliseen 

pakottamiseen ”sovinnon” nimissä. Nyqvistin (2001) mukaan 

seksuaalisen väkivallan muotoja ovat edellä mainittujen lisäksi myös 

verbaalinen alistaminen ja nöyryyttäminen esimerkiksi huorittelun 

myötä, seksuaalisen kanssakäymisen yritys epäsopivalla hetkellä ja 

tavalla sekä uskottomuus, joka voidaan tulkita seksuaaliseksi väkivallaksi 

emotionaalisella tasolla, kun se tehdään tietoisesti toista loukaten ja 

räikeällä tavalla, kuten tuomalla kumppani yhteiseen kotiin. (Nyqvist 

2001, 109–110.) 

 

Latentti väkivalta sisältää mahdollisuuden joutua väkivallan kohteeksi. 

Latentti väkivalta pitää sisällään pelon ilmapiirin, joka on hallitseva 

myös silloin, kun väkivaltaa käyttävä ihminen ei ole avoimesti 

väkivaltainen. Väkivaltaisessa suhteessa väkivalta on jatkuvasti läsnä. 

(Lehtonen & Perttu 1999, 44; Isdal Katajalan & Valeniuksen 1996, 40–

41 mukaan.) Väkivallan eri muotojen erottelu ei ole ongelmatonta. 

Fyysinen väkivalta vahingoittaa myös henkisesti, ja jo fyysisellä 

väkivallalla uhkaaminen on vakavaa henkistä väkivaltaa. Toisaalta myös 

henkinen väkivalta voi aiheuttaa fyysistä oireilua. (Husso 2003, 47.) 

 

Aineistossani väkivalta näyttäytyy moninaisena. Tosin taloudellisesta 

väkivallasta ei ollut paljonkaan mainintoja. Tulkitsen tämän johtuvan 

siitä, että nuoret ovat taloudellisesti riippuvaisia pikemminkin 

vanhemmistaan ja yhteiskunnan tukitoimista kuin toisistaan. Nuoret, 

jotka asuvat yhdessä ilman palkkatuloja tai eivät välttämättä edes jaa 

yhteistä kotia, eivät ole taloudellisesti niin tukeutuneet toisiinsa kuin 

esimerkiksi avioliitossa elävien aikuisten usein oletetaan olevan. Nuoret 

ovat taloudellisesti riippuvaisempia suhteen ulkopuolisista tahoista kuin 

toisistaan – täten taloudellisen väkivallan kuvausten puuttuminen ei 

oikeastaan ole yllättävää. Taloudellinen väkivalta esiintyi kuitenkin 

tulevaisuuden pelkojen muodossa yhdessä kertomuksessa: 
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Pelkään joutuvani uudestaan aggressiiviseen suhteeseen. Tai 
oikeammin sitä että päädyn rakentamaan kodin miehen kanssa 
joka vuosia myöhemmin osoittautuu väkivaltaiseksi, ja jonka 
kanssa joudun jäämään yhteen lasten/lainojen tms. vuoksi.       
– Heljä  

 

Useissa kertomuksissa erityiseksi väkivallan muodoksi nousi 

seksuaalinen väkivalta – huorittelu, ensimmäisiin seksikokemuksiin 

painostaminen ja raiskaukset. Joissakin kertomuksissa suhteen 

seksittömyyden uskottiin aiheuttavan poikaystävälle häpeää, joissakin 

ensimmäiseen seksikokemukseen ryhdyttiin ”neuvottelun” kautta, mikä 

käytännössä ilmeni seksiin painostamisena. Joissakin kertomuksissa 

kerrotaan myös raiskauksista ja raiskausyrityksistä sekä lapsuudessa 

koetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 

Poikaystäväni alkoi pikkuhiljaa vihjailemaan seksin 
harrastamisesta, mistä en vieläkään yhtään innostunut. Minua 
ei vain kertakaikkiaan yhtään kiinnostanut. […]Kaikki seksiin 
liittyvä oli minusta inhottavaa ja pitkästyttävää ajanhukkaa. 
Ajattelin kuitenkin, että vika on minussa, pojassahan ei vikaa 
voinut olla, joten aloin myöntymään ajatukselle. […]Kevään 
edetessä vihjailut muuttuivat painostukseksi ja takarajojen 
määrittämiseksi. Sovittiin, että sitten kun armeija on ohi. – SaM 

 

Mielestäni yllä olevasta lainauksesta on luettavissa kulttuurimme 

muokkaama käsitys seksin velvoittavuudesta parisuhteessa (ks. Keskinen 

2005). Tällainen näkemys toimii Keskisen (2005) mukaan usein 

kyseenalaistamattomana lähtökohtana, ja sen toteuttaminen käytännössä 

asetetaan myös väkivaltaisessa parisuhteessa ”neuvottelun” kohteeksi. 

Oletus on se, että mies tahtoo seksiä ja saa haluamansa tällä 

neuvottelujärjestelmällä. Nainen – omassa aineistossani usein hyvin 

nuorella iällä – puolestaan ”saa valita”, milloin hän suostuu seksiin. 

Samalla häneltä kuitenkin viedään mahdollisuus kieltäytyä ja olla 

haluamatta. Myöskään kysymykset siitä, miksi hän ei halua seksiä, jäävät 

pimentoon tällaisen normatiivisen lähtökohdan vuoksi. (Keskinen 2005, 

275.)  
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Käsitykset siitä, mitä parisuhdeväkivallan yleisesti oletetaan olevan, ovat 

myös merkittäviä väkivallan tunnistamisessa ja nimeämisessä. 

Parisuhdeväkivalta sisältää myös paljon muita väkivallan muotoja kuin 

fyysistä väkivaltaa. Lyöminen on usein se väkivallan muoto, joka 

parisuhdeväkivaltaan automaattisimmin linkitetään. Näin varsinaisten 

nyrkillä lyöntien puuttuminen saattaa herättää epäilystä siitä, onko 

väkivaltaa edes tapahtunut. (Ks. Perttu 1999; Husso 2003.)  

Ainakin ensi alkuun asiaa oli vaikea käsitellä, koska aluksi X 
satutti minua muilla tavoilla kuin lyömällä ja vähätteli usein 
tekemisiään juuri sillä perusteella. – Minä vain 

 

 

2.3 Uhri vai selviytyjä? 

Kyllä sinä olet voimakas / sanovat ihmiset joskus / minulle / Ja 
minä ajattelen / kaikkea mitä on tapahtunut / -ehkä / minä 
olenkin voimakas // Niin, kai se sitten niin on / minä kai olen 
sitten voimakas // Voimakkaat eivät taivu / He katkeavat // ja 
murtuvat –Märta Tikkanen (2002, 46.) 

 

Ei ole yhdentekevää, miten väkivallasta sekä sen kohteesta ja tekijästä 

puhutaan. Sanat eivät ole ainoastaan kuvaavia, vaan ne toimivat myös 

kokemusten rajoina. Sanat määrittävät sen, mikä tietyissä kokemuksissa 

on todellista ja mikä ei. Monet naiset eivät tahdo itseään kutsuttavan 

termillä pahoinpidelty nainen (battered woman), sillä se koetaan 

halventavana. (Eisikovits & Buchbinder 2000, 143.) Termi painottaa 

naisen asemaa uhrina, toisen ihmisen tekojen kohteena (Jones 2000, 83).  

Samalla se kieltää arvon suhteelta, jossa pahoinpitely on tapahtunut ja 

tekee pahoinpitelystä naisen pysyvän ominaisuuden, osan identiteettiä 

(Husso 2003, 43–44). Termiä on kritisoitu myös siksi, että se huomioi 

vain fyysisen väkivallan. Jonesin (2000, 83) mukaan väkivaltaisessa 

suhteessa olleet naiset eivät useinkaan identifioi itseään uhreiksi, vaan 

puhuvat itsestään pikemminkin termeillä aiemmin pahoinpidelty nainen 

(formerly battered woman) ja selviytyjä.   
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1980-luvulla uhridiskurssi alkoi väistyä selviytyjädiskurssin tieltä 

väkivaltatutkimuksessa. Toisaalta viime vuosina naisten uhriutumista ja 

passiivisuutta on myös pyritty jäsentämään uudelleen aktiivisuuden 

näkökulmasta. Tällöin passiivisuus nähdään aktiivisena 

selviytymisstrategiana ja väkivaltaisissa suhteissa olevia naisia 

tarkastellaan ainakin jossain määrin toimijoina. (Dunn 2005, 24–25.) 

Väkivallan uhri mielletään helposti passiiviseksi, heikoksi ja 

avuttomaksi. Selviytyjän statukseen puolestaan liitetään vahvuus, 

elinvoimaisuus ja aktiivisuus. Toisaalta uhrin roolin omaksuminen voi 

muodostaa naiselle turvapaikan, jossa kerätä voimia väkivallan 

käsittelyyn. Selviytyjän rooli voi puolestaan luoda paineita jaksamisesta, 

ja peittää alleen väkivallan aiheuttaman kärsimyksen. (Eisikovits & 

Buchbinder 2000, 156.) 

 

Eisikovitsin ja Buchbinderin (2000, 157) mukaan seilaus ja liike uhrin ja 

selviytyjän identiteettien välillä on tärkeä hyväksyä erityisesti 

auttamistyössä. Myöskään Husson (2003, 57) mukaan ei ole mielekästä 

jakaa uhriuden ja selviytymisen kokemuksia keskenään vaihtoehtoisiksi 

tiloiksi, vaan perättäisiksi ja jopa yhtäaikaisiksi kokemuksiksi. Pelkkä 

selviytymisen korostaminen voisi myös pahimmillaan aiheuttaa ei-

toivottuja seurauksia yhteiskuntapoliittisille toimenpiteille. Jollei 

väkivallan kohdetta enää lainkaan miellettäisi uhriksi, joka on heikko ja 

tarvitsee apua, ei apuakaan enää välttämättä olisi saatavilla, jos avun 

tarpeellisuus näin kyseenalaistuisi. (Dunn 2005, 25.)  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen nuorten parisuhdeväkivaltaa 

kohdanneiden naisten asettumista tiettyjen diskurssien avaamiin 

subjektipositioihin. En tahdo määrittää heidän subjektipositioitaan 

etukäteen, vaan lähestyn aineistoa mielestäni suhteellisen ”neutraalin”, 

joskin hieman monimutkaisen termin väkivaltaa kohdannut kautta. 

Väkivaltaa kohdanneesta ihmisestä puhumisen hyödyllisyys ilmenee 

ainakin siten, ettei se edellytä väkivallan uhrin osallisuutta väkivaltaan 

(Husso 2003, 43). Toisaalta termi on sävyltään hieman objektivoiva uhri-

termin tavoin. Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole objektivoida väkivaltaa 
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kohdanneita ihmisiä, vaan pyrin aineistoni kautta lopulta määrittämään 

sen, millaisiin subjektipositioihin väkivaltaa parisuhteissaan kohdanneet 

nuoret naiset asettuvat. Eri lähteissä käytetään monenlaisia puhetapoja 

väkivaltaa kohdanneista ihmisistä. Lähteitä käyttäessäni noudatan sitä 

puhetapaa, mitä kyseisessä lähteessä käytetään. 

 

 

2.4 Nuoruus 

Istuimme nuotion eri puolilla, pidimme toisiamme käsistä ja 
teimme lupauksia. Lupasimme mm. ettemme mene mihinkään 
kylän porukoista vaan elämme tämän nuoruuden rikkaasti, 
elämme kaikkien kanssa. – Yön sisar 

 

Ikä on kulttuurinen konstruktio, jolla ihmisiä merkitään, annetaan heille 

identiteetti ja asetetaan heidät erilaisiin valta- ja auktoriteettisuhteisiin 

toisiinsa nähden. Nämä kulttuuriset merkitykset ovat usein 

perustavampia selittäjiä eri elämänvaiheille kuin kronologinen ikä 

sinänsä. (Sankari & Jyrkämä 2001, 7-8.) Kronologinen ikä ei sinällään 

pysty erottelemaan ihmisiä toisistaan, vaikka myös sillä on oma 

yhteiskunnallinen merkityksensä, kun tietyt elämäntapahtumat on osin 

kiinnitetty tiettyihin ikiin. Käsitteet ikävaihe ja elämänvaihe voidaan 

erottaa toisistaan. Ikävaiheella tarkoitetaan kronologista ikää ja 

elämänvaihe puolestaan yhdistää ihmisiä samankaltaisilla 

elämäntapahtumilla tai tilanteilla, muttei edellytä samanikäisyyttä. 

(Marin 2001, 21.) 

 

Ikää voidaan pitää osana sosiaalista muutosta ja järjestystä, sillä sen 

perusteella määritellään yksilöiden asemaa yhteiskunnan jäseninä. 

Yhteiskunta ja sen eri instituutiot kuten koulutus, perhe, vapaa-aika ja 

työelämä organisoituvat pitkälti iän mukaan. Instituutioiden iän 

mukainen jäsentyminen konkretisoituu yksilön elämässä, kun hänen 

oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määritellään näissä instituutioissa. Ikään 

liittyy resursseja, mahdollisuuksia, odotuksia, velvollisuuksia ja arvoja, 

joiden vuoksi ja perusteella yksilöitä luokitellaan. Ikä on siis osa valtaa, 
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hierarkkisia suhteita ja sosiaalista kontrollia. (Rantamaa 2001, 51, 53–

54.) 

 

Ikää voidaan lähestyä monella eri tavalla. On mahdollista puhua niin 

biologisesta, psykologisesta, sosiaalisesta, subjektiivisesta kuin 

kronologisestakin iästä. Esimerkiksi biologisista lähtökohdista katsottuna 

ikä on ruumiissamme ja osa ruumistamme. Ruumis toimii, tuntuu ja 

näyttää erilaiselta eri-ikäisenä. (Rantamaa 2001.) Tässä tutkielmassa 

lähestyn nuoruutta lähinnä sosiaalisen, kronologisen ja 

kehityspsykologisen näkökulman kautta.  

 

Sosiaalisena ikänä nuoruus ilmenee resurssien, valtasuhteiden ja 

hierarkioiden kautta. Kronologinen ikäkäsitys puolestaan rajaa nuoruutta 

tiettyjen ikävuosien sisään ja ohjasi tältä osin myös kirjoituspyyntöäni. 

Esimerkiksi 40-vuotias, subjektiiviselta iältään ”nuori” ei mahdu tässä 

tutkielmassa käyttämääni näkemykseen nuoresta. Kehityspsykologinen 

näkemys taas tuo esiin nuoruuden erityispiirteitä tiettyjen 

kehitystehtävien kautta. Nämä eri lähestymistavat eivät ole tarkkarajaisia, 

vaan ne muodostavat pikemminkin toisiaan täydentävän kuvan 

nuoruudesta.  

 

Nuoruus nähdään usein siirtymävaiheena lapsuuden ja aikuisuuden 

välillä. Nuori ei ole vielä aikuinen, mutta on toisaalta jo jättänyt 

lapsuuden taakseen. Tärkeä osa nuoruutta on oman identiteetin 

etsiminen. Nuoruutta voidaankin pitää ihmisen toisena mahdollisuutena 

kehittää eheä persoonallisuus. Nuorella on jo kyky itsenäiseen 

päätöksentekoon, mutta itsenäisyys kohtaa myös rajoituksia niin nuoren 

itsensä kuin vanhempien, koulun ja yhteiskunnan suunnalta. Nuoruuden 

itsemääräämisoikeus muodostuu siten eräänlaisessa rajatilassa. Nuoret 

tarvitsevatkin rajoja, joita vastaan he voivat kapinoida, mutta jotka myös 

suojaavat heitä (Aalberg 1991, 237). Nuoruuden ristiriitaisen, rajoja 

koettelevan luonteen takia olisi tärkeää, että nuoruusaika on turvallista 

aikaa. (Niemi-Kiesiläinen 2000, 5-6.) 
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Nurmen (1995, 257) kehityspsykologisen määritelmän mukaan nuoruus 

sijoittuu ikävuosiin 11–25 ja jakautuu varhaisnuoruuteen, 

keskinuoruuteen sekä myöhäisnuoruuteen, jota kutsutaan myös 

varhaisaikuisuudeksi. Tällainen jaottelu eri ikävaiheisiin ei suinkaan ole 

ainut mahdollinen ja eri ikävaiheisiin sijoittumisessa esiintyy myös 

yksilöllistä vaihtelua (Aalberg 1991, 233).  Nuoruuteen liittyy 

monenlaisia kehitystehtäviä. Nuoruudessa luodaan uusia suhteita 

ikäkumppaneihin, omaksutaan sukupuoliroolit, hyväksytään oma 

fyysinen olemus, tullaan emotionaalisesti riippumattomiksi omista 

vanhemmista ja muista aikuisista, valmistaudutaan eri elämänalueille 

kuten työelämään ja parisuhteeseen, kehitetään maailmankatsomus, sekä 

omaksutaan sosiaalisesti vastuullinen käyttäytyminen. (Aalberg 1991, 

234–235.) Nuoruusiässä persoonallisuuden rakenteet järjestyvät 

uudelleen ja lopulta vakiintuvat (Aalberg 1991, 233). 

 

Näreen (2005, 190) mukaan nykynuoret joutuvat elämään toisaalta 

yksilöllisyyden vaatimuksen ja tarpeen, ja toisaalta taas siitä luopumisen 

pakon synnyttämässä jännitteisessä tilassa. Nuorten elämää on 1990-

luvun laman ja kiristyneen kilpailun myötä yhä enemmän alkanut 

määrittää tasapainoilu yksilöllisten valintojen onnistumisen ja 

mahdollisuuksien menettämisen tunteen välillä. Helven (2002, 232) 

mukaan sosiaalinen ja kulttuurinen nuoruuden pitkittyminen on myös 

lisännyt sukupolvien välistä eroa, eikä osalla nuorista ole ollut mitään 

yhtymäkohtia vanhempiensa nuoruudessaan viettämään elämäntapaan. 

Voisi olettaa, että tämä ero toimii myös toiseen suuntaan; nuorten 

vanhemmilla ei välttämättä ole kovinkaan selkeää käsitystä siitä, 

millaista nuoruutta heidän lapsensa elävät.  

 

1980-luvulla syntynyt sukupolvi on Näreen (2005, 191, 76) mukaan 

ensimmäinen sukupolvi, joka on joutunut kasvamaan aikuiseksi 

kaupallisen seksin, kyberseksin ja visuaalisen häirinnän ympäristössä. 

Nuoruus voisi olla myös kulttuurin tukema toinen mahdollisuus 

persoonan muovautumiseen, mutta kulttuuri tuotteineen ei 

kompensoikaan varhaisten kiintymyssuhteiden mahdollista vajavaisuutta, 
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vaan esiintyy itsekin arvaamattomana. Epävarmuus arvoista ja normeista 

on lävistänyt myös aikuiskulttuurin, jolloin aikuiset eivät enää pyri 

siirtämään selkeitä ideologioita ja arvomaailmoja lapsilleen. Vanhempien 

asema syvempien elämänarvojen välittäjinä lapsilleen ei enää ole 

itsestään selvä. (Lähteenmaa 1995, 22.) Visuaalisen kulttuurin painoarvo 

korostuukin aikana, jolloin roolimallit ovat liudentuneet, eivätkä nuoret 

enää saa selkeää ohjeistusta siihen, millaiseksi ja miten heidän pitäisi 

identiteettiään rakentaa, vaan päävastuu siitä on monesti heillä itsellään 

(Näre 2005, 68).  

 

Rantamaan (2001, 77) mukaan nuorten sosiaalinen asema on parantunut, 

sillä he hallitsevat vanhempia ikäryhmiä paremmin teknologista 

tietotaitoa ja heillä on myös valtaa määritellä tärkeitä kodin ulkopuolisia 

sosiaalisia verkostoja. Myös nuoruuden ihannointi ilmentää nuorten 

kulttuurista etumatkaa aikuisiin nähden. Hoikkalan (1993, 86) mukaan 

keski-ikäiset ovat kuitenkin arvojärjestysten ensisijaisia määrittelijöitä, 

sillä he ovat yhteiskunnallisen tuotannon kannalta kaikkein 

aktiivisimmassa vaiheessa, mikä antaa heille myös eniten valtaa 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.  

 

 

2.5 Nuorten naisten ja tyttöjen kohtaama väkivalta 

tyttö kulkee veitsenterää / ilme kasvoilla vaihtuen / taivas niin 
musta / sydän pysähtynyt melkein / käsin kylmin, silmät kiinni / 
etsii toista viereltään / mikä yössä kimmeltää / ei ole pelkkää 
unta – A.W. Yrjänä (2002, Veitsenterä.)  

 

Vaikka nuoruuden olisi hyvä olla turvallista aikaa, on väkivallalle 

altistuminen otollisinta juuri nuoruudessa. Vuoden 2003 kansallisen 

uhritutkimuksen mukaan vammaan johtavan väkivallan kohteeksi 

joutuminen on yleisintä juuri nuoruudessa (Heiskanen ym. 2004, 1). 

Nuoruuden väkivaltakokemukset uhkaavat nuoren normaalia kehitystä; 
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identiteetin muodostumista, lapsuuden perheestä irrottautumista ja 

laajempaan sosiaaliseen maailmaan suuntautumista (Herman 1997, 61).  

 

Nuoruuden historia on leimautunut voimakkaasti nuoruuteen liitettyjen 

ongelmien historian kautta. Modernin nuoruuden syntyajankohta on 

useissa tutkimuksissa ajoitettu samaan ajankohtaan, jolloin nuorten on 

katsottu nousseen huomion kohteeksi nimenomaan yhteiskunnallisena 

huolen aiheena. (Vehkalahti 2004, 74.) Näin ollen parisuhdeväkivallan 

tutkiminen nuoruuden viitekehyksessä saattaa äkkiseltään näyttäytyä 

tällaisen tutkimusperinteen jatkumona. Lähtökohtani on kuitenkin 

toisaalla; nuorten seurustelusuhteissa tapahtuvan väkivallan voi 

argumentoida olevan heijastuma siitä, mitä koko yhteiskunnassa tapahtuu 

laajemmin, ilmentymä siitä, mitä tapahtuu myös aikuisten ihmisten 

parisuhteissa. Tiedon lisääntyminen juuri nuoruudessa tapahtuvasta 

parisuhdeväkivallasta voi auttaa tilanteeseen puuttumista 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Suomessa käynnistettiin vuonna 1997 tutkimushanke Naisen turvallisuus 

1997, jonka tarkoituksena oli kartoittaa naisiin kohdistuvan väkivallan 

yleisyyttä. Väkivallan kohteena olemista kartoittavaan Tilastokeskuksen 

kyselytutkimukseen osallistui lähes 5000 18–74-vuotiasta naista. 

Tulokset on julkaistu vuonna 1998 ilmestyneessä Usko, toivo, hakkaus – 

teoksessa. Tutkimuksen mukaan 40 % naisista on joutunut miehen 

tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 

vuotta täytettyään. 29 % naisista on kokenut väkivaltaa, seksuaalisesti 

uhkaavaa käyttäytymistä ja pakottamista seksuaaliseen kanssakäymiseen 

alle 15-vuotiaana. Ja jopa 16 % naisista on kokenut alle 15-vuotiaana 

seksuaalista väkivaltaa tai sen uhkaa. (Heiskanen & Piispa 1998, 4.) 

Tämän tilastotutkimuksen mukaan väkivaltaa oli esiintynyt eniten 

lyhyimmissä parisuhteissa, eli suhteissa, jotka olivat kestäneet 

korkeintaan kaksi vuotta. Varsinkin nuorten parisuhteissa miehet 

näyttivät herkemmin käyttävän väkivaltaa. 18–24-vuotiaista avio- tai 

avoliitossa olevista naisista oli 18 % kokenut parisuhdeväkivaltaa 

viimeisen vuoden aikana. (Heiskanen & Piispa 1998, 19–20.)  
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Naisuhritutkimus toteutettiin uudelleen vuonna 2005 (Piispa, Heiskanen, 

Kääriäinen & Sirén 2006.) Myös vuoden 2005 tilastotietojen mukaan 

nuoret naiset joutuvat parisuhteessaan useammin väkivallan uhreiksi kuin 

muiden ikäryhmien naiset. 18–24-vuotiaista avio- tai avoliitossa olevista 

naisista 21 prosenttia oli kokenut väkivaltaa parisuhteessaan viimeisen 

vuoden aikana. Parisuhdeväkivaltakokemukset olivat hieman yleistyneet 

kyseisessä ikäryhmässä vuoden 1997 tilanteeseen verrattuna. (Piispa 

2006, 49.) Nuoret ilmoittivat tutkimuksessa kokeneensa lähinnä 

lievempää väkivaltaa, minkä Piispa (2006, 67) tulkitsee mahdollisesti 

johtuvan parisuhteessa tapahtuvan väkivallan luonteesta; ajan myötä 

väkivalta voi muuttua vakavammaksi ja lievemmät väkivaltatapaukset 

saattavat korvautua vakavammilla tapauksilla. Oman aineistoni valossa 

määrittelisin joidenkin minäkertojien kuvaaman väkivallan vakavaksi, 

vaikkei suhde olisikaan ollut kovin pitkäkestoinen. Joissakin 

kertomuksissa väkivalta oli niin vakavaa, että se olisi voinut vammauttaa 

minäkertojan loppuiäkseen tai jopa viedä hänen henkensä.  

Lääkärillä kävin vasta parin päivän päästä. Vasta silloin 
tajusin, että olisin voinut kuolla. Silmiin ilmestyneet 
verenpurkaumat kuulemma kertoivat kuristamisen 
vakavuudesta: hetki vielä, niin minulta olisi mennyt taju. En 
halua arvailla, mitä X olisi siinä tilanteessa tehnyt. – Minä vain 

 

Piispa (2004) on väitöskirjassaan ottanut vuoden 1997 tilastotutkimuksen 

18–29-vuotiaiden naisten muita naisia yleisemmät 

parisuhdeväkivaltakokemukset lähempään tarkasteluun. Piispan (2004, 

83) mukaan nuorilla naisilla on parisuhdeväkivaltakokemuksia 

lyhyemmältä ajanjaksolta ja määrällisesti vähemmän kuin vanhemmilla 

naisilla. Näin nuoret naiset pystyvät tutkimukseen vastatessaan paremmin 

erittelemään väkivaltatapauksia ja muistamaan ne. Nuorilla naisilla on 

myös matalampi kynnys puhua väkivallasta ja erota suhteesta, eivätkä he 

alistu helposti miehen harjoittamaan kontrolliin. Piispan (2004) mukaan 

pitkäkestoisen parisuhdeväkivallan sosiaaliset ja henkiset vaikutukset 
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eivät myöskään ole vielä oleellisesti muovanneet nuorten naisten 

käsityksiä itsestään. 

 

Myös riski joutua seksuaalirikosten uhriksi on nuorille ikäryhmille 

suurempi kuin keski-ikäisille. Valtaosa poliisin tietoon vuonna 1998 

tulleiden raiskausrikosten osapuolista on nuoria naisia ja tyttöjä. Jopa 76 

% uhreista oli ollut tapahtumahetkellä alle 30-vuotias, ja lähes joka 

kolmas alle 21-vuotias. (Honkatukia 2001, 21.) Nuoriin naisiin 

kohdistuva seksuaalinen väkivalta on siis ongelma myös suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Nuoret naiset ja tytöt eivät monesti hae apua kokemansa 

seksuaalisen väkivallan takia eivätkä myöskään puhu asiasta. Vaikka 

seksuaalinen väkivalta ei olekaan periaatteessa hyväksyttävää, tukevat 

tietyt kulttuuriset käytännöt sen jatkumista ja näkymättömyyttä. Tyttöjen 

ja naisten seksuaalinen häirintä luo epämiellyttävää ilmapiiriä sekä 

rajoittaa naisten ja tyttöjen vapautta. Tämän lisäksi ongelman vähättely ja 

häirinnästä valittavan naisen leimaaminen synnyttävät seksuaalisen 

väkivallan uhria syyllistävän ilmapiirin. Suomalaisnaiset eivät kuitenkaan 

helposti tee rikosilmoituksia, eivätkä useat nuoret tytöt edes puhu 

väkivallasta, jota he ovat kokeneet. Selviytymisen korostaminen voi 

tehdä puhumisen vielä hankalammaksi niille, jotka eivät vaikeista 

tilanteista ole selvinneet. (Niemi-Kiesiläinen 2000, 6-10.)  

 

Näreen (2000) mukaan seksuaalinen väkivalta loukkaa aina sosiaalista 

luottamusta ja tämä loukkaus on sitä syvempi, mitä läheisemmin 

seksuaalisen väkivallan uhri ja tekijä tuntevat toisensa. Seksuaalinen 

väkivalta rikkoo luottamusta olla varauksettomasti suhteissa, ja kun 

tällainen kokemus osuu nuoruusikään, voivat seuraukset olla elinikäisiä, 

jollei kokemusta käsitellä. Luottamuksen rikkouduttua suhde itseen, 

omaan sukupuoleen ja vastakkaiseen sukupuoleen helposti muuttuu. 

(Näre 2000, 89–91.) 

 

Honkatukia (2000, 14–15) on tutkinut Oikeuspoliittisen 

tutkimuslaitoksen vuonna 1998 tekemästä koululaiskyselystä 9.-

luokkalaisten tyttöjen kokemuksia sukupuolisesta ahdistelusta. Kyselyssä 
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kartoitettiin yleisesti nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhriksi joutumista, ja 

sukupuolista ahdistelua koskeva kysymys esitettiin vain tytöille. 

Suomalaisten tyttöjen kohtaama sukupuolinen ahdistelu on yleistä, kun 

otetaan lähtökohdaksi tyttöjen omat tulkinnat kokemuksistaan. Kyselyyn 

vastanneista tytöistä 41 % ilmoitti kokeneensa jonkinlaista ahdistelua. 

Vanhempien valvonnan ulottumattomissa vapaa-aikansa viettävät ja 

seurustelevat tytöt olivat kyselyn mukaan alteimpia kohtaamaan 

sukupuolista ahdistelua. Tutkimukseen vastanneet tytöt eivät kuitenkaan 

juurikaan kommentoineet intiimeissä suhteissa tapahtunutta ahdistelua. 

Lisäksi tyttöjen esittämät selviytymiskuvaukset uusintavat kulttuurista 

käsitystä vahvasta suomalaisnaisesta -ja tytöstä, joka ei suostu uhriksi. 

Tällainen vahvuuden korostaminen saattaa osaltaan kieltää oikeuden 

heikkouden kokemuksiin tehden niistä jollakin tavalla häpeällisiä. 

(Honkatukia 2000, 56–60.) 

 

Aaltonen (2006) tuo väitöskirjassaan esiin sen, kuinka kulttuurissamme 

on olemassa laaja valikoima hyväksyttävinä pidettyjä selontekoja, jotka 

usein otetaan käyttöön miespuolisen häiritsijän puolustamisessa, 

häirinnän kohteena olevan tytön olemuksen ja toiminnan arvioimisessa ja 

vastuun jakamisessa kohteen ja tekijän välillä. Aaltonen (2006) tutki 15–

16-vuotiaiden nuorten käsityksiä sukupuolisesta häirinnästä ja havaitsi, 

että sekä tytöt että pojat asettavat häirinnän kohteille, tytöille, vastuuta ja 

vaatimuksia sen suhteen, miten häirintä olisi vältettävissä. Pojat tosin 

olivat ehdottomampia häirinnän kohteen vastuuttamisessa. Tällainen 

suhtautuminen vaikuttaa osaltaan siihen, miten häirintä ymmärretään ja 

kuinka siitä selvitään. Samanaikaisesti, kun tyttöä vastuullistetaan 

häirinnästä, häirintää harjoittavan pojan käytöstä luonnollistetaan 

vetoamalla maskuliinisuuteen, murrosikäisille pojille luonteenomaisena 

pidettyyn lapsellisuuteen ja voimakkaaseen seksuaaliviettiin. (Aaltonen 

2006, 475–477.) 

 

Aaltosen (2006, 378) mukaan nuoret tytöt kertovat kohtaamastaan 

seksuaalisesta häirinnästä valikoiden. Mieluiten keskustelukumppaniksi 

valitaan ystävät tai poikaystävä, seuraavaksi vanhemmat, erityisesti äiti ja 
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viimeiseksi ammattilaiset sekä viranomaiset. Toisaalta esimerkiksi äidille 

kertominen ei ole itsestään selvää, vaikka välejä vanhempiin 

pidettäisiinkin läheisinä. Nuoret pyrkivät sulkemaan vanhempiaan 

tiettyjen elämänalueiden ulkopuolelle ja tällainen ulossulkeminen 

ilmenee myös häirinnästä kertomisen kohdalla. Tällöin vanhempia 

tahdotaan suojella ja säästää huolelta ja toisaalta taas halutaan pitää 

kiinni omasta yksityisyydestä. (Aaltonen 2006, 382.) 

 

Amerikkalaisen tutkimusryhmän 1980-luvun alussa toteuttaman 

tutkimuksen (Henton, Cate, Koval, Lloyd & Christopher 1983) mukaan 

nuoret pyrkivät pitämään romanttisen rakkauden ideaalista kiinni myös 

silloin, kun seurustelusuhde oli väkivaltainen. Tutkimukseen osallistui 

644 lukioikäistä nuorta, joista 12 prosentilla oli väkivaltakokemuksia 

parisuhteessaan. (Henton ym. 1983, 467–472.)  Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että jopa kolmannes nuorista tulkitsi parisuhteessaan 

esiintyvän väkivallan rakkauden ilmaukseksi. Suhteen ongelmat 

idealisoitiin, eikä illuusiota ongelmattomasta suhteesta tahdottu uhrata 

silloinkaan, kun seurustelusuhteessa esiintyi väkivaltaa. Suhteen 

idealisointi näkyi myös siten, että vastuu väkivallasta tahdottiin jakaa, 

eikä kumppania tahdottu syyttää väkivaltaisuudesta. Väkivalta tulkittiin 

useimmissa tapauksissa spontaaniksi, äkilliseksi ja irralliseksi 

tapahtumaksi. Lisäksi nuoret vaalivat hiljaisuuden kulttuuria (ks. 

Weinehall 1997); väkivallasta ei mieluiten kerrottu kenellekään, 

erityisesti vanhemmat ja muut aikuiset, jotka olisivat mahdollisesti 

voineet tilanteeseen puuttua, pidettiin suhteen väkivaltaisuudelta 

pimennossa. Jos väkivallasta kuitenkin kerrottiin, kerrottiin siitä 

samanikäisille kavereille. (Henton ym. 1983, 479–481.) 

 

Yhdysvalloissa fyysisten väkivaltatapahtumien määrässä tyttöjen ja 

poikien välillä ei ole havaittu juurikaan eroa (ks. myös Peltoniemi 1984, 

43). Väkivallan laadussa ja vakavuudessa on kuitenkin eroa sukupuolten 

välillä. Tytöille väkivallasta seuraa useammin hoitoa vaativia vammoja. 

Tytöt joutuvat myös useammin seksuaalisen väkivallan kohteeksi 

seurustelusuhteissaan kuin pojat.  Poikien raportoimat lähes yhtä korkeat 



  28 

väkivaltatapahtumien lukumäärät saattavat ainakin osittain selittyä 

tyttöjen vastaan tappelemisella ja puolustautumisella. (Lehtonen & Perttu 

1999, 95.) Tytöillä ja pojilla saattaa myös olla erilaiset käsitykset 

väkivallasta, erilaiset määritelmät sille, mitä väkivalta on ja kuinka 

vahingoittavaa se on. Usein väkivallan tekijä pyrkii poisselittämään 

tekojaan, mikä näkyy tarpeena vierittää vastuuta pois itseltä ja vähätellä 

omaa osallisuutta tapahtumiin. (Ks. Hearn 1998; Ajo & Hara 1998; 

Husso 2003.) 

Yöllä se valvotti ja alkoi potkia. Annoin kerrankin takaisin. Se 
hermostui ja hakkasi päähän. Tähtiä näkyi ja sain jonkun 
paniikkikohtauksen enkä saanut kunnolla henkeä. Se yritti 
jutella väkisin, mutta en uskaltanut sanoa oikein mitään 
mistään. Kamalasti se kyseli kaikkea, mutta hoin vain ”en 
tiedä”, kun pelotti, etten osaa vastata ”oikein” ja se lyö lisää.   
– Minä vain 
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3  PARISUHDEVÄKIVALTA 
YHTEISKUNNASSA 
 

3.1 Julkinen keskustelu, yksityinen tila? 

Jos hänellä olisi omia tuloja, olisin todennäköisemmin 
harkinnut rikosilmoituksen tekemistä. Nyt en ole sille linjalle 
lähtenyt. Osaksi siihen on vaikuttanut myös ”arkijärki” ja 
(eräiden) mielipide, että on naisen omaa hölmöyttä/sairautta, 
jos kerta toisensa jälkeen aloittaa alusta väkivaltaisessa 
suhteessa. Kai siinä on taustalla sitäkin, että olen pelännyt 
vähättelyä tai muuten ikävää suhtautumista. Poliisithan nyt 
näkevät usein paljon pahempaakin. – Minä vain  

 

Väkivalta tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Se, mitä väkivallalla 

tarkoitetaan ja huomioidaanko väkivaltaa ylipäätään lainkaan, on 

sosiaalisesti, historiallisesti ja kulttuurisesti rakentunutta. (Hearn 1998, 

15.) Väkivaltakeskustelun muodostuminen omanlaisekseen tietyssä 

kulttuurissa näkyy myös suomalaisessa väkivaltakeskustelussa. 

Väkivallan diskurssin siirtyminen perheväkivallasta parisuhdeväkivaltaan 

ja sukupuolen huomioivaan puhetapaan tapahtui Suomessa myöhemmin 

kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Yksityisen ja julkisen välinen 

erottelu on edelleen Suomessa merkittävä tekijä, jos ei enää 

lainsäädännön, niin usein ainakin asenteiden tasolla, väkivaltaisten 

tekojen rikokseksi mieltämisessä.  

 

Suomessa parisuhteen sisäinen fyysinen väkivalta on kriminalisoitu ja 

virallisen syytteen alaista. Väkivaltatapauksen tullessa poliisin tietoon se 

tutkitaan ja saatetaan syyttäjälle syyteharkintaa ja mahdollista 

rikossyytettä varten. Niin sanottu ”vakaan tahdon pykälä” eli rikoslain 

säännös, jonka mukaan syyttäjän piti antaa rikoksen uhrin mielipiteelle 

erityistä merkitystä pahoinpitelyrikosten syyteharkinnassa, on kumottu. 

Tämän voisi ajatella ilmentävän julkisen ja yksityisen tilan erottelun 

kaventumista. Niemi-Kiesiläisen (2004, 261–262) mukaan näin ei 

kuitenkaan välttämättä ole, sillä rajanvedolle yksityisen ja julkisen välillä 

on jätetty tilaa myös yleisen syytteen alaisten rikosten syyteharkinnassa. 
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Rikoksen uhrin mielipiteelle on yhä vieläkin annettu erityisen paljon 

merkitystä juuri niissä rikoksissa, jotka kohdistuvat tekijän lähipiiriin. 

Tämä ilmenee esimerkiksi sovittelukäytäntöjen kautta.  

 

Suomessa parisuhdeväkivaltaa on usein tarkasteltu perheväkivaltana ja 

väkivallan osapuolia perheenjäseninä pikemminkin kuin parina, 

kumppaneina tai miehinä ja naisina. Parisuhteessa ja perheessä 

tapahtuvaa väkivaltaa koskeva keskustelu on kulkenut Suomessa kauan 

eri suuntiin kuin muissa Pohjoismaissa. 1970- ja 1980-luvuilla muissa 

Pohjoismaissa puhuttiin julkisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta, kun 

taas Suomessa 1970-luvulla tällaista puhetapaa välteltiin, ja 

sukupuolineutraalin perheväkivalta-termin käyttö vakiintui. (Husso 2003, 

42.) Väkivallan sukupuolittuneisuus sivuutettiin tuolloin huomion 

kiinnittyessä perhesuhteisiin ja vuorovaikutusongelmiin. Keskisen (2005, 

14) mukaan 1990-luvulla väkivallan käsittelyssä tapahtui kuitenkin 

diskursiivinen murros, jolloin myös Suomessa alettiin puhua ”naisiin 

kohdistuvasta väkivallasta”. Viime vuosien aikana sukupuolinäkökulman 

huomiointi on vahvistunut myös suomalaisessa keskustelussa (Husso 

2003, 42).   

 

Notkon (2000, 21) mukaan parisuhteessa tapahtuvasta väkivallasta 

puhutaan kuitenkin edelleen rajoitetusti, minkä lisäksi keskustelua leimaa 

usein pelko miesten syyllistämisestä. ”Tasa-arvodiskurssin” mukaisesti 

puhutaan nykyisin myös naisten aggressiivisuudesta2 samanaikaisesti 

miesten väkivallan kanssa, vaikkeivät ilmiöt Notkon (2001, 15–16; ks. 

myös Emery & Lloyd 1994, 246) mukaan olekaan rinnastettavissa 

toisiinsa.     

 

Kodeissa ja perheissä tapahtuva fyysinen parisuhdeväkivalta on tilastojen 

mukaan selkeästi sukupuolittunutta; poliisin tietoon vuonna 2005 

tulleissa parisuhdeväkivaltatapauksissa väkivallan kohde oli useimmiten 

                                                 
2 Lisää naisten vihasta, väkivaltaisuudesta ja aggressiivisuudesta esim. Weizmann-
Henelius (2004); Lagerspetz (1998); Nykyri (1998). Tyttöjen rikollisuudesta ja 
väkivaltateoista ks. Honkatukia (1998).  
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nainen (89 %) ja väkivallan tekijä mies. Mies oli parisuhdeväkivallan 

kohteena (11 %) selkeästi harvemmin kuin nainen. (Tilastokeskus 2006.) 

Myös kansalliset uhritilastotutkimukset puhuvat parisuhdeväkivallan 

sukupuolittuneisuuden puolesta, mikä puolestaan ei tarkoita sitä, etteikö 

parisuhdeväkivaltaa lainkaan esiintyisi myös naisten tekemänä (ks. esim. 

Heiskanen, Sirén & Aromaa 2004). Naisen joutuminen väkivallan 

kohteeksi parisuhteessaan on kuitenkin huomattavasti yleisempää kuin 

miehen. 

 

Tapahtumapaikan sekä tekijän ja kohteen välisen suhteen ja läheisyyden 

voidaan sanoa vaikuttavan siihen, kuinka erityisesti fyysiseen väkivaltaan 

suhtaudutaan. Julkisessa tilassa, kuten kaduilla ja puistoissa tapahtuva 

väkivalta on usein miesten välistä väkivaltaa, kun taas yksityiseen tilaan 

laskettavissa kodeissa ja parisuhteissa tapahtuva väkivalta kohdistuu 

yleisimmin naisiin ja tyttöihin. Niin yksityisessä kuin julkisessakin 

tilassa väkivallan tekijä on tilastojen mukaan useimmiten mies 

(Tilastokeskus 2006; Heiskanen ym. 2004). Väkivaltaan, joka tapahtuu 

julkisessa tilassa ja toisilleen vieraiden ihmisten kesken, suhtaudutaan 

rikoksena. Yksityisessä tilassa kuten kodeissa ja intiimeissä suhteissa 

tapahtuvaa väkivaltaa taas pidetään usein yksityisasiana, jolloin se 

hyväksytään ja neutralisoidaan helpommin. (Honkatukia 2000, 19; 

Heiskanen 2002, 19.)  

 

Husson (2003, 68) mukaan parisuhdeväkivaltaan puuttumista ovat 

estäneet käsitykset parisuhteesta yksityiselämänä, väkivaltaisen 

käyttäytymisen ja väkivallan kohteena olemisen yksityisasiaksi 

luokitteleminen sekä väkivallan syiden yksilöllisiin ominaisuuksiin 

liittäminen. Usein pohditaan sitä, miksei nainen lähde väkivaltaisesta 

parisuhteesta ja kodistaan (Notko 2000, 10). Harvoin kysymys esitetään 

toisinpäin. Miksi juuri väkivallan kohteen, eikä väkivaltaisen ihmisen, 

pitäisi lähteä omasta kodistaan? Naista syyllistetään lähtemättömyydestä, 

mutta aina ei ymmärretä, että myös lähteminen väkivaltaisesta tilanteesta 

ja suhteesta voi olla riski turvallisuudelle. 
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Parisuhteessa tapahtuva väkivalta eroaa julkisessa tilassa tapahtuvasta 

väkivallasta toisinaan myös siten, että parisuhdeväkivallan kohde ja 

tekijä tuntevat aina toisensa. Tunnesuhde vaikeuttaa väkivallan 

käsittelyä, sillä väkivalta on tällöin kietoutuneena ihmisen arkielämään ja 

läheiseen ihmissuhteeseen. Parisuhteen määrittely läheisyyden, 

turvallisuuden ja rakkauden paikaksi kyseenalaistuu. (Notko 2000, 3.)  

  

 

3.2 Valta, väkivalta ja yksityisen tilan näennäinen 

epäpoliittisuus 

Valta on kaikkialla, koska se kattaa kaiken ja etenkin koska se 
tulee kaikkialta. – Foucault (1998,70.) 

 

Keskinen (2005) on ottanut väkivaltatyötä tekevien perheammattilaisten 

puhetapoja tutkivassa väitöskirjassaan lähtökohdakseen foucault’laisen 

tavan käsitellä valtaa. Tähän valtakäsittelyyn Keskinen on myös sitonut 

erilaisia feministisen väkivaltatutkimuksen näkökulmia. Tässä 

tutkielmassa lähestyn kysymystä vallasta lähinnä Keskisen (2005) 

näkemysten pohjalta. Aineistoni väkivaltaa kohdanneet nuoret naiset ja 

tytöt olivat suhteissaan monenlaisten vallankäytön mekanismien 

kohteina. Foucault’n määrittelemät vallan muodot, juridis-diskursiivinen 

ja kurinalaistava valta, esiintyvät myös omassa aineistossani. Nämä 

vallan taktiikat eroavat toisistaan siten, että juridis-diskursiivisella 

vallalla tarkoitetaan esimodernin hallitsijan käyttämää määräävää ja 

pakottavaa valtaa, jonka alaisuuteen hallitun oli asetuttava. 

Kurinalaistava valta puolestaan on moderni vallankäytön muoto, joka 

perustuu normalisointiin ja itsetarkkailuun. (Keskinen 2005, 48.) 

 

Valta muodostuu foucault’laisittain toiminnan kautta. Valta tuottaa 

toiminnan tiloja, joiden alaisuudessa subjekti muodostuu. Esimerkiksi 

nuoren ihmisen toiminnan tilat ovat erilaiset kuin keski-ikäisellä 

ihmisellä, jolla on enemmän muodollisesti tärkeinä pidettyjä 

institutionaalisia rooleja. Institutionaaliset roolit ovat merkittävimmillään 
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keski-iässä, kun taas lapsuudessa, nuoruudessa ja vanhuudessa tällaisten 

roolien määrä on vähäinen. Niin sanottujen heikkojen, epämuodollisten 

roolien merkitys puolestaan korostuu lapsuudessa, nuoruudessa ja 

uudelleen vanhuudessa. (Ks. Rantamaa 2001, 81.) Valtaan nähden 

esiintyy kuitenkin aina myös vastarinnan paikkoja, sillä se on 

verkostomaista ja liikkuvaa eli monimutkainen strateginen tilanne. 

(Foucault 1998, 70.) Valtaa ei siis voi omistaa, sitä voi ainoastaan 

käyttää. Valta voi kuitenkin muodostaa lukkiutuneita valtasuhteita 

kiinnittymällä tiettyihin paikkoihin ja suhteisiin. Esimerkiksi tiettyjen 

tekojen ja diskurssien toisto voi aiheuttaa valtasuhteiden lukkiutumista. 

Mahdollisuus muutokseen säilyy silti myös tällaisissa tilanteissa, sillä 

valtasuhdetta on jatkuvasti tuotettava ja ylläpidettävä. (Keskinen 2005, 

47–48.) Valta eroaa väkivallasta siten, että sen keinot ovat 

hienovaraisemmat ja huomaamattomammat, kun taas väkivalta toimii 

pakottavasti ja sulkee ulkopuolelleen erilaisten toimintatapojen 

mahdollisuuksia. Parisuhdeväkivallassa valtasuhteiden epäsymmetrisyys 

rakentuu usein monenlaisten vallankäytön muotojen ja väkivaltaisten 

tekojen kautta. (Keskinen 2005, 47.)  

 

Valta ja väkivalta eivät ole poikkeusilmiöitä, sillä ne esiintyvät kaikkialla 

ja ovat läpäisseet koko yhteiskunnan ja kaikki sosiaaliset suhteet. 

Valtasuhteet eivät siis ole ulkopuolisessa asemassa muihin suhteisiin 

nähden, vaan valtasuhteet sisältyvät kaikkiin olemassa oleviin suhteisiin 

(Foucault 1998, 70). Väkivaltaan suhtautuminen on kuitenkin 

vaihtelevaa. Osa väkivallasta on hyväksyttävää ja ”normaalia” kuten 

esimerkiksi armeijan tai poliisin edustama rakenteellisen väkivallan 

potentiaali. (Keskinen 2005, 80.) Väkivaltaa voidaan myös pitää 

toimintatapana, tietynlaisena sosiaalisissa suhteissa ja yhteiskunnassa 

yleisesti ilmenevänä toimintamallina, jota kaikki ihmiset harjoittavat. 

Tältä kantilta katsottuna väkivalta ei ole mitään poikkeavaa 

yhteiskunnissa, joissa kamppailu, toisten alistaminen ja hyväksikäyttö 

ovat pikemminkin normi kuin poikkeus. (Kappeler 1995, 2, 9.) 
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Demokraattisen valtion yhtenä merkittävänä tehtävänä pidetään sen 

kansalaisten turvallisuuden takaamista. Tälle ajatukselle perustuu myös 

armeijan ja poliisin oikeutus. Kun parisuhteissa tapahtuva väkivalta 

hyväksytään ilman siihen puuttumista, uhkaa se samalla myös itse valtion 

oikeutusta. Demokraattisen valtion pitäisi olla vapauden, turvallisuuden 

ja tasa-arvon takaaja, joka tarjoaa turvan jokaiselle kansalaiselleen. 

(Cohen 1994, 377.) Parisuhdeväkivaltaan suhtautumisessa näkyy niin 

kieltämisen valta kuin vallan kieltäminen. Julkinen ja yksityinen 

esiintyvät samalla jatkumolla, eikä yksityiselämä ole koskaan täysin 

erillistä valtiosta ja ympäröivästä yhteiskunnasta, joiden sisälle se 

sijoittuu ja joiden puitteissa se toimii. Parisuhdeväkivallan määrittely 

yksityisasiaksi johtaa helposti siihen, että väkivalta nähdään yksittäisten 

parien ongelmana, josta ei tarvitse kantaa sosiaalista vastuuta. Kun 

yhteiskunta hyväksyy väkivallan, on se kuitenkin myös itse osallinen 

väkivaltaan. (Schneider 1994, 38–43.) 

 

Henkilökohtaista toimintaa ja yksittäisiä valintoja käyttää väkivaltaa ei 

voi pitää vaihtoehtona poliittiselle toiminnalle, sillä tällainen joko-tai 

erottelu on näennäistä. Henkilökohtainen on aina myös poliittista. 

(Kappeler 1995, 8.) Parisuhdeväkivallan kategorisointi yksityisasiaksi 

(domestic/private) vähentää pahimmillaan väkivallan vakavuutta. Termi 

väkivalta tunnistetaan kyllä strategiana terrorille ja kontrollin 

saavuttamiselle, mutta kun se sijoitetaan yksityisen sfääriin, kotiin ja 

parisuhteeseen, sen merkitys helposti liudentuu. (Marcus 1994, 26.) 

Parisuhteissa tapahtuvan väkivallan yksityisasiaksi määrittely on 

kyseenalaistettava, sillä väkivalta vallankäytön taktiikkana on lävistänyt 

koko yhteiskunnan, intiimejä suhteita myöten. 

 

Kuten jo aiemmin toin esiin, aineistoni nuorten parisuhteissa 

väkivaltatilanteet eivät välttämättä sijoittuneet kotiin, eli tavallisimmin 

yksityiseksi määriteltyyn tilaan, sillä nuorilla ei useinkaan seurustelun 

alkaessa vielä ollut yhteistä kotia, jossa he itse määrittelisivät kodin 

säännöt. Väkivalta ei yhtä kertomusta lukuun ottamatta tapahtunut 

vanhempien valvovien silmien alla. Vaikka vanhemmat joissakin 



  35 

tarinoissa tiesivätkin väkivallasta, ei väkivaltatilanteita syntynyt heidän 

läsnä ollessaan. Aineistoni valossa vaikutelmaksi jäi se, että myös 

julkisessa tilassa tapahtuva nuorten välinen väkivalta normalisoitiin, eikä 

siihen puututtu (ks. myös Aaltonen 2006, 233). Tämä saattaa johtua siitä, 

että väkivalta ulkoistetaan kokemattomuusdiskurssin mukaisesti (palaan 

tähän diskurssiin Tulkinnan tulokset – osiossa), jolloin sitä ei pidetä niin 

vakavana ja sen nähdään olevan ”normaali” osa nuoruutta itseään. 

poikakaverini oli sen verran suosittu ja pelätty että vaikka 
tappelimme viikonloppuisin kylällä ja minä jopa huusin 
kavereilta apua, kukaan ei tullut väliin, lukuunottamatta 
tyttökaveriani jonka apuuntulo ei paljon auttanut. – Pirjo 

 

Toisaalta yksityinen tila kuitenkin korostuu myös nuorten suhteissa; 

väkivalta tapahtuu nimenomaan parisuhteessa, ja kun parisuhdetta usein 

pidetään yksityisasiana, sijoittuu myös nuorten kokema 

parisuhdeväkivalta tämän näkemyksen kautta yksityisen piiriin. 

Erityisesti nuorten parisuhteissa tapahtuvan väkivallan kohdalla 

rajankäynti yksityisen ja julkisen tilan välillä on kuitenkin tärkeä 

huomioida. Väkivallan näyttämönä toimii myös julkinen tila: kadut, 

baarit ja puistot. Ja vaikka parisuhdetta pidettäisiinkin yksityisenä tilana, 

on se silti aina myös tila, joka toimii julkisessa tilassa. Yksityisen ja 

julkisen tilan erottelu on aina jossakin määrin näennäistä. Vielä 

kyseenalaisempaa on niin sanotun yksityisen tilan poliittisuuden ja 

yhteiskunnallisen merkityksen kieltäminen. (Ks. esim. Marcus 1994; 

Schneider 1994; Mahoney 1994.) 

 

 

3.3 ”Parisuhde on extremelaji”3 

rakkaus kovettuu ennen pitkää / joukoksi tyhjiä sanoja / rakkaus 
haalenee iltapäivään / tulee täyteen pieniä reikiä / rakkaus 
kävelee kaupan takaa / täydet muovipussit kourissaan / rakkaus 
raahaa imuria / yli kuluneitten kynnysten – A. W. Yrjänä (2000, 
Ei koskaan.) 

                                                 
3 Ilmaus lainattu Arno Kotrolta (2003, 57). 
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Parisuhde on eräänlainen riskitila vapauden ja riippuvuuden välissä. 

Vapauduttuaan aiemmista ulkoisista tukirakenteistaan perustuu parisuhde 

yhä enemmän sisäisen mielihyvän tavoittelulle. (Ahponen & Marttinen 

1997, 177, 179.) Giddensin (1991, 89–96) mukaan avioliitto on 

korvautumassa puhtaalla suhteella, jolla ei enää ole ulkoisia jatkuvuuden 

pakotteita. Sitoutumispäätös korvaa suhteen ulkoiset kiinnikkeet, jotka 

ennen pitivät suhdetta pystyssä. Puhdas suhde keskittyy kumppaneiden 

väliseen läheisyyteen ja on riippuvainen partnereiden välisestä 

luottamuksesta, joka määrittyy sen mukaan, kuinka läheisiä partnerit 

toisilleen ovat. Joutuessaan eroon yhteisön kannattelusta parisuhteet 

altistuvat eristymiselle (Näre 2004, 13). Puhdas suhde pidetään 

toiminnassa vain niin kauan, kun se tuottaa osapuolilleen emotionaalista 

tyydytystä, jolloin kaikki epäonnistumiset uhkaavat heti suhdetta itseään.  

 

Sitoutuminen on osittain rakkauden tunteen säätelemä, vaikkeivät 

rakkaudentuntemukset itsessään sitoutumista synnytäkään. Yksilö 

sitoutuu suhteeseen vain silloin, kun hän päättää tehdä niin. (Giddens 

1991, 89–93.) Ulkoisista edellytyksistä riisuttu puhdas suhde on 

kuitenkin Ahposen ja Marttisen (1997,187) mukaan jo itsessään altis 

ristiriidoille ja jännitteille, sillä se on olemassa ainoastaan itseään varten 

ja aina vain toistaiseksi. Siksi myös vihan ja epätoivon tunteet voivat 

päästä vallalle puhtaaksi suhteeksi tarkoitetussa tilassa. 

  

Ihmiset eivät kuitenkaan rakkautensa päättymistä peläten uskalla 

panostaa suhteeseensa kovin paljon (Ahponen & Marttinen 1997, 103). 

Samansuuntaisia havaintoja teki myös Näre (2005) haastateltuaan 12–18-

vuotiaita helsinkiläisnuoria. Nuoret ovat kriittisiä seurustelusuhteita 

kohtaan ja pyrkivät ottamaan emotionaalista etäisyyttä seurusteluun. 

Näre (2005, 144) tulkitsee tämän olevan yksi tapa hallita seurusteluun 

liittyviä riskejä. Tunteiden pidättäytyvyys voi siis olla suojaava tekijä iän 

karttuessa; jos nuoruusiän ensimmäisistä sukupuolista pettymyksistä 

pääsee yli ottamalla etäisyyttä seurustelusuhteisiin, suhdetta voi yrittää 

rakentaa myöhemmin uudelta pohjalta (emt. 148).  
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Näreen haastattelemat helsinkiläisnuoret toivoivat kuitenkin 

kumppaniltaan eniten uskollisuutta. Näre (2004, 78–79) tulkitsee 

uskollisuusvaatimuksen reaktioksi epäluottamuksen yleistymiseen. 

Uskollisuutta ei kuitenkaan käytännössä liiemmin nuorten parisuhteissa 

vaalittu. Tämän voi tulkita vastaiskuksi romanttiselle käsitykselle 

rakkaudesta ja parisuhteesta. Uskollisuustoive kumpuaa pikemmin 

pettymyksen ja petetyksi tulemisen kokemuksista, luottamuksen 

menetyksestä, eikä niinkään romantiikan uudesta tulemisesta.  

 

Näreen (2005, 140) mukaan romanttisen rakkauskäsityksen valta on 

nuorten keskuudessa hiipunut ja sukupuolten kohtaamista helpottavaksi 

ratkaisuksi on muodostunut naisen maskulinisoiminen miehiseen 

seksuaalisuuteen. Näreen haastattelemilla nuorilla oli ylipäätään 

vaikeuksia määritellä rakkautta. Tyttöjen ja poikien maailmojen erot ovat 

Näreen (2005, 112, 119) mukaan pienentyneet ja tytöt ovat pikemminkin 

suuntautumassa pojille ja miehille tyypillisempään suhteessa olemisen 

tapaan kuin päinvastoin.  

 

Usein juuri nuorten ajatellaan elävän kaikkein tasa-arvoisimmissa 

parisuhteissa ja keräävän aiempien sukupolvien tasa-arvokamppailujen 

hedelmät. Näin ei välttämättä kuitenkaan ole. Yllön (1994, 218) mukaan 

naisten pahoinpitelyt eivät suoraan vähene tasa-arvon lisääntyessä 

yhteiskunnassa. Maissa, joissa naisten asema on heikoin suhteessa 

miesten asemaan, naisia pahoinpidellään eniten ja naisten aseman 

parantuessa vähentyvät myös pahoinpitelyt. Kuitenkin niissä maissa, 

joissa naisten yhteiskunnallinen asema on korkein suhteessa miesten 

asemaan, esiintyy naisten pahoinpitelyjä jälleen keskimääräistä 

enemmän. Yllön (1994) mukaan nopeat sosiaaliset muutokset kohti tasa-

arvoa saattavat aiheuttaa miehissä väkivaltaisen vastareaktion. 

 

Nuoret naiset tuntevat syyllisyyttä parisuhdeväkivallan kohteeksi 

joutumisestaan useammin kuin vanhempien ikäryhmien naiset. Piispa 

tulkitsee (2004, 84) nuorten naisten kokeman syyllisyyden johtuvan siitä 

häpeästä, ettei nykyisiin tasa-arvovaatimuksiin kyetäkään vastaamaan. 
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Nuorten naisten voi siis ajatella olevan tietoisia tasa-arvoisen 

suomalaisnaisen -diskurssista ja kokevan häpeää ja syyllisyyttä 

epäonnistuessaan tällaisen tasa-arvoisen parisuhteen luomisessa. Tytöt ja 

naiset ovat myös perinteisesti vastuussa suhteen tunnetaloudesta (Näre 

2005), jolloin väkivalta saattaa virheellisesti näyttäytyä tyttöjen 

henkilökohtaisena epäonnistumisena. Oletus nuoren sukupolven aiempia 

sukupolvia tasa-arvoisemmasta asemasta myös parisuhteessa saattaa 

täten lisätä häpeän ja syyllisyyden tunteita entisestään. Näreen (2004, 54) 

mukaan naisilta edellytetään jatkuvaa riskiarviointia; kun naista syytetään 

henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi joutumisesta, katsotaan syyn 

olevan naisessa, sillä hän on tehnyt väärän arvion. Tällainen logiikka 

jättää naisen yksin vastuuseen väkivallasta.  

 

Yksilöllistyneessä yhteiskunnassa kaikki parisuhteeseen liittyvä täytyy 

esittää omana valintana ja vapaaehtoisuuteen perustuvana, ei ainakaan 

pakkona tai velvoitteena (Ahponen & Marttinen 1997,186). Partnerit ovat 

vapaasti valittavissa lukuisten vaihtoehtojen joukosta (Giddens 1991,87). 

Parisuhdeväkivaltaan sovellettuna tämän näkemyksen voi ajatella 

vaikeuttavan väkivallan kohteen tilannetta entisestään, sillä vastuu 

suhteen väkivaltaisuudesta vieritetään yksilölle itselleen. Yksilöllisyys on 

täten täynnä paradokseja ja riskejä. Itsensä toteuttaminen voi kääntyä 

hyväksikäytöksi ja luottaminen voi koitua pettymykseksi. (Näre 2005, 

145.) 

 

Suhteuttaessani omaa aineistoani näihin parisuhteesta ja nuorten 

seurustelusta käytäviin nykykeskusteluihin on siitä vaikea nimetä vain 

yhtä ainutta suhteeseen suuntautumisen tapaa. Näreen (2005, 144–145, 

199) mukaan tyttöjen tapa olla suhteissa ja rakentaa identiteettiään on 

sikäli kokonaisvaltainen, että tytöt suhteuttavat omat tarpeensa, toiveensa 

ja tavoitteensa usein muiden intresseihin, vaikka toisaalta myös 

hedonistisesti suuntautuvien tyttöjen määrä on kasvussa. Näre ja 

Lähteenmaa (1992, 329–330) nimittävät tyttöjen yleistä elämään 

suuntautumista altruistiseksi individualismiksi, eli vastuulliseksi 
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yksilöllisyydeksi, jossa pyrkimyksenä on oman elämän hallinta muita 

vahingoittamatta.  

 

Joissakin aineistoni kertomuksissa suhteen nähdään pohjautuvan parin 

väliselle romanttiselle rakkaudelle, osassa taas suhteeseen on ikään kuin 

ajauduttu, ja suhteesta käytetyt kuvaukset muistuttavat ainakin joiltain 

osin niin sanotun jähmettyneen suhteen4 luonnehdintoja. Tietynlaista 

altruistista tai relationalistista eli suhteisiin suuntautuvaa individualismia 

havaitsin myös omassa aineistossani; huoli muista on lähes jokaisessa 

kertomuksessa läsnä, mikä voimisti myös väkivaltaiseen suhteeseen ja 

poikaystävään sitoutumista. Suhteeseen sitoutuminen on toisissa 

kertomuksissa hyvin voimakasta ja suhteesta ei osattu eikä aina 

tahdottukaan lähteä, toisissa kertomuksissa taas suhteeseen sitouduttiin ja 

jäätiin, vaikka myös haaveiltiin suhteen ulkopuolisista henkilöistä tai 

suoranaisesti etsittiin seuraa väkivaltaisen parisuhteen ulkopuolelta. 

Rakkaus oli joissakin kertomuksissa suhteen kulmakivi, ainut syy, miksi 

väkivaltaiseen suhteeseen jäätiin, toisissa kertomuksissa taas suhde 

sinänsä oli merkittävä. Parisuhde, huonokin, oli parempi vaihtoehto kuin 

yksin jääminen.  

Rakkautta oli, isolla R:llä. Ellei olisi ollut, en ymmärrä miten 
kukaan jaksaisi sellaista kohtelua jäädä katsomaan […].            
– Minä vain     

En koskaan rakastunut häneen, mutta oli hän minusta kyllä 
ihan mukava. Tarrasin häneen kiinni, kuvittelin etten yksinkään 
pärjää ja niin totuin tilanteeseen. – SaM 

 

Tunteiden ristiriitaisuus, rakkauden ja vihan sekä altruismin ja 

hedonismin vaihtelu näkyy useassa aineistoni kertomuksessa. Kuitenkin 

keskustelu siitä, ettei suhteeseen sitouduta ja etteivät ihmiset panosta 

suhteisiinsa tarpeeksi ei kaikilta osin sovi omaan aineistooni.  Ero 

poikaystävästä tuntui suurelta tappiolta. 

                                                 
4 Giddens (1992, 88–90) määrittää puhtaan suhteen kääntöpuoleksi jähmettyneen 
suhteen, jossa riippuvuus kohdistuu nimenomaan suhteeseen; suhteessa ollaan tällöin 
kiinni pakonomaisesta tottumuksesta, jopa silloin, kun suhde tuottaa enemmän 
kärsimystä kuin mielihyvää. 
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Miksi olen sitten suostunut aloittamaan alusta kerta toisensa 
jälkeen? Toivon, etten olisi. En mennyt kihloihin ihan kevein 
perustein, vaan tarkoituksena oli viettää loppuelämä yhdessä 
rakastamani miehen kanssa. Kihlaus teki suhteestamme 
tavallaan ”julkisen”, eli eron miettimiseen liittyi usein se 
epäonnistujan leiman saaminen, joka saattaisi tulla esiin 
loppuelämäni ajan. Eli esim. jos tutustuisin uuteen ihmiseen, 
jonka kanssa tulisi puhetta aikaisemmista suhteista, joutuisin 
lopun ikääni kantamaan mukanani sitä faktaa, että olen kerran 
ollut kihloissa, mutta epäonnistunut loppuelämää koskeneissa 
tavoitteissani.  – Minä vain 

 

 

3.4 Väkivallan selitysmallit: hormoneja vai hulluutta? 

Joku kai kutsuisi tätä masokismiksi, mutta sitä leimaa en suostu 
otsaani ottamaan. Olen kuitenkin siinä mielessä ihan 
tavallinen, että haluan tulla ymmärretyksi, hyväksytyksi ja 
rakastetuksi. – Minä vain 

 

Väkivaltaa on yritetty ymmärtää ja selittää monin eri tavoin. Erilaisia 

väkivaltaa selittäviä teorioita on lukuisia. Väkivallan selitysmallit 

vaikuttavat osaltaan siihen, miten väkivallan kohteeseen ja tekijään 

suhtaudutaan sekä siihen, miten yhteiskunnassa yritetään ehkäistä ja 

poistaa väkivaltaa (Rautava & Perttu 2002, 31). Täten väkivallan 

selitysmallien yhteiskunnallinen merkitys on ilmeinen. Väkivallan 

selitysmallit voidaan makrotasolla jaotella esimerkiksi biologisiin, 

psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin teorioihin (Jokinen 2000, 15–

17). Myös muunlaiset jaottelut ovat kuitenkin mahdollisia.  

 

Eri jaottelut eroavat mielestäni lähinnä vain painotuksiltaan ja 

nimeämistavoiltaan. Kyse on lopulta siitä, jaetaanko selitysmallit 

useampiin alakategorioihin, vai lähestytäänkö asiaa yleisemmällä tasolla. 

Lisäksi luokitteluissa saattaa näkyä luokittelijan omat, joskus 

arvottavatkin lähtökohdat. Eri teoriat limittyvät toisiinsa ja ovat myös 

päällekkäisiä.  Käytän tässä tutkimuksessa Jokisen (2000) jaottelua 

lähtökohtanani, sillä mielestäni useat, taustaoletuksiltaan erilaisetkin 

väkivallan selitysmallit (ks. esim. Heiskanen & Piispa 1998, 8-9; 
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Lehtonen & Perttu 1999, 25–31; Peltoniemi 1984, 78–123) voidaan 

ainakin pääosin asettaa Jokisen (2000) nimeämien selitysmallien alle. 

 

Biologisiin selitysmalleihin pohjautuvissa teorioissa väkivallan katsotaan 

johtuvan evoluution myötä kehittyneestä taipumuksesta, genetiikasta, 

luonnollisesta vaistosta tai hormonaalisista tekijöistä (Hearn 1998, 18). 

Heiskasen ja Piispan (1998, 9) mainitsema evoluutioteoria sijoittuu 

mielestäni biologisiin selitysmalleihin, sillä sen mukaan eräät inhimilliset 

piirteet muuttuvat evoluution myötä vallitseviksi luonnollisen valinnan 

seurauksena. Esimerkiksi miehen väkivaltaisuus selitetään tällöin ”lajin” 

säilyttämisen kautta. Väkivaltaisella käyttäytymisellä mies yrittää saada 

oikeuden naisen lisääntymiskykyyn. Myös mustasukkaisuutta voidaan 

tarkastella tämän teorian valossa. (Heiskanen & Piispa 1998, 9; Lehtonen 

& Perttu 1999, 26.) 

 

Psykologisia selitysmalleja on monenlaisia, ja esimerkiksi 

psykopatologisissa malleissa väkivallan ajatellaan olevan neuroottista tai 

patologista poikkeuskäyttäytymistä. Psykopatologisissa teorioissa 

väkivaltaisuutta selitetään muun muassa väkivallan kohteen provosoinnin 

sekä väkivallan tekijän henkisen sairauden kautta. Väkivallalle etsitään 

selitystä muun muassa väkivallan tekijän kehittymättömästä 

persoonallisuudesta tai väkivallan kohteen masokistisesta 

suhtautumisesta väkivaltaan. (Peltoniemi 1984, 82–93; Lehtonen & 

Perttu 1999, 25; Hearn 1998, 21.) Psykopatologiset teoriat ovat kaikkein 

varhaisimpia väkivallan selitysteorioita ja Peltoniemen (1984, 81–82) 

mukaan monet tutkijat pitävät niitä enää väkivallan ympärille 

muodostuneina myytteinä (ks. myös Husso 2003, 94).  

 

Myös sosiaaliteorioiden kautta voidaan selittää väkivaltaa. 

Sosiaaliteorioiden mukaan väkivaltaiseen käytökseen on mahdollista 

sosiaalistua. Väkivallan voi täten nähdä siirtyvän sukupolvelta toiselle, 

jolloin perhettä pidetään väkivallan perinnön eteenpäin kuljettajana. 

(Peltoniemi 1984, 111; Lehtonen & Perttu 1999, 30.) Sosiaalisen 

oppimisen mallin mukaan väkivaltaan suhtautuminen opitaan juuri 
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tarkkailemalla muiden, usein itselle tärkeiden ihmisten käyttäytymistä. 

Väkivaltaan voidaan sosiaalistua joko oppimalla väkivalta hyödylliseksi 

ongelmanratkaisumenetelmäksi, jolloin henkilöstä itsestään saattaa tulla 

väkivaltainen tai hyväksymällä väkivallan kohteena olo, riippuen siitä, 

samaistutaanko väkivallan tekijään vai kohteeseen. (Heiskanen & Piispa 

1998, 8.) Heiskasen ja Piispan (1998, 8) mainitsema sukupuoliteoria 

voidaan mielestäni myös sijoittaa väkivaltaa selittävien sosiaaliteorioiden 

alaisuuteen. Sukupuoliteorian mukaan naiset ja miehet oppivat tietyt 

feminiinisen ja maskuliinisen käyttäytymisen mallit sosialisaation kautta. 

Taustaoletuksena on se, että tytöt ja pojat sosiaalistetaan eri tavoin. 

Tällöin kovuus, voima ja kontrolli voidaan nähdä erityisinä 

maskuliinisuuden piirteinä, joita mies vahvistaa väkivaltaisella 

käyttäytymisellään. (Heiskanen & Piispa 1998, 8.)  

 

Väkivaltaa voidaan selittää myös kulttuurisena ilmiönä. Heiskasen ja 

Piispan (1998) mainitsemat feministiset teoriat lukeutuvat Jokisen (2000) 

jaottelun mukaan kulttuuristen teorioiden alle. Feministisissä teorioissa 

väkivaltaa pidetään miesten valta-aseman uusintamisen seurauksena. 

(Heiskanen & Piispa 1998, 9.) On huomioitava, että kaikki nämä erilaiset 

selitysmallit voivat toimia joissakin tilanteissa, mutta lopulta ne ovat 

riittämättömiä ilmaisemaan tyhjentävästi sen, mitä väkivalta on, mistä se 

johtuu ja miten se ilmenee. Väkivaltailmiö on liian monimutkainen 

yhden teorian valossa selitettäväksi. (Jokinen 2000, 15–17; Lahti 2001, 

11.) Oli taustateoria mikä tahansa, niin on pidettävä mielessä myös se, 

etteivät sosiaaliset rakenteet tai henkilön elämänhistoria automaattisesti 

aja ihmistä väkivallan käyttöön, vaan sen valinnan jokainen tekee omalla 

kohdallaan itse. Jos väkivallan käyttäjät nähdään vain olosuhteiden 

uhreina, ei mahdollisuutta muutokseen ole näkyvissä. Vastuu siirtyy 

tällöin pois väkivallan käyttäjältä. Jokaisen on kannettava vastuu omista 

valinnoistaan, myös valinnastaan käyttää väkivaltaa. (Kappeler 1995, 3-

4.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

4.1 Tutkimusaineistona omaelämäkerralliset kertomukset 

 

Tutkimusaineistoni koostuu kuudesta omaelämäkerrallisesta tekstistä. 

Kunkin kertomuksen minäkertoja on kohdannut väkivaltaa nuoruusiän 

parisuhteessaan. Aineiston hankin pääosin kirjoituspyynnön avulla 

helmi-huhtikuun aikana vuonna 2006. Lähetin kirjoituspyynnön useille 

Internetin keskustelufoorumeille (Liite 2) sekä sähköpostitse 

nuortentalojen – ja tilojen, nuorten kriisipisteiden sekä nuorisokeskusten 

henkilökunnalle ympäri Suomen pyytäen heitä asettamaan 

kirjoituspyyntöni esille esimerkiksi näiden tilojen ilmoitustaululle.  

 

Pyrkimyksenäni oli tavoittaa niin hetero -kuin homoseksuaalisissakin 

suhteissa väkivaltaa kohdanneita, kumpaakin sukupuolta edustavia nuoria 

tai nuoruudessaan parisuhdeväkivaltaa kohdanneita aikuisia. Kaikki 

saamani kertomukset ovat naispuolisten ihmisten kirjoittamia, ja 

jokaisessa kertomuksessa väkivallan tekijä on miespuolinen. 

Kirjoituskutsu on liitteenä (Liite 1) tämän työn lopussa. Internetin 

hyödyntämisen lisäksi lähetin kirjoituspyyntöni myös painettuihin 

nuortenlehtiin, mutta useimmista lehdistä vastattiin, etteivät he 

vastaavanlaisia pyyntöjä pysty julkaisemaan. SinäMinä -lehti (4/2006) 

kuitenkin julkaisi kirjoituspyyntöni.  

 

Aineistonani käytän myös Yön sisar -nimistä omaelämäkerrallista 

kirjoitusta Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan järjestämästä Väkivallasta 

vapaaksi -kirjoituskilpailusta vuodelta 1995. Kirjoituskilpailutekstejä 

säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa Helsingissä. 

Kilpailun tarkoituksena oli koota fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 

kohdanneiden naisten omakohtaisia selviytymiskokemuksia, mikä 

mainittiin myös kilpailukutsussa. Husso on väitöskirjassaan tutkinut 

muun aineistonsa lisäksi neljääkymmentäyhtä Väkivallasta vapaaksi -

kirjoituskilpailun tekstiä. Husso nimittää näitä kirjoituskilpailutekstejä 
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temaattisiksi muistelukirjoituksiksi, jotka on kirjoitettu tietystä 

pyydetystä teemasta. Muistelulla Husso viittaa juuri siihen, että kyse on 

menneisyyden tapahtumista, joita kirjoittajat pyynnöstä muistelevat. 

(Husso 2003, 26 -30.) 

 

Omaelämäkertaa pidetään usein pidäkkeettömänä tilaisuutena purkautua 

tai tunnustaa luottamuksellisiakin asioita. Omaelämäkerralliset tekstit 

sopivat mielestäni hyvin parisuhdeväkivaltatutkimuksen 

tutkimusaineistoksi aiheen arkaluontoisuuden takia. Elämäkertojen 

merkittävin anti tutkimukselle on se, että niistä välittyy suoraan tapa, 

jolla ihmiset itse sanovat kokevansa elämänsä, ilman haastattelijan ja 

haastateltavan välistä vuorovaikutusta. (Eskola & Suoranta 1998, 122- 

124.) 

 

Omaelämäkerran ytimessä on yksilö, joka ilmaisee elämäntapahtumiensa 

kuvauksessa itseään ja häntä ympäröivää yhteiskuntaa. Vilkon (1997) 

mukaan yksilö muovaa käsitystä itsestään jäsentämällä elämänkulkunsa 

tapahtumia. Näillä jäsennyksillä ja selityksillä yksilö tekee 

menneisyyttään ymmärrettäväksi, paikantaa itseään tässä ja nyt, sekä 

ennakoi tulevaisuuttaan. Elämäntarinan kertominen on osa tätä 

elämänvaiheiden arviointia nykyisen minän selittämiseksi, mutta samalla 

se on elämän esittämistä jollekulle, lukijalle tai kuulijalle. Yksilö 

huomioi aina kirjoittaessaan lukijan. Itsensä ymmärretyksi tekemiseen 

voidaan käyttää joko lukijan suorasanaista tai hienovaraista ohjaamista 

haluttuun suuntaan. (Vilkko 1997, 76- 79.) Omaelämäkerrallista tekstiä 

lukiessa on mielestäni aina huomioitava se, että nykyisyyden minällä on 

valta päättää, kuinka kertoa menneisyytensä tapahtumista. Makkonen 

(1993, 19) nimittää omaelämäkerran kirjoittajaa oman elämänsä suhteen 

kaikkitietäväksi kertojaksi, joka tietää jo valmiiksi, miten tulevissa 

tapahtumissa käy.  

 

On tärkeää ymmärtää omaelämäkerrallisen tarinan rakenne fiktion ja 

faktan rajamailla. Tarina on tapahtumien peräkkäisyyttä, teksti taas on 

kerrontaa, jonka tehtävänä on tarinan kertominen. Kirjoitetun 
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omaelämäkerran kohdalla tämä teksti on kirjoitettua kieltä, jota 

fiktiivinen minäkertoja kertoo. Kerronnan ”äänen” subjekti kuuluu siis 

aina auttamattomasti fiktiivisen maailman sisälle eli tarinan maailmaan, 

vaikka kertomus sinänsä pohjautuukin todellisiin tapahtumiin. Näin ollen 

fyysinen kirjoittaja ja tekstin tasolla liikkuva minäkertoja eivät koskaan 

ole suoraan rinnastettavissa toisiinsa, vaikka omaelämäkerran kohdalla 

nämä toimijat ovatkin ”mahdollisimman lähellä” toisiaan. (Ks. 

Kantokorpi 2000, 111.) 

 

Seuraavaksi esittelen aineistoni tiivistetysti luettelon muodossa. 

Luettelosta selviää kirjoittajien peitenimet tai nimimerkit, iät 

kirjoittamishetkellä ja väkivaltaiseen suhteeseen ryhtyessä sekä 

maininnat lapsuudenperheen väkivaltaisuudesta siltä osin kuin ne ovat 

tiedossani. Lisäksi esittelen joitakin huomioita, joita kirjoittajat itse ovat 

painottaneet. Kirjoittajat ovat siinä järjestyksessä, missä olen heidän 

tarinansa saanut. Kirjoitusten pituudet vaihtelevat yhdestä sivusta noin 

neljäänkymmeneen sivuun. Yhteensä tekstiä on Arial-tyylillä, fontilla 12 

ja rivivälillä 1,5 katsottuna 67,5 sivua. Aineisto on minun hallussani. 

 

1. Yön sisar: 20 vuotta, seurustelun aloitus 14-vuotiaana, 

lapsuudenperheessä ei väkivaltaa 

2. Pirjo: 34 vuotta, seurustelun aloitus 14-vuotiaana, 

lapsuudenperheessä ei väkivaltaa 

3. SaM: 25 vuotta, seurustelun aloitus 17-vuotiaana, isä väkivaltainen, 

muttei muista tapahtumista mitään; vanhemmat eronneet varhain 

4. Minä vain: 23 vuotta, seurustelun aloitus 20-vuotiaana, 

lapsuudenperheessä ei väkivaltaa, poikaystävän lapsuudenkodissa äiti 

väkivaltainen 

5. Heljä: seurustelun aloitus noin 13-vuotiaana, vanhemmat eronneet ja 

isä alkoholisti, muttei muistoja vanhempien yhdessäolon ajoista, 13-

vuotiaana äidin miesystävä harjoitti sukupuolista ahdistelua, Heljä sai 

lapsen väkivaltaiselle poikaystävälleen hieman alle 20-vuotiaana 
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6. Nea: syntynyt vuonna 1979, seurustelun aloitus 16-vuotiaana, 

lapsuudenkodissa isä käytti henkistä joskaan ei fyysistä väkivaltaa, 

poikaystävän lapsuudenperheessä isä väkivaltainen. 

  

 

4.2 Diskurssianalyysi parisuhdeväkivallan tarkastelussa 

 

Väkivalta on samanaikaisesti sekä materiaalista että diskursiivista; se on 

läsnä sekä ruumiillisissa että diskursiivisissa konstruktioissa (Hearn 

1998, 15). Vaikka ruumiilliset kokemukset tuotetaankin diskursiivisesti, 

ei kieli kuitenkaan aina tavoita kaikkia kokemuksia. Kaikille asioille ei 

aina löydy sanoja. Väkivaltakokemuksia ja niiden merkitystä voi 

vähätellä, mutta itse tekoa ei voi selittää pois, sillä kokemuksessa on 

mukana myös materiaalinen ruumis, jota ei koskaan voi täysin selittää 

kielellisesti pois. (Aaltonen 2006, 41–42.)  

 

O’Connor (1995) olettaa väkivaltaisten sanojen ja tekojen välille 

yhteyden. Väkivaltaiset teot heijastavat väkivaltaista yhteiskuntaa, jolloin 

väkivallan diskurssit muodostuvat olennaiseksi osaksi väkivaltaisen 

yhteisön, teon ja identiteetin rakentamista. Kieli kulkee käsi kädessä 

väkivaltaisten tekojen kanssa, ja myös sanoilla pystyy satuttamaan 

laajemmin; ei ainoastaan yhtä ihmistä, vaan koko ryhmää, johon 

viitataan. Kieltä voidaan käyttää joko väkivallan hyväksymiseen, 

tuomitsemiseen tai näihin kumpaankin tarkoitukseen. (O’Connor 1995, 

209–311.)  

 

Grönfors (1994, 63–74) puolestaan liittää väkivallan yleiseen miehiseen 

kulttuuriin. Grönforsin (1994) mukaan väkivallan määrittelemisen on 

ulotuttava käyttäytymisen määrittelyn lisäksi myös puheeseen ja kieleen, 

sillä ne luovat osaltaan mahdollisuuden ja oikeutuksen itse väkivaltaiselle 

käyttäytymiselle. Tällaiset näkemykset väkivallasta perustelevat 

mielestäni hyvin diskurssianalyysin käytön parisuhdeväkivallan 

tarkastelussa.  
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Diskurssianalyysissa tarkastelun kohteeksi otettavia kuvauksia kutsutaan 

selonteoiksi, joilla ihmiset tekevät itseään ja maailmaa ymmärrettäväksi 

toisilleen. Selonteot pohjautuvat sosiaaliseen maailmaan. Toisaalta 

selonteot myös muotoilevat sitä, millaiseksi maailma tulevaisuudessa 

ymmärretään. Selonteot muodostavat jatkuvassa liikkeessä olevan kehän 

maailman kanssa, sillä selonteot muovaavat merkityksellistettyä 

maailmaa, joka puolestaan pohjautuu selontekoihin. Maailma, eli kaikki 

merkitykset, joilla maailmaa voidaan tarkastella, jakaantuu pienempiin 

yksiköihin, diskursseihin, eli puhetapoihin. Diskurssilla tarkoitetaan 

merkityssuhteiden kokonaisuutta tai merkitysulottuvuutta, joka rakentaa 

todellisuutta tietyllä tavalla eli sillä on sekä materiaalinen että sosiaalinen 

merkityksensä. (Suoninen 1999, 20–21; Moore 1994, 56.) Tässä 

tutkimuksessa etsin aineistostani tutkimuskysymysteni kannalta oleellisia 

selontekoja, eli kirjoitettujen kertomusten kohdalla tekstikatkelmia, 

joiden taustalla erilaiset diskurssit vaikuttavat.  

 

Käytän termiä diskurssi synonyyminä puhe- ja ajattelutavalle. Vaikka 

aineistoni koostuukin nimenomaan kirjoitetuista kulttuurituotteista, en 

käytä termiä kirjoitustapa viittaamaan diskurssiin, sillä mielestäni se on 

tässä yhteydessä harhaan johtava. Kirjoitustapa konnotoi voimakkaasti 

kirjoitustyylin kanssa, jolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi proosamaista 

tai lyyristä kirjoittamista.  

 

Diskurssianalyysi on siis kielenkäytön ja muiden merkityksiä välittävien 

toimintojen tutkimusta, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten 

sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 9-10). Diskurssianalyysissa 

keskitytään puheeseen sinänsä ja siihen, kuinka se on muodostettu. 

Tulkinnat syntyvät vuorovaikutuksessa aineiston kanssa ja ne 

perustellaan seurustelemalla aineiston kanssa sekä kirjaamalla havainnot 

ylös. Ei myöskään ole olemassa yhtä ainutta ohjetta diskurssianalyysin 

tekoon, sillä erilaisia diskursiivisia analyysitapoja on useita. 

Diskursiivisilla analyysitavoilla viitataan pikemminkin metodisten 

työvälineiden joukkoon, kuin varsinaisiin muotoiltuihin analyysitapoihin. 
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(Eskola & Suoranta 1998, 195–199.) Jokainen diskurssianalyysia 

hyödyntävä tutkija käyttää näitä työvälineitä omalla tavallaan, muovaten 

niistä itselleen sopivan ”työkalupakin”. 

 

Diskurssianalyysissa tarkastelu voidaan myös painottaa yksilöiden 

kielenkäyttöön eri tilanteissa. Tämä näkökulma on keskeisellä sijalla 

tutkimuksessani. Kiinnostus kohdistuu tällöin siihen, miten ja millaista 

minää kielenkäytöllä rakennetaan. Minän merkitykset rakentuvat 

sosiaalisissa käytännöissä ja määrätyissä konteksteissa kuten kaikki 

muutkin merkitykset. Yhden yhtenäisen minän sijaan yksilölle voi 

rakentua monta eri ajoissa ja paikoissa realisoituvaa minää. Tavoitteena 

ei tarvitse ole aidoimman minän ratkaiseminen, vaan minuuksien 

moninaisuus voidaan ottaa tarkastelun kohteeksi sinällään. (Jokinen ym. 

1993.) 

 

Diskurssianalyysin puitteissa identiteetillä viitataan kaikkiin niihin 

oikeuksiin, velvollisuuksiin ja ominaisuuksiin, joita toimija olettaa 

itselleen, toisille toimijoille tai muut toimijat olettavat hänelle. Jokainen 

diskurssi rakentaa omanlaistaan identiteettiä. Ihmiset voivat hyödyntää 

erilaisia diskursseja ilman, että jumiutuisivat vain yhteen 

subjektipositioon. (Jokinen ym. 1993, 37–39.)  Identiteetit voivat myös 

olla keskenään ristiriitaisia (Fairclough 1997, 167; Moore 1994, 55). 

Diskurssit liittyvät kiinteästi identiteetin rakentamiseen, muttei niitä ole 

tarkoitus pitää tekstin tasolta löytyvinä todisteluina yksilön kognitiivisista 

rakenteista, vaan pikemminkin ne täytyy nähdä representaatioina, joissa 

yksilöt asettuvat erilaisiin subjektipositioihin (Alasuutari 2001, 133).  

 

Diskurssianalyysin puitteissa identiteetti ymmärretään usein 

synonyymina käsitteille subjektiasema -ja positio. Tällä korostetaan sitä, 

ettei identiteetti ole staattinen, vaan pikemminkin toiminnallinen 

kategoria. (Jokinen, Juhila, Suoninen 1999, 68.) Esimerkiksi Hall (1999, 

253) määrittää identiteetit pisteiksi, joissa kiinnitymme tilapäisesti niihin 

subjektiasemiin, joita diskursiiviset käytänteet meille rakentavat. 

Asennoituminen tiettyyn subjektiasemaan ei kuitenkaan ole täysin 
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mielivaltaista, sillä minuudella on myös pysyvyyttä. Pysyvyys rakentuu 

yksilöllisen minuuden kokemuksen, fyysisen ruumiin ja historiallisen 

jatkuvuuden kautta. Subjektipositioiden historia suuntaa ainakin jossakin 

määrin tuleviin subjektipositioihin asettumista. (Moore 1994, 55.)  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen väkivallalle annettuja selityksiä sekä 

sitä, millaisiin subjektipositioihin väkivaltaa seurustelusuhteessaan 

kohdanneet nuoret naiset asettuvat. Tarkastelen identiteettiä sen 

diskurssianalyyttisessa viitekehyksessä. Minuuden tarkastelun yhteydessä 

hyödynnän analyysissani saamiani vaikutteita myös 

kirjallisuustieteellisestä tutkimusperinteestä ja erityisesti narratologian 

sanastosta. Tekstin konteksti eli aika – ja paikkasidonnaisuus on tärkeä 

huomioida myös diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa.  

  

Tarkoituksenani on kautta tutkielmani käsitellä nuoruusiän parisuhteessa 

koetun väkivallan diskursseja. Lähestyn aineistoa tarkemmin kahden 

tutkimuskysymyksen kautta. Ensin tutkin sitä miten väkivaltaa selitetään 

ja pyritään ymmärtämään ja toiseksi sitä millaisia subjektipositiota 

minäkertojille kertomuksissaan avautuu. Poimin aineistostani 

kiinnostavia ja kuvaavia selontekoja, jotka vastaavat 

tutkimuskysymyksiini ja tukeutuvat tiettyihin diskursseihin eli 

puhetapoihin.   

 

 

4.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Sanotaan, että jokaisesta asiasta on aina olemassa monta 
totuutta. Tämä on oma totuuteni, asiat joita haluan tällä kertaa 
mainita […]. – Minä vain 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus rakentuu eri tavoin kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Osaltaan laadullisen tutkimuksen 

luotettavuudessa on kyse tutkimuksen vastaanottajien vakuuttamisesta. 

Luotettavuuden arviointi koskee kvalitatiivisessa tutkimuksessa koko 
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tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 209–211.) Laadullinen 

tutkimus ei pyri tilastollisiin yleistyksiin, vaan sillä tahdotaan kuvata 

jotakin tapahtumaa, ymmärtää tiettyä toimintaa tai antaa mielekäs 

tulkinta jostakin ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1998, 61). Valitut 

analyysimenetelmät ja aineiston luonne asettavat omat reunaehtonsa 

tutkimukselle ja sen luotettavuudelle. 

 

Omaelämäkerralliset tekstit sisältävät lukuisia fiktiivisissä teksteissä 

esiintyviä piirteitä. Niitä kuitenkin luetaan eri tavalla ”tosina”, kuin 

puhtaasti kaunokirjallisia tuotoksia. Omaelämäkerran lukija olettaa 

kertojan kertovan elämästään totuudenmukaisesti, vaikka onkin selvää, 

että ”totuus” omasta elämästä on subjektiivinen asia. (Makkonen 1993, 

21–22.) Elämäkerrallisissa teksteissä on huomioitava se, ettei tarina 

sinällään ole toteutunut reaalimaailmassa, vaan tarinan voidaan 

pikemminkin sanoa tapahtuneen sille, joka sitä kertoo, eli minäkertojalle. 

Tällöin tulee huomioiduksi se subjektiivisen dokumentin ongelma, ettei 

kertomus omasta elämästä ole todellisten tapahtumien välitön ja suora 

heijastus. (Vilkko 1990, 82.)  

 

Diskurssianalyysia hyödyntävä tutkija ei edes tavoittele tulkinnoilleen 

universaalin faktan asemaa. Tämä juontaa juurensa siitä, että 

diskurssianalyysissa faktat nähdään lopulta sosiaalisesti tuotettuina, 

olivatpa ne kenen tahansa perustelemia. Tutkijan on kuitenkin esitettävä 

tuloksilleen näyttöä, ja tutkimuksen tarkoituksena on tehdä aineiston 

tarkkaan analysointiin perustuvia tulkintoja kielenkäytöstä. Tulkintojen 

vakuuttavuutta voidaan osoittaa muun muassa suhteuttamalla tulkinnat 

aikaisempaan tutkimukseen. Tämä parantaa myös tulkintojen 

yleistettävyyttä, mikä puolestaan riippuu siitä, kuinka hyvin tutkimus on 

kuvattu ja käsitteellistetty (Eskola & Suoranta 1998, 65–64). 

Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa ristiriitaistenkaan tulkintojen 

tekeminen ei siis ole suuri riski vakuuttavuudelle, sillä tulkinnoissa ei 

edes pyritä lopullisiin totuuksiin ja muut tulkinnan mahdollisuudet 

syrjäyttäviin faktoihin. (Juhila & Suoninen 1999, 234–235.) 
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Myös tässä tutkimuksessa esitetyt tulkinnat ovat sekä riitautettavissa että 

hyväksyttävissä. Pyrkimyksenäni ei ole väittää, että tekemäni tulkinnat 

olisivat ainoita mahdollisia tulkintoja aineistosta. Väkivallalle annettujen 

selitysten kohdalla löysin tukea tulkinnoilleni aikaisemmista 

tutkimuksista. Kuljetan näitä aikaisempia tuloksia omien tulkintojeni 

rinnalla väkivallan selitysten yhteydessä. Toisaalta subjektipositioihin 

asettumisen kohdalla en suhteuta tulkintojani yhtä vahvasti aikaisempaan 

tutkimukseen. 

 

Tutkimuksen luotettavuus ei kuitenkaan ilmene ainoastaan 

vakuuttavuuden kautta. Kysymys luotettavuuden ja luottamuksen eri 

merkityksistä kirkastui minulle jo kirjoituspyyntöä tehdessäni. 

Tutkimukseni eettinen lähtökohta syntyy siitä, että tahdon käsitellä 

minulle lähetettyjä tekstejä niiden ansaitsemalla kunnioituksella ja 

luottamuksella. Ilman näitä kertomuksia tämän tutkielman teko ei olisi 

ollut mahdollista. Tiedostan tutkimani aiheen arkaluontoisuuden ja 

haluan taata sen, että tutkimukseeni osallistuneiden ihmisten 

henkilöllisyys pysyy salassa ja että näin säilytän sen luottamuksen, jonka 

heille kirjoituspyynnössäni lupaan.  

 

Leen ja Stankon (2003, 3) mukaan väkivaltatutkimuksen arkaluontoisuus 

sijaitsee pikemminkin tutkittavan aiheen ja sosiaalisen todellisuuden 

välillä kuin itse tutkittavassa aiheessa. Parisuhteessa tapahtuva väkivalta 

on yhä arkaluontoinen asia myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Se on 

tutkimusaihe, joka herättää paljon voimakkaita ja ristiriitaisia tunteita. On 

siis tärkeää, ettei tutkimukseen osallistuneille aiheudu ongelmia 

osallistumisensa tähden. Viitatessani aineistooni käytän joko 

minäkertojien itsensä käyttämiä nimimerkkejä tai keksittyjä peitenimiä. 

Olen poistanut siteeraamistani selonteoista kaikki paikannimet sekä 

pyrkinyt minimoimaan muitakin tunnistettavuuksia. Tekstistä poistamani 

kohdat olen merkinnyt hakasulkein, joiden sisällä on kolme pistettä. 

Todennäköisesti aineistoni olisi myös jäänyt suppeammaksi, jos olisin 

vaatinut oikeiden henkilötietojen paljastamista.  
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Kirjoituspyyntöni suhteen jouduin tekemään muutamia tarkennuksia. 

Tein kirjoituspyyntöni alun perin hyvin voimakkaasti kronologisen 

ikäkäsityksen pohjalta. Näin rajasin nuoruuden ehkä liiankin tiukasti 

tiettyjen ikävuosien sisään. Eräs kirjoituspyyntööni vastannut nuori 

nainen halusikin aluksi sähköpostitse varmistaa onko ”liian vanha” 

osallistumaan tutkimukseeni kertomuksellaan. Tämä sai minut 

muuttamaan alkuperäistä pyyntöäni siihen muotoon, jossa se on nyt 

tämän työn liitteenä. Kirjoituspyyntö on edelleen sidottu kronologiseen 

ikäkäsitykseen, muttei enää niin tiukasti. 

 

Minulle osoitettiin luottamusta siten, että sain useimmilta 

kirjoituspyyntööni vastanneilta nuorilta naisilta mahdollisuuden kysyä 

lisätietoja, jos tarpeen. En kuitenkaan pyytänyt lisäselvityksiä 

keneltäkään, sillä tahdon kunkin kertomuksen painottavan juuri niitä 

asioita, jotka sen kirjoittajalle itselleen ovat tärkeitä. Toisin sanoen en 

tahtonut lisäkysymyksin osaltani ”synnyttää” sellaisia puhetapoja, joita 

teksteissä ei esiinny, mutta joita itse tahtoisin rikastuttamaan analyysiani. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että tutkimukseen 

osallistuminen oli vapaaehtoista. Myös Yön sisaren tarinan kohdalla 

osallistuminen kirjoituskilpailuun on ollut vapaaehtoista. 
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5 TULKINNAN TULOKSET 
 

Seuraavaksi tarkastelen omissa alaluvuissaan minäkertojien väkivallalle 

antamia selityksiä eli heidän tapojaan yrittää ymmärtää ja selittää 

parisuhteessaan tapahtunutta väkivaltaa sekä minäkertojien asettumista 

erilaisiin subjektipositioihin kertomuksen eri vaiheissa. On huomioitava, 

että kaikkien näiden kertomusten minäkertojat kirjoittavat tapahtumista 

jälkikäteen. Näin esimerkiksi selonteot mustasukkaisuudesta ja alkoholin 

osallisuudesta väkivaltatilanteisiin ovat jälkeenpäin annettuja selityksiä 

poikaystävän väkivaltaiselle käytökselle. Kertomusten aikamuoto on 

pääosin imperfekti, mutta kaikki kertomukset päättyvät nykyhetkeen, 

mitä kuvastaa myös preesensin käyttö tarinoiden lopussa. Ainoastaan 

Yön sisaren ja nimimerkin Minä vain kertomuksissa on 

päiväkirjakatkelmia, joissa aikamuoto on pääosin preesens, vaikka 

tapahtumat sijoittuvatkin tarinan ajan nykyisyydestä katsottuna 

menneeseen.  

 

Aikamuoto kuitenkin vaihtelee kertomusten sisällä, eivätkä kertomukset 

kulje automaattisesti menneestä nykyhetkeen. Aikamuodon vaihdokset 

ovat siinä mielessä merkittäviä, että niistä selviää se, onko kyse 

nykyisyyden vai menneen ajan puhetavasta. Kaikki kirjoittajat ovat 

saaneet tilaisuuden reflektoida menneisyyttään ja näin he pystyvät 

jälkeenpäin kuvaamaan elämäntapahtumiaan jäsentyneinä kertomuksina. 

Tarinoiden minäkertojat ja fyysiset ihmiset tarinoiden takana eivät ole 

suoraan rinnastettavissa toisiinsa, vaan on muistettava se, että tarina 

tapahtuu kertojalleen, minäkertojalle, joka on tekstuaalinen rakennelma, 

ei fyysinen ihminen. (Ks. Vilkko 1997, 123, 93–94; Kantokorpi 2000.) 

 

 

5.1 Väkivallan selittäminen 

 

Parisuhdeväkivalta liitetään helposti joihinkin ilmiöihin, kuten 

mustasukkaisuuteen ja päihteiden käyttöön, jotka ovat alkaneet 

suorastaan selittää koko ongelmaa. Parisuhde voi kuitenkin olla 
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väkivaltainen ilman näitäkin. (Nyqvist 2001, 122.) Aineistossani esiintyy 

samankaltaisia diskursseja väkivaltaisuuteen kietoutuneena kuin myös 

monen aikuisen, väkivaltaa parisuhteessaan kohdanneen naisen 

kertomuksessa. Toisaalta löysin myös yhden vahvasti nuoruuteen 

kytkeytyvän väkivaltaa selittävän diskurssin, joka pohjautuu juuri tähän 

tiettyyn ikävaiheeseen.  

 

Usein alkoholiin, mustasukkaisuuteen, oman käytöksen vaikutukseen tai 

miehen äkilliseen ja järjettömään sekoamiseen vetoaminen ovat 

pyrkimyksiä ymmärtää väkivaltaa, toisaalta ne ovat myös tapoja 

oikeuttaa väkivallan käyttö antamalle sille jokin, edes jossakin määrin 

ymmärrettävä syy. Tällaiset selitysmallit toistuvat useissa 

parisuhdeväkivaltaa koskevissa diskursseissa, ja voivat osaltaan myös 

ylläpitää väkivallan jatkumista (Husso 2003, 300). Aineistoni 

minäkertojien kertomuksissa nämä selitysmallit esiintyvät osittain myös 

implisiittisesti, kuin sivuhuomautuksiksi kirjattuina. Kaikki syyt eivät siis 

ole suorasanaisesti minäkertojien eksplikoimia, vaan muodostamiani 

tulkintoja minäkertojien käyttämistä ilmauksista.  

 

Diskurssianalyysi osoittautui varsin hedelmälliseksi menetelmäksi 

väkivallalle annettujen selitysten tarkastelussa, sillä en tahtonut sitoutua 

mihinkään tiettyyn väkivaltaa tieteellisesti selittävään teoriaan, vaan 

tahdoin nähdä, minkälaisia mahdollisia puhetapoja näiden nuorten 

väkivaltaa parisuhteessaan kohdanneiden naisten kertomuksista löytyy. 

Diskurssianalyysi sallii avoimuuden monien erilaisten puhetapojen 

tarkastelulle ja mahdollistaa myös teksteissä esiintyvien sisäisten 

”ristiriitaisuuksien” ja kilpailevien puhetapojen tulkitsemisen eri 

diskurssien ilmentymiseksi ilman, että tutkijana yrittäisin keinotekoisesti 

pakottaa eri puhetapoja yhtenäisen teoreettisen selityksen alle. (Ks. 

Niemi-Kiesiläinen 2004, 21.) Näin keskeiseksi muodostuu myös se, 

kenen äänellä minäkertoja puhuu. Tarinoissa esiintyi myös muiden kuin 
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minäkertojien itsensä käyttämiä puhetapoja eli puhetapoja saatettiin myös 

lainata joltakin toiselta henkilöltä.5   

 

Jaottelin eri puhetavat sen mukaan, mihin tai keneen väkivallalle annetut 

selitykset viime kädessä palautuvat. Muodostin kolme pääluokkaa, joiden 

alle sijoittuu erilaisia aladiskursseja. Nämä niin sanotut ylädiskurssit 

nimesin ulkoisten syiden, tekijään palautuvien syiden sekä minäkertojaan 

palautuvien syiden diskursseiksi. Syyt eivät kuitenkaan ole selvärajaisia, 

vaan pikemminkin limittäisiä ja päällekkäisiä. Tuen tulkintojani 

minäkertojien kertomuksista poimimieni selontekojen avulla. Näin myös 

lukija voi keskustella aineiston kanssa ja arvioida tekemiäni tulkintoja. 

 

5.1.1 Ulkoisten syiden diskurssi 

 

Ulkoisten syiden diskurssilla tarkoitan puhetapaa, joka ei palaudu 

suoraan väkivallan tekijään eikä kohteeseen. Väkivallan laukaisevaksi 

syyksi saatetaan ajatella esimerkiksi stressi, lapsuudessa kohdatut 

vaikeudet tai alkoholi ja huumeet, jotka ”ottavat otteen” väkivallan 

tekijästä ajaen tämän väkivaltaisiin tekoihin. Tällöin vastuu väkivallasta 

siirtyy tekijän ja kohteen ulkopuolelle, ulkoisten syiden synnyttämäksi.  

 

Kontrolloimattomuusdiskurssi 

Päihteet muodostavat useassa aineistoni kertomuksessa yhden selityksen 

poikaystävän persoonan muutokselle ja väkivaltaan turvautumiselle. 

Tällainen diskurssi on mielestäni lähellä Ahon ja Haran (1998, 25) 

väkivaltaisten miesten puheesta löytämää kontrolloimattomuusdiskurssia. 

Nimesin myös oman aineistoni alkoholin ja huumeiden käyttöön sekä 

”sekoamiseen” pohjaavat puhetavat ulkoisten syiden diskurssin alaiseksi 

kontrolloimattomuusdiskurssiksi. Alkoholi ja huumeet antavat tässä 

diskurssissa syyn poikaystävän käytöksen muutokselle. Poikaystävän 

                                                 
5 Narratologiassa tällaisessa tilanteessa puhutaan fokalisaatiosta. Fokalisaatiolla 
tarkoitetaan sitä, että yhteen lauseeseen sisältyvä kertova ja havaitseva toiminto voi 
jakautua kahdelle eri agentille. Kyse ei siis ole vain siitä kuka puhuu, vaan siitä, kenen 
fakta on kyseessä ja kenen katsomukseen tai ideologiaan jokin tekstistä ilmenevä 
ajattelutapa liittyy. (Kantokorpi 2000, 140.) 
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kontrolli lipsuu päihteiden tähden ja väkivalta tulee mukaan kuvaan; 

tällainen puhetapa asettaa väkivallan tekijän lopulta olosuhteiden uhrin ja 

syyttömän asemaan, syy ja vastuu ovat alkoholissa tai huumeissa, ei 

väkivaltaisessa ihmisessä itsessään. Myös Weinehallin (1997, 339) 

haastattelemat lapsuudenperheessään väkivaltaa kohdanneet 

ruotsalaistytöt tulkitsivat omissa seurustelusuhteissaan tapahtuvan 

väkivallan usein päihteiden aikaansaannokseksi. Omassa aineistossani 

syy-seuraus – tulkintaa ei aina ole suoraan ilmaistu, vaikka päihteet 

mainitaankin useimmissa kertomuksissa. 

X ei ollut humalassa, mutta oli muistaakseni lähiaikoina syönyt 
niitä ”tajuntaa laajentavia” sieniä ja oli muutenkin sekaisin, 
niin että pelotti,  […] Juhlapyhät ovat aina olleet meille aika 
riskialtista aikaa, tietenkin viinaksista johtuen. Ihme kyllä, 
vuoden suurin ryyppyjuhla, juhannus, on joka kerta sujunut 
ilman väkivaltaa. – Minä vain 

Puoli vuotta meni ensin ihan suht ok. Sitten poikaystäväni alkoi 
polttaa enemmän pilveä, ryyppäsi useammin ja oli usein 
vainoharhainen ja itkuinen. – Nea 

Hän kävi minun kanssani keskusteluja siitä, miten saisin olla 
kiitollinen siitä että hän suostuu olemaan kanssani, koska 
kaltaiseni ruman huoran kanssa kukaan muu ei ikinä haluaisi 
olla. Tällöin meidän suhteemme riidat eivät liittyneet mitenkään 
mihinkään päihteisiin, emme juoneet oikeastaan ikinä. – Heljä  

 

On huomattava, että väkivaltaa voi olla myös ilman päihteitä, ja toisaalta 

päihteiden käyttöä voi myös esiintyä ilman väkivaltaa. Ensimmäinen ja 

toinen selonteko linkittävät päihteet melko suoraan väkivaltaan, vaikka 

myös se, etteivät päihteet joka kerta väkivaltaa laukaisekaan on 

tiedostettu. Ensimmäisessä selonteossa juhlapyhien riskialttius on 

luonnollistunut alkoholin takia, vaikka jo seuraavassa virkkeessä 

minäkertoja toteaa ”vuoden suurimman ryyppyjuhlan” sujuneen aina 

ilman väkivaltaa. Näin ollen päihteiden asema väkivallan ensisijaisena 

selittäjänä horjuu, vaikka se selonteon alussa näyttäytyykin lähes 

suurimpana selittäjänä väkivallalle. 
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Kiinnostavana pidän myös Heljän kertomuksesta ottamaani selontekoa, 

jossa päihteiden osattomuus parin riitoihin tahdotaan tuoda esiin. Otin 

tämän selonteon kontrolloimattomuusdiskurssin yhteydessä esiin, sillä 

mielestäni se kertoo jo itsessään siitä, kuinka sitkeässä elää uskomus 

väkivallan ja päihteiden käytön yhteydestä. Heljän selonteko on siis 

eräänlainen vastalause kontrolloimattomuusdiskurssille, ja jättää 

väkivallan syyn avoimeksi kieltäen päihteiltä väkivallan laukaisijan 

roolin. Tämä ilmentää myös diskursiivista vastarintaa; päihteet ovat niin 

tiukasti linkittyneet väkivallan selittämiseen, että niiden välille saatetaan 

olettaa yhteys silloinkin, kun sitä ei ole. Minäkertoja haluaa siis horjuttaa 

hallitsevaa diskurssia tuomalla esiin sen, ettei päihteiden ja väkivallan 

yhteys ole itsestään selvä. Kontrolloimattomuusdiskurssin valta 

väkivallan selittäjänä kyseenalaistuu tällaisen vastarinnan myötä.  

 

Lahden (2001) mukaan alkoholi linkitetään usein niin itsestään selvästi 

väkivaltaan, että fyysisen väkivallan käytön erottaminen alkoholin 

nauttimisesta on vaikeaa myös väkivaltaisille miehille itselleen. 

Päihtyneisyyden ja väkivallan erottaminen oli kaikille Lahden (2001) 

haastattelemille väkivaltaisissa suhteissa olleille naisille ja miehille 

hankalaa, vaikka kaikki väkivaltaa käyttäneet miehet eivät itse olleet 

alkoholin vaikutuksen alaisina käyttäessään väkivaltaa. Alkoholi on 

merkittävä symbolinen kategoria, jolla väkivaltaa pyritään selittämään. 

(Lahti 2001, 217.) 

 

Kontrollin menetys ja poikaystävän väkivaltaisuuksien kuvaaminen 

ilman päihteitä, äkillisenä sekoamisena, esiintyy joissakin kertomuksissa. 

Tällöin väkivaltaa pyritään ymmärtämään siten, että väkivaltaiseksi 

muuttuessaan poikaystävä on seonnut. Tilanne näyttää siltä kuin jokin 

suurempi, ulkopuolinen mahti olisi ottanut väkivallan käyttäjän 

otteeseensa ja laittanut tämän vasten omaa tahtoaan käyttämään 

väkivaltaa.  
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Ei sillä ole helppoa itselläkään, kun tajuaa, että joku 
sivupersoona otti yhtäkkiä vallan ja käski ruveta riehumaan. 
[…] Väkivallan käyttöön sortunut mies on usein ollut ”se joku 
toinen”, jonka tekemisistä ”se oikea X” ei välttämättä muista 
mitään. […] X on monesti sanonut, että se oli joku muu, joka 
löi. – Minä vain 

Hän sanoi ettei hän tiennyt mikä häneen meni ja minä uskoin, 
oli hän niin seonneen tuntuinen. Mutta sen verran järjissään 
kuitenkin ettei lyönyt kasvoihin. – Yön sisar 

 

Yllä olevissa selonteoissa väkivaltaisuus selitetään sekoamisen ja sen 

myötä syntyvän kontrollin menetyksen kautta. Nimimerkin Minä vain 

selonteossa poikaystävän puhetapa nousee voimakkaasti minäkertojan 

äänen takaa esiin; tässä selonteossa minäkertoja on omaksunut 

poikaystävänsä puhetavan, jonka mukaan poikaystävä itse ei oikeastaan 

ole väkivaltainen eikä tahdo käyttää väkivaltaa, vaan väkivallan käyttäjä 

on joku toinen, ”sivupersoonana”, joka väkivaltatilanteissa ottaa 

poikaystävästä ylivallan. Yön sisaren selonteossa puolestaan esiintyy 

sekä kontrolloimattomuusdiskurssi että väkivallan 

intentionaalisuusdiskurssi rinnakkain väkivallan syinä. Toisaalta 

minäkertoja hyväksyy väkivallan syyksi äkillisen sekoamisen, 

kontrolloimattomuusdiskurssin, mutta tuo kuitenkin ilmi jo heti 

seuraavassa virkkeessä väkivallan tarkoituksenmukaisuuden ja 

harkinnallisuuden. Diskurssien jaottelu ei ole selvärajaista. Tällainen 

muissakin tarinoissa esiintyvä diskurssien yhtäaikainen ja ristiriitainen 

käyttö osoittaa hyvin väkivallan selittämisen vaikeuden. Väkivallan 

tarkoituksenmukaisuuden huomioivaan puhetapaan palaan väkivallan 

tekijään pohjautuvien syiden diskurssin yhteydessä. 

 

Kohdatut vaikeudet -diskurssi 

Tämän puhetavan voisi liittää myös tekijään palautuvien diskurssien alle, 

mutta mielestäni se sopii kuitenkin paremmin ulkoisten syiden 

diskursseihin. Kohdattujen vaikeuksien -diskurssi pyrkii nimittäin 

ymmärtämään väkivallan tekijän tilannetta ulkoisista ja tekijän 

vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevista seikoista käsin, 
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jolloin vastuu väkivallasta ei palaudu suoraan ja ainoastaan 

väkivaltaiselle ihmiselle, vaan väkivallan käyttöön turvautuminen 

nähdään ensisijaisesti ulkoisten tekijöiden laukaisemana. Esimerkiksi 

stressi, jonka ulkoiset paineet synnyttävät, voi tämän diskurssin mukaan 

laukaista väkivallan.  

 

Usein myös lapsuudessa kohdatut vaikeudet nähdään väkivaltaan 

turvautumisen taustalla. Nämä pohdinnat muodostavat osaltaan yhden 

ymmärtämispyrkimyksen väkivaltaisen ihmisen teoille. Myös väkivaltaa 

tieteellisesti selittämään pyrkivät sosiaaliteoriat pitävät väkivaltaan 

sosiaalistumista oleellisena syynä väkivaltaiseen käytökseen. 

Lapsuudessa kohdattu väkivalta voi ilmetä omana väkivaltaisena 

käytöksenä myöhemmässä elämässä (Lehtonen & Perttu 1999, 30). 

Tällainen väkivaltaan sosiaalistumista painottava selitys ilmenee Nean 

selonteosta ja keskimmäisestä, nimimerkin Minä vain selonteosta: 

Tähän mennessä olin havainnut hänessä mustasukkailua silloin 
tällöin, sekä omistushalua ja hän myös kiukutteli välillä kuin 
lapsi ihan mitään sanomattomista asioista. Hän oli kertonut 
hänen biologisesta isästään, joka oli ollut väkivaltainen 
rikollinen […]. Hänen isänsä oli kidnapannut hänet ja hänen 
pikkusiskonsa, heidän ollessa 4 ja 5 vuotiaat ja uhannut tappaa. 
– Nea   

Se [perheasiain neuvottelukeskuksen mummo] kyseli X:ltä 
perheestä, lapsuudesta, hylätyksi tulemisen kokemuksista… se 
selittää X:n käytöksen syitä. – Minä vain 

Selitykseksi ”ylireagoimiselle” X tarjosi työstressin ja huolen 
isästään, jolla todettiin [vakava sairaus]. – Minä vain 

 

Nimimerkin Minä vain kertomuksesta lainaamassani alimmassa 

selonteossa minäkertoja siteeraa lopulta poikaystävänsä selitystä 

väkivaltaan; stressi ja huoli sairastuneesta isästä synnyttivät tarpeen 

käyttää väkivaltaa. On huomioitava, ettei minäkertoja kuitenkaan puhu 

tässä selonteossa suoraan omalla suullaan, vaan lainaa poikaystävänsä 

puhetapaa. Se, että minäkertoja puhuu väkivallasta ”ylireagoimisena” voi 

myös olla väkivallan käyttäjältä lainattu puhetapa tai sitten ironinen 
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tyylikeino kommentoida poikaystävän väkivaltaista käyttäytymistä, sillä 

muualla kertomuksessaan minäkertoja kuvaa poikaystävänsä 

väkivaltaisuutta varsin suorasanaisin ilmauksin. 

 

Jälleen on huomioitava se, etteivät kaikki näistä väkivallalle annetuista 

selityksistä ole suoraan eksplikoituja, vaan eräänlaisia sivuhuomautuksia 

kertomusten sisällä. Ulkoisia olosuhteita ei siis aina suoraan syytetä 

väkivallasta. Ulkoiset olot tekevät väkivaltaan turvautumisesta kuitenkin 

jollakin tavalla ymmärrettävämpää. Väkivallan tekijä on toki syytön 

kokemaansa vääryyteen, mutta kohdattujen vaikeuksien valossa 

väkivallan käyttö näyttäytyy lopulta enemmän jonkin muun asian tai 

ihmisen aiheuttamalta, kuin väkivaltaisen ihmisen omalta valinnalta. 

Esimerkiksi nimimerkki Minä vain pohtii varsin perusteellisesti oman ja 

poikaystävänsä elämän vaikeita puolia kautta koko tarinansa. Rivien 

välistä ja myös suorasanaisesti on jatkuvasti luettavissa näiden elämässä 

kohdattujen vaikeuksien ja väkivallan välisen mahdollisen yhteyden 

pohdintaa.  

[…] X:n anteeksianto ja menneisyyden hyväksyminen toimii 
entisiä kiusaajia kohdatessa, mutta ei kokonaisvaltaisesti. Eli 
ehkä ylpeys ei anna periksi sille, että X vihoittelisi suoraan 
kiusaajilleen, mutta sijaiskärsijöitä kyllä löytyy. Koin olevani 
yksi noista sijaiskärsijöistä, ja lisäksi suhteemme aikana 
ensisijainen sellainen. – Minä vain 

 

Kokemattomuusdiskurssi 

Kokemattomuusdiskurssilla tarkoitan puhetapaa, joka palauttaa 

väkivallan syyn itse nuoruuteen ja siihen liittyvään ”kokemattomuuteen”, 

elämänkokemuksen puuttumiseen. Myös tässä diskurssissa väkivalta 

nähdään jonkin parisuhteen ”ulkoisen” seikan aikaansaannoksena, sillä 

tässä diskurssissa kokemattomuus linkittyy hyvin voimakkaasti tiettyyn 

ikävaiheeseen, nuoruuteen ja koskee täten kaikkia nuoria, eikä palaudu 

vain yksilöllisiin ominaisuuksiin. Nuorten rakkaussuhde näyttäytyy 

Pirjon selonteon taustalla vaikuttavassa kokemattomuusdiskurssissa 

myrskyisänä kuten nuoruus itsekin. Suhteen väkivaltaisuus selittyy ja 
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normalisoituu minäkertojan puheessa nuoruuden kuohunnan ja 

mustavalkoisuuden kautta. 

Suhteemme oli todella myrskyisä, mutta rakastin häntä ja niin 
hänkin minua, siinä iässä se rakkaus oli vaan niin ehdotonta.      
– Pirjo 

 

Kuten yllä olevasta selonteosta ilmenee, nuoruus itsessään, elämänvaihe, 

jonka kaikki ihmiset käyvät läpi, nähdään väkivallan selittäjänä. 

Nuoruuteen liitetään usein tiettyjä ominaisuuksia, jotka näkyvät myös 

tämän diskurssin taustalla. Kuohunta, palavat tunteet ja ehdottomuus 

linkitetään helposti tähän ikävaiheeseen. Rakkaussuhteen väkivaltaisuus 

selittyy nuoruuden tunnekuohunnan kautta, ikään kuin luonnollisena 

osana nuorten tuntemaa rakkautta itseään. Siinä iässä ei vielä voi tietää, 

millainen rakkaussuhteen ”kuuluisi olla”. 

Nyt vasta selvisi, miksi X:n mielestä vaadin liikaa tai pidän 
pikkuasioita ongelmina tai suurentelen asioita... Eli silloin kun 
X:n kanssa menee huonosti ja X:n mielestä taas ei, X vertaa 
tilannetta niihin helvetteihin, mitä sillä on milloin kenenkin 
kanssa ollut. Ja mihinpä minä vertaisin..? X oli sitä mieltä, että 
olen ollut liikaa yksin (nerokas huomautus…!) ja minulla on 
liian vähän kokemusta. – Minä vain 

 

Myös nimimerkin Minä vain kertomuksesta ottamani selonteko palauttaa 

väkivallan kokemattomuuden syyksi tai pikemminkin minäkertojan 

kokemattomuudesta johtuvaksi tulkintavirheeksi. Diskurssi itsessään on 

mielestäni sama kuin aiemmassa Pirjon selonteossa esiintyvä diskurssi, 

sillä se nojaa myös nuoruuden kokemattomuuteen, vaikka 

esiintymiskonteksti ja viimekätinen puhuja eroavatkin näissä kahdessa 

selonteossa toisistaan.  Mietin kauan, minne tämän selonteon sijoittaisin, 

sillä siinä minäkertoja lainaa poikaystävänsä puhetapaa, eikä puhu 

suoraan omalla äänellään.  

 

Väkivallan ei myöskään voi sanoa suoraan juontuvan 

kokemattomuudesta, vaan ainoastaan minäkertojan tapa tulkita jokin 

väkivallaksi on hänen poikaystävänsä mukaan väärä, sillä ”pahemminkin 
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voisi olla”. Toisaalta syyn voisi siis palauttaa poikaystävän puhetapaa 

seuraten väkivallan kohteeseen, minäkertojaan, mutta toisaalta taas 

laajempi, taustalla vaikuttava syy on kokemattomuus, joka ei ole 

minäkertojan henkilökohtainen ominaisuus sinänsä, vaan usein kaikkiin 

tietyn ikäryhmän jäseniin sovellettava yleistys. Selonteko juontaa 

tulkintani mukaan juurensa muun muassa siitä, että minäkertoja on 

väkivaltaista poikaystäväänsä huomattavasti nuorempi ja myös sitä kautta 

kokemattomampi. Tätä diskurssia poikaystävä käyttää puolustellessaan 

väkivaltaisuuttaan ja minäkertoja puolestaan lainaa kyseistä puhetapaa 

selonteossaan, jolloin väkivaltaisuus selittyy nuoruuden 

kokemattomuudella, tietämättömyydellä siitä, miten paljon 

huonomminkin voisi olla. Kokemattomuusdiskurssi toimii siis 

minäkertojan poikaystävän puhetapana, jota minäkertoja lainaa, ja jonka 

hän on ainakin osittain myös omaksunut.  

 

Päädyin siis sijoittamaan myös nimimerkin Minä vain selonteossa 

esiintyvän kokemattomuusdiskurssin ulkoisten syiden alle, sillä 

kokemattomuus näyttäytyy mielestäni pikemminkin parin välisten 

valtasuhteiden epätasapainona kuin minäkertojan henkilökohtaisena 

ominaisuutena. Syytä väkivaltaan etsitään tietystä ikävaiheesta, 

henkilökohtaisten ominaisuuksien ja sosiaalisen todellisuuden 

jännitteisestä välimaastosta. Parin välisen vallan epätasapainon tulkitsen 

ainakin osittain johtuvan minäkertojan nuoremmasta iästä verrattuna 

hänen poikaystäväänsä, sillä nimimerkin Minä vain poikaystävä käyttää 

tätä kokemattomuusdiskurssia yhtenä vallan ja hallinnan taktiikkanaan. 

Poikaystävän ääni kuuluu ajoittain minäkertojan tarinan taustalla vedoten 

siihen, ettei minäkertoja seurustelussa kokemattomana nuorena naisena 

voikaan tietää, mitä parisuhteelta odottaa, saati sitä, mikä on 

parisuhteessa ”normaalia” ja sallittua. 

 

Mielestäni erityisesti kokemattomuusdiskurssista ilmenee hyvin se, 

kuinka diskurssit kuljettavat valtasuhteita mukanaan. Diskurssien käytön 

myötä nämä valtasuhteet joko tuotetaan uudelleen tai ne haastetaan. 

Kokemattomuusdiskurssi tarjoaa nimimerkin Minä vain selonteossa syyn 
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väkivallalle ja tuottaa samalla epätasapainoisen valtasuhteen 

minäkertojan ja hänen poikaystävänsä välille. (Ks. Keskinen 2005, 51.) 

Ikäeroa pohtivia puhetapoja esiintyy useaan otteeseen nimimerkin Minä 

vain kertomuksessa. Minä vain kuitenkin myös haastaa poikaystävänsä 

tarjoaman kokemattomuusdiskurssin eikä hyväksy sitä automaattisesti: 

Tietysti minulla on ajoittain ollut tarve todistella minua 
vanhemmalle X:lle, etten ole mikään äidin helmoihin kaipaava 
lapsi, vaan itsenäinen aikuinen. Tuntui vain kohtuuttomalta, 
että pitäisikö minun eristäytyä vanhemmistani (ja varsinkin 
siskostani) kokonaan, että antaisin X:lle itsenäisen kuvan 
itsestäni. – Minä vain 

 

5.1.2 Väkivallan tekijään palautuvien syiden diskurssi 

 

Väkivallan tekijään palautuvia syitä kuvaavissa selonteoissa kerrotaan 

esimerkiksi poikaystävän mustasukkaisesta luonteesta ja väkivallan 

tarkoituksenmukaisuudesta. Tekijään palautuvissa diskursseissa vastuu 

väkivallasta palautetaan väkivallan tekijälle itselleen. Tällaisissa 

diskursseissa vastuu väkivallasta ei niinkään laajene ulkoisiin tekijöihin, 

eikä myöskään väkivallan kohde ota vastuuta väkivallasta itselleen.  

 

Mustasukkaisuusdiskurssi 

Mustasukkaisuusdiskurssi kietoutuu mustasukkaisuuden ja 

seksuaalisuuden ympärille. Aineistossani mustasukkaisuus näyttäytyy 

väkivaltaiseen ihmiseen palautuvana ominaisuutena, jonka jokin täysin 

aiheeton tilanne laukaisee. Kertomusten taustalla kuuluvien väkivallan 

tekijöiden äänten mukaan mustasukkaisuuden voisi myös laskea 

minäkertojiin palautuvien syiden kuten väkivallan kohteen ”vääränlaisten 

katseiden” aiheuttamaksi, mutta syyt mustasukkaisuudelle näyttäytyvät 

minäkertojien fokalisoimina täysin irrationaalisina. Aineistoni 

minäkertojat eivät liitä mustasukkaisuutta ulkoisten tekijöiden 

synnyttämäksi, vaan väkivaltainen poikaystävä ilmentää 

mustasukkaisuuttaan myös kahden kesken, täysin ilman ulkoista, 

laukaisevaa ”syytä”. Nyqvistin (2001, 106) mukaan kontrolloiva 
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käyttäytyminen ja mustasukkaisuus ovat keinoja hallita naisen 

seksuaalisuutta. Myös Keskinen (1996, 6) näkee miehen harjoittaman 

kontrollin olevan yhteydessä kumppanin seksuaalisuuden tarkkailuun, 

jonka taustalla on pelko naisen uskottomuudesta tai lähtemisestä toisen 

miehen matkaan.  

 

Husso (2003, 94) näkee mustasukkaisuuden olevan väkivaltaa selittävä 

myytti, jota voi tarkastella yhtenä merkityksenannon ja nimeämisen 

tapana. Mustasukkaisuudesta etsitään myös mieltä käsittämättömiltä 

tuntuviin tapahtumiin. Myytti mustasukkaisuudesta saa 

parisuhdeväkivallan kuitenkin helposti näyttämään ”luonnolliselta” 

rakastavaisten yhteenotolta, joka on vain tilapäisesti riistäytynyt 

hallinnasta (Husso 2003, 95; Marcus 1994, 26).  

 

Myös omassa aineistossani mustasukkaisuus ja siihen usein liittyvä 

huorittelu ovat läsnä minäkertojien pohtiessa väkivallan syitä. 

Mustasukkaisuutta ei aina esitetä suoraan väkivallan syyksi, mutta se 

mainitaan kuitenkin usein väkivaltatilanteiden kuvailujen yhteydessä. 

Tiesin hänen häpeävän kun kaikki muut olivat rakastelleet 
paitsi me. Sellaisetkin, jotka olivat olleet yhdessä vain vähän 
aikaa. Toisinaan mietin olenko jotenkin epänormaali… Mutta 
tein niin kuin oikealta tuntui. Havahduin mietteistäni kun Karri 
huristeli chervoletillaan ohi. […] Olin luvannut Sakulle etten 
menisi Karrin kyytiin enää koskaan.  Saku sanoi pelkäävänsä, 
että minulle sattuisi jotain, mutta minusta hän oli vain 
mustasukkainen. – Yön sisar 

 

Yllä olevassa selonteossa seksuaalisuus ja häpeä suhteen 

seksittömyydestä ovat kiinteästi läsnä poikaystävän mustasukkaisuuden 

huomioinnissa. Tämä seksuaalisuuteen kietoutuva 

mustasukkaisuusdiskurssi palautuu yllä olevassa selonteossa 

minäkertojan pohdintoihin omasta seksuaalisesta kypsyydestään, 

poikaystävän tuntemaan häpeään suhteen seksittömyydestä sekä 

poikaystävän mustasukkaisuuteen.  Minäkertoja ilmaisee kuin vihjaillen 

huomionsa siitä, että poikaystävä pelkää jotakin ”väärää” tapahtuvan 
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minäkertojan ja tämän miespuolisen ystävän välillä. Yllä oleva selonteko 

on otettu Yön sisaren tarinasta ensimmäisen väkivaltakuvauksen 

yhteydestä. Yllä esitetyn kuvauksen jälkeen Yön sisaren poikaystävä 

pahoinpiteli hänet fyysisesti ensimmäisen kerran. 

  

Mustasukkaisuus saatetaan siis mainita joko varsin suoraan tai vain 

implisiittisesti väkivaltaan kietoutuneena syynä. Ensimmäisessä alla 

olevista selonteoista poikaystävän mustasukkaisuus näyttäytyy lähes 

dominoivana syynä väkivaltaiselle käytökselle, toisessa selonteossa 

minäkertoja puolestaan pohtii myös oman toimintansa vaikutusta 

poikaystävän käytökseen, vaikka pitääkin mustasukkaisuutta 

aiheettomana.  

Yleisesti ottaen meillä oli ihanaa, mutta hän oli järjettömän 
mustasukkainen! Jos satuin juttelemaan jonkun pojan kanssa, 
tämä poika sai kyllä kyselemättä köniinsä ja vähän ajan päästä 
minäkin.        – Pirjo  

Protestoin X:n aiheettomia mustasukkaisuuskohtauksia liittyen 
tuiki tuntemattomiin miehiin, joiden kanssa saatoin vaihtaa pari 
sanaa baarissa, mutta hyvin harvoin. Itse en koskaan edes mene 
juttelemaan tuntemattomille, mutta en pidä mykkäkoulua, jos 
joku tulee minua jututtamaan. Humalassa on hymy herkässä, ja 
usein X hermostui juuri siitä, että olin esim. näyttänyt ”liian 
iloiselta” jutellessani vieraan miehen kanssa.    – Minä vain 

 

Mustasukkaisuuden kietoutuminen seksuaalisuuteen näkyy aineistossani 

erityisen selkeästi huorittelun kautta. Esimerkiksi seuraavassa Nean 

kertomuksesta ottamassani selonteossa mustasukkaisuus ja huorittelu 

ovat minäkertojan elämässä jo normalisoituneet, vaikka on selvää, että 

myös huorittelu on loukkaavaa, henkistä väkivaltaa. Mustasukkaisuus 

mainitaan tavalla tai toisella lähes jokaisessa aineistoni kertomuksessa 

poikaystävän väkivaltaisuuden huomioinnin yhteydessä.  
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Jo kuukauden seurustelun jälkeen alkoi ilmetä oireita 
mustasukkaisuudesta, kun oltiin kavereiden kanssa discossa ja 
poikaystäväni haukkui ilman syytä minut ja kaverini ja hävisi 
teille tietämättömille. […] Kesällä poikaystäväni löi minua 
ensimmäisen kerran. Riita oli ihan normaali, hän huusi ja 
haukkui huoraksi ja kaikeksi. Oltiin hänen vanhempien luona, 
olin sängyssä, kun hän tuli yht’äkkiä huoneeseen ja löi mua 
naamaan nyrkillä. – Nea  

Mustasukkaisuus otti suhteessa ylivallan kun 16-vuotiaana 
muutin pojan kanssa yhteen asumaan, hän oli tuolloin 18. 
Poikaystäväni haukkui minua huoraksi ja epäili pettämisestä 
jatkuvasti. – Heljä  

 

Saarikosken (2001, 41) mukaan esimerkiksi juuri huoraksi leimaaminen 

on usein syyllistävää ja häpeälliselle väkivallalle ominaiseen tapaan 

leimattu etsiikin siihen usein syytä itsestään, vaikka varsinaisia ”syitä” 

katsomalla leimaaminen näyttäytyy täysin mielivaltaisena. Oman 

aineistoni valossa huorittelu on vahvasti kiinnittynyt 

mustasukkaisuusdiskurssiin, joka lähes poikkeuksetta todetaan 

mielivaltaiseksi syyksi väkivallalle. Näin mustasukkaisuusdiskurssi 

näyttäytyy väkivallan tekijän ominaisuutena, joka ilmenee muun muassa 

huorittelun kautta.  

 

Mustasukkaisuus on kuitenkin väkivallan selitysmallina varsin 

arveluttava. Mustasukkaisuus näyttäytyy vaikeana yhteiskunnallisena 

ongelmana, kun sillä pyritään perustelemaan tuhoavaa ja rikolliseksi 

määriteltävää käyttäytymistä. Kun mustasukkaisuus nimetään syyksi 

väkivaltaan, toisen ihmisen väkivaltainen alistaminen erotisoituu 

yhdistyessään sukupuoliseen rakkauteen ja seksuaalisiin suhteisiin 

”luonnollisesti” kuuluvana ilmiönä. Eroottis-romanttisen rakkauden ja 

naisiin kohdistuvan väkivallan yhdistäminen on yleinen tapa 

epäpolitisoida ja luonnollistaa parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa.  

(Husso 2003, 102, 110–111.) 
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Intentionaalisuusdiskurssi 

Toinen väkivallan tekijään palautuva puhetapa näkee väkivallan tekijänsä 

tarkoituksenmukaisena toimintana. Tässä diskurssissa vastuu väkivallasta 

palautuu väkivallan tekijälle itselleen; väkivallan tekijä käyttää 

väkivaltaa tietoisesti, eikä minkään ulkoisen voiman tai mahdin 

pakottamana. Väkivallan käyttäminen ei myöskään ole väkivallan 

kohteen kontrolloitavissa, vaan väkivaltaisen ihmisen oma valinta. Tämä 

diskurssi on mielestäni erittäin tärkeä, sillä se mahdollistaa minäkertojien 

vapautumisen syyllisyydestä, ja avaa heille uusia subjektipositioita. On 

tärkeää, että vastuu väkivallasta palautetaan sille, kenelle se kuuluukin – 

väkivaltaa  käyttävälle ihmiselle.  

Hän sanoi ettei tiennyt mikä häneen meni ja minä uskoin, oli 
hän niin seonneen tuntuinen. Mutta sen verran järjissään 
kuitenkin ettei lyönyt kasvoihin. Iskut osuivat aina paikkoihin, 
jotka pystyin peittämään.  – Yön sisar 

 

Väkivallan tarkoituksenmukaisuuden paljastava diskurssi esiintyy Yön 

sisaren kertomuksessa vain sivuhuomautuksena. Minäkertoja tunnistaa 

sen, että hänen poikaystävänsä käyttäytyy tietoisesti väkivaltatilanteissa. 

Tämä puhetapa palauttaa vastuun väkivallasta tekijälleen, eikä ulkoista 

vastuuta väkivallasta tilannekohtaisten selitysten tai väkivallan kohteen 

kautta pois tekijältään. Mielenkiintoista on myös se, että 

intentionaalisuusdiskurssi esiintyy samanaikaisesti 

kontrolloimattomuusdiskurssin kanssa. Diskurssit saattavat täten esiintyä 

limittäin ja keskenään kilpailevina.   

Onneksi X pääsi myös turvakodin johtajan kanssa 
jutustelemaan. Siellä se on käynyt ennenkin, sen jälkeen kun oli 
sama ”muuttumisvaihe” menossa edellisen tyttöystävän kanssa. 
– Minä vain 

 

Väkivallan tekijänsä tietoiseksi valinnaksi palauttava diskurssi esiintyy 

hieman eri sanankääntein myös nimimerkin Minä vain kertomuksessa. 

Yllä olevassa selonteossa minäkertojan sarkastinen huomio siitä, että 

poikaystävän muuttuminen on vain väliaikaista, yksi vaihe, eikä kestävä 
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olotila, kielii mielestäni siitä, että minäkertoja näkee väkivallan tekijänsä 

tietoisena toimintatapana.  Tyttöystävänä ei minäkertoja itse, niin kuin ei 

väkivaltaisen poikaystävän edeltäväkään tyttöystävä, pystynyt väkivallan 

tekijää muuttamaan tai vaikuttamaan hänen valintaansa käyttää 

väkivaltaa. Myöskään ammattiapu ei johtanut pysyviin tuloksiin. Tässä 

kohtaa on jälleen pidettävä mielessä minäkertojan ”kaikkitietävyys” 

tarinansa suhteen. Vaikka kyseinen katkelma esiintyykin tarinan 

alkuosassa, tietää minäkertoja jo tässä tarinan vaiheessa, miten hänen 

tarinansa päättyy. Poikaystävä ei lopeta väkivallan käyttöä lupauksistaan 

ja yrityksistään huolimatta pysyvästi.  

 

Alla olevassa SaMin selonteossa esiintyvät sekä väkivallan tekijään 

palautuva intentionaalisuusdiskurssi että minäkertojaan palautuva 

syyllisyysdiskurssi väkivallan selittäjinä. Syyllisyysdiskurssi väistyy 

intentionaalisuusdiskurssin tieltä vasta myöhemmässä tarinan ajassa. 

Vastuusta luopuminen ja väkivallan näkeminen tarkoituksenmukaisena 

toimintana on vienyt aikaa. Fyysisen satuttamisen ja henkisen uhkailun 

kautta väkivallan kohde alkaakin usein tuntea syyllisyyttä väkivallasta 

(ks. esim. Nyqvist 2001). SaMin kertomuksesta ottamani selonteko 

sijoittuu väkivaltaisen suhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. 

Minäkertoja kuvaa tunteneensa syyllisyyttä vielä eron jälkeenkin, mutta 

havahtuneensa lopulta siihen, ettei voi olla vastuussa toisen ihmisen 

teoista. Konteksti nousee erityisesti tämän diskurssin kohdalla 

merkittäväksi, sillä tässä selonteossa syyllisyydestä vapautuminen 

näyttäisi olevan mahdollista vasta suhteen päättymisen jälkeen, jos aina 

silloinkaan. 

Pidimme pojan kanssa yhteyttä, välillä aika tiiviistikin, vielä 
noin vuoden ajan eron jälkeen. Tunsin hyvin voimakkaasti 
syyllisyyttä jättämisestäni, ja yritin näin hyvitellä sitä. Vasta 
kun tapasin nykyisen aviomieheni, tajusin, miten huonosti 
minua oli entisessä suhteessa kohdeltu, että pojan 
väkivaltaisuus ei ole ollut minun syytä, vaan vastuu on täysin 
hänellä. […] – SaM  
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Mitkään tilanteiset syyt eivät lopulta pysty selittämään väkivaltaa 

kokonaan pois diskurssissa, joka näkee väkivallan 

tarkoituksenmukaiseksi toiminnaksi. Tällaisessa puhetavassa väkivallan 

syy ei palaudu mihinkään väkivallan harjoittajan ulkopuoliseen seikkaan. 

Lehtosen ja Pertun (1999, 46) mukaan uskomus väkivallan 

kertaluonteisuudesta ja ohimenevyydestä on yleensä väärä. Väkivalta ei 

useinkaan ole yksittäinen vihan purkaus, vaan siinä on monesti kysymys 

suunnitelmallisesta, tavoitteellisesta toiminnasta.  

Jossain vaiheessa se parikin kertaa piti minua kurkusta kiinni, 
en muista oliko se ennen lyöntejä vai ei. Silloin kuitenkin 
tajusin taas, että se voi tappaa jos vain niin haluaa. – Minä 
vain 

 

Yllä oleva selonteko on nimimerkin Minä vain kertomuksesta ajalta, 

jolloin hänen poikaystävänsä oli toistuvasti väkivaltainen eikä 

minäkertoja enää uskonut väkivallan ohimenevyyteen, vaan näki 

väkivallan käytön poikaystävänsä tietoisena toimintatapana.  

 

5.1.3 Minäkertojaan palautuvien syiden diskurssi 

 

Syyllisyysdiskurssi  

Väkivaltaa kohdanneet ihmiset etsivät usein syytä väkivaltaan itsestään. 

Helposti ollaan taipuvaisia ajattelemaan, että väkivallan kohde on 

osaltaan myötävaikuttanut väkivaltaisten tilanteiden syntyyn esimerkiksi 

provosoimalla väkivallan tekijää. Lloyd ja Emery (2000, 32) pitävät 

tällaista uhrin syyllistämistä peräti aggressioita selittävänä vallitsevana 

diskurssina. Näin väkivaltaa kohdannut ihminen tavallaan pakotetaan 

vastuuseen toisen ihmisen teoista tai ainakin perustelemaan ja 

selvittämään omaa toimintaansa suhteessa väkivaltatilanteisiin.   

[…] en koe olevani valmis omia vikojani listaamaan tai 
analysoimaan tarkemmin, mitä milloinkin sanoin tai tein väärin 
ja milloin kenties itse aiheutin X:n väkivaltaisen käytöksen.       
– Minä vain 
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Mielestäni äskeinen selonteko kuvastaa juuri sitä vaatimusta, mitä 

väkivaltaa kohdanneisiin ihmisiin helposti kohdistetaan. Minäkertoja ei 

tahdo tarkemmin eritellä tekojaan suhteessa väkivaltaan, mutta päätyy 

kuitenkin pohtimaan sitä mahdollisuutta, että on myös itse voinut 

aiheuttaa poikaystävänsä väkivaltaisen käytöksen. Väkivaltaa kohdannut 

ihminen ottaa tällöin väkivallan vastuulleen, ainakin osittain. 

Syyllisyysdiskurssi voi olla minäkertojan omaksuma, mutta hän voi 

myös asettua sitä vastaan. Saman minäkertojan tekstissä voi ilmetä myös 

kumpikin asennoituminen suhteessa syyllisyysdiskurssiin ja sen 

tarjoamiin subjektipositioihin. 

 

Tahdon myös tuoda esiin Nean kertomuksessa esiintyvän selonteon, jossa 

poikaystävän väkivaltaisuuden syy palautetaan minäkertojaan. Puhetapa 

on siinä mielessä kiinnostava, että se on lainattu suhteen ulkopuoliselta 

henkilöltä, väkivaltaisen poikaystävän äidiltä. Minäkertoja ei tässä 

selonteossa itse ota syytä niskoilleen, vaan hänet syyllistetään ulkoapäin. 

Puhetapa kuvastaa osuvasti sitä, kuinka ulkopuolelta katsottuna 

väkivallalle on pakko antaa mielekäs selitys; minäkertoja on tämän 

puhetavan mukaan aiheuttanut poikaystävänsä väkivaltaisuuden. 

Hänen äitinsä syytti minua, että olen tehnyt hänen pojastaan 
väkivaltaisen hullun. – Nea 

Pidän syyllisyysdiskurssia eräänlaisena vastinparina Ajon ja Haran 

(1998, 20) ”ahdistetuksi tulemisen diskurssille”, jota väkivaltaiset miehet 

itse käyttävät siirtäessään vastuun väkivaltaisuudestaan itsensä 

ulkopuolelle, kumppanin toiminnan seuraukseksi.  

Tunsin olevani syyllinen hänen kohtauksiinsa. Minä tein hänet 
kuulemma hulluksi. – Yön sisar 

 

Esimerkiksi yllä olevassa Yön sisaren tekstistä ottamassani selonteossa 

termi ”kuulemma” paljastaa, kuinka minäkertoja puhuu jonkun toisen 

suulla, lainaten jonkun muun sanoja, vaikka tunteekin syyllisyyttä 

poikaystävänsä ”kohtauksista”. Näin minäkertojan käsitys itsestään ja 

roolistaan väkivallan provosoijana on lainattu muualta, jonkun 
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ulkopuolisen sanoista. Minäkertoja on omaksunut syyllisyysdiskurssin 

mahdollisesti juuri väkivaltaisen poikaystävänsä puhetavasta. Nyqvistin 

(2001, 80) mukaan usein esimerkiksi uhkailun kautta syyllisyys ja vastuu 

tapahtumista siirretään juuri uhkauksen kohteelle. On huomion arvoista, 

ettei Yön sisar kirjoita itsesyytöksistä ensimmäisen väkivaltatilanteen 

kuvailun yhteydessä, vaan vasta myöhemmässä kertomuksen vaiheessa, 

kun väkivallasta on jo tullut jatkuvaa. 

 

Vaikka syyllisyyttä väkivallasta ei aina suoraan tahdottaisikaan ottaa, 

esiintyy kertomuksissa myös varsin suorasanaisia itsesyytöksiä liittyen 

poikaystävän väkivaltaisuuteen.  

Itsesyytökset ovat vaivanneet usein. Olen moneen kertaan 
myöntynyt siihen, että oli oma vikani, että X hermostui. 
Muutaman kaljan otettuaan sitä huomaa puhuvansa 
vaikeistakin asioista niin paljon rennommin ja vaiettuja asioita 
on helpompi nostaa pöydälle. Jos suhteen epäkohdista tulee 
riitaa, otettuaan muutaman kaljan lisää, tulee mielipiteitä 
ilmaistua ehkä paljon rankemmin sanavalinnoin kuin muuten 
ilmaisisi. […] – Minä vain  

 

Yllä olevassa selonteossa minäkertoja pohtii, kuinka on mahdollisesti 

sanavalintojensa kautta aiheuttanut poikaystävänsä väkivaltaisen 

käytöksen ja myöntää syyttävänsä itseään usein. Samalla hän selittää 

omaa liiallista avoimuuttaan alkoholin nauttimisella. Syyllisyysdiskurssin 

kautta väkivaltaa kohdannut ihminen pyrkii vähintään jakamaan vastuun 

väkivallasta tekijän kanssa tai sitten kantamaan sen kokonaan. 

Nimimerkki Minä vain tuo syyllisyysdiskurssin esiin niin väkivaltaisen 

suhteen aikaisissa kuvauksissa kuin eron jälkeenkin sijoittuvissa 

pohdinnoissaan. Toisinaan hän asettuu myös vastarintaan ja näkee 

väkivallan intentionaalisena toimintana.  

 

Syyllisyysdiskurssi on ongelmallinen korostaessaan väkivallan kohteen 

osuutta väkivaltaan, sillä se saattaa estää väkivallan kohteen pääsyn 

kaltoin kohdellun uhrin positioon niin parisuhteen arjen käytännöissä 

kuin parisuhdeväkivaltaan liittyvissä mielikuvissakin (Husso 2003, 131). 
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Syyllisyysdiskurssin kohdalla on siis tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 

kenen suulla puhutaan, kenen sanoja käytetään ja missä tarinan ajassa 

diskurssi esiintyy. Minäkertoja saattaa itse syyllistää itseänsä, lainata 

poikaystävänsä puhetapaa tai peräti jonkun parisuhteen ulkopuolisen 

osapuolen tai ”yleisen mielipiteen” mukaista puhetapaa.  

 

Alla olevassa puhetavassa väkivallan syy palautuu väkivallan 

kohteeseen, hänen ”masokistiseen” luonteeseensa. Tahdoin ottaa tämän 

selonteon mukaan syyllisyysdiskursseihin, sillä tässä puhetavassa 

minäkertoja puolustautuu ”yleistä mielipidettä” vastaan, joka syyllistää 

häntä parisuhteensa väkivaltaisuudesta. Syyllisyysdiskurssi, joka pohjaa 

tässä minäkertojan oletettuun masokistiseen luonteeseen, ei ole 

minäkertojan omalla äänellä eksplikoitu, vaan eräänlainen puolustuspuhe 

ulkoapäin tulevaa syyllisyysdiskurssia ja sen tarjoamaa subjektipositiota 

vastaan. Tässä diskurssissa näyttäytyy jälleen se, kuinka hegemonisiakin 

diskursseja vastaan on mahdollista nousta. On siis ilmeistä, että tietyt 

diskurssit ovat niin hallitsevia ja yleisesti tunnettuja, että niitä vastaan 

tunnetaan tarvetta puolustautua, vaikkei vaatimusta siihen välttämättä 

mistään nousisikaan. Minäkertoja tahtoo tehdä selväksi, että lukija 

ymmärtää hänen viestinsä oikein, eikä tulkitse koko tarinaa virheellisesti 

minäkertojan masokistisen luonteen kautta. 

Joku kai kutsuisi tätä masokismiksi, mutta sitä leimaa en suostu 
otsaani ottamaan. Olen kuitenkin siinä mielessä ihan 
tavallinen, että haluan tulla ymmärretyksi, hyväksytyksi ja 
rakastetuksi. – Minä vain 

 

Yllä olevassa selonteossa kielenkäyttö on siis suhteutettu mahdollisiin 

vasta-argumentteihin, jotka edustavat usein laaja-alaisia kulttuurisia 

konventioita. Selonteossaan minäkertoja huomioi jo ennakolta 

mahdollisen kritiikin ja vastaväitteet ja tuo selkeästi esiin oman 

vastustuksensa tällaiselle näkemykselle. (Ks. Jokinen ym. 1993.) 
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Kapinoinnin diskurssi 

Tässä puhetavassa väkivalta selittyy sen kautta, että minäkertoja 

vastustaa tavalla tai toisella väkivaltaisen poikaystävänsä tahtoa. 

Minäkertoja nousee kapinaan kontrollia vastaan. Väkivallalle etsitään 

tilanteisia syitä, jotka lopulta palautuvat minäkertojan toimintaan. Tämä 

diskurssi on oikeastaan alisteinen syyllisyysdiskurssille, yksi sen 

ilmenemismuoto. Puhetapaan liittyy kuitenkin voimakkaasti usko siihen, 

että väkivalta on edes jossakin määrin väkivallan kohteen 

kontrolloitavissa ja että väkivaltainen tilanne syntyy vain silloin, kun 

tietoisesti toimitaan väkivallan tekijän tahtoa vastaan. Nimitän puhetapaa 

kapinoinnin diskurssiksi. Syy väkivaltaan palautuu tässä diskurssissa 

lopulta pikemminkin väkivallan kohteeseen kuin tekijään, sillä tämän 

puhetavan mukaan väkivallan kohde pystyisi joko omasta mielestään tai 

poikaystävänsä mielestä (tämän puhetapaa lainatessaan) ainakin 

mahdollisesti estämään väkivaltaisten tilanteiden syntymisen toimimalla 

tietyllä tavalla. Kyse on siis ”tietoisesta kapinoinnista” väkivaltaisen 

poikaystävän tahtoa vastaan.  

 

Eisikovitsin ja Buchbinderin (2000, 83) mukaan tällainen ajattelumalli 

laittaa ”rajat” väkivaltaisen ihmisen teoille ja tekee väkivallasta siten 

edes hieman siedettävämpää. Tämän lisäksi usko siihen, että voi 

vaikuttaa partnerinsa väkivaltaisuuteen, tekee väkivallasta tuttua ja 

kontrolloitavaa, eli antaa väkivallan kohteelle tunteen siitä, että hänen on 

edes jossakin määrin mahdollista kontrolloida väkivaltaisten tilanteiden 

syntymistä.  

 

Seuraavassa selonteossa kapinoinnin diskurssi on väkivaltaisen 

poikaystävän puhetapa, jota minäkertoja selonteossaan lainaa ja jonka 

hän on tässä tarinan ajassa omaksunut. Toisin sanoen, toimimalla tietyllä 

tavalla – olemalla hiljaa ja huutamatta väkivaltatilanteita ei tämän 

puhetavan mukaan syntyisi. Väkivalta esiintyy tämän puhetavan mukaan 

ainoastaan minäkertojan ”väärin toimimisen” yhteydessä eli silloin, kun 

hän toimii poikaystävänsä tahdon vastaisesti. Syy väkivaltaan palautuu 

siis minäkertojaan, hän syyllistää itsensä. Tämä diskurssi eroaa 
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syyllisyysdiskurssista siten, että myös minäkertoja itse uskoo siihen, että 

voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa poikaystävänsä valintaan käyttää 

väkivaltaa. Kyse on siis eräänlaisesta tietoisesta kapinoinnista 

poikaystävän tahtoa vastaan. 

Riitelimme, poika otti kädestäni kiinni ja taivutti kivuliaasti 
selän taakse. Puri, nipisti ja puristi ihoani, väänsi kättäni. Hän 
perusteli, että ei pysty vaimentamaan huutoani muuten. Että 
jotainhan hänen täytyy tehdä että lopetan. Pakkohan hänen on. 
”Huomaathan, joka kerta kun parkaiset kivusta, minä lopetan. 
En jatka yhtään sen pitempään. Luota minuun.” Minä uskoin. 
Niinhän sen täytyy olla, täytyy lopettaa huutaminen. Minua vain 
kohdellaan arvoni mukaan, ansaitsemallani tavalla. – SaM 

 

Alla olevassa nimimerkin Minä vain selonteossa minäkertoja puolestaan 

pohtii sitä, ettei väkivalta lopulta ole liittynyt niihin asioihin, joista on 

ollut puhetta, vaan siihen, kuinka hän on vastustanut väkivaltaisen 

poikaystävänsä tahtoa jollakin tavalla. Puhetavan mukaan minäkertoja 

ajattelee tiettyjen tilanteiden vastustamisen johtaneen väkivaltaan eli syy 

väkivaltaan palautuu lopulta minäkertojan omaan käyttäytymiseen; 

kapinaan kontrollia vastaan. Tällaisissa tilanteissa ruumiillinen väkivalta 

on kuin esimoderni kosto, jota käytetään silloin kun hallitsijaksi itsensä 

määrittelevät huomaavat halveksuntaa itseään kohtaan. Väkivalta on 

tällöin rituaali, jolla loukattu ylemmyys palautetaan. (Husso 2003, 282.)  

Mutta usein väkivalta ei ole liittynyt siihen, mitä olemme 
puhuneet. Useimmiten kyse on ollut siitä, että olen yrittänyt 
tehdä jotakin mitä X ei hyväksy (lähteä) tai kieltäytynyt jostakin 
mitä X olisi halunnut tehdä (seksiin pakottaminen). 
Hylkääminen ja torjuminenhan siinä ovat niitä vaikeita asioita, 
joita X:n on pitkin matkaa täytynyt kohdata.  – Minä vain 

 

Väkivallan käytön yhteys konkreettisiin tilanteisiin käy väkivallan 

jatkuessa yhä epäselvemmäksi ja epäselvemmäksi – jos tällaista yhteyttä 

ylipäätään edes voi ajatella olevan. Viimein mikään ei kelpaa 

väkivaltaiselle ihmiselle, vaan syy riitaan ja väkivallan käyttöön löytyy 

lähes mistä tahansa. (Nyqvist, 2001, 90.) Tämä ilmenee myös monesta 

aineistoni kertomuksesta, ja vaikka joissakin kertomuksissa fyysinen 
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väkivalta loppuikin ajan myötä, henkinen painostus jatkui edelleen. 

Kuitenkin monet minäkertojista uskoivat voivansa vaikuttaa 

väkivaltaisten tilanteiden syntyyn tai mahdollisesti jopa estää ne 

toimimalla tietyllä tavalla. Kapinoinnin diskurssi on sinänsä haitallinen, 

koska se saattaa jättää minäkertojan siihen uskoon, että väkivaltatilanteet 

ovat hänen hallinnassaan, vaikka valinta käyttää väkivaltaa on lopulta 

aina väkivaltaa käyttävän ihmisen päätettävissä.  

 

Esimerkiksi Yön sisaren kertomuksessa minäkertojan tapa reagoida 

väkivallan jatkumiseen ilmenee lopulta kapinointina poikaystävän 

kontrollia vastaan. Kapina saattaa siis johtaa yksittäisiin 

väkivaltatilanteisiin, muttei se Yön sisaren selonteossa ole väkivallan 

alkuperäinen selittäjä, vaan pikemminkin väkivallan synnyttämä seuraus.  

Aloin villiintyä. Sanoin meneväni Marin luokse yöksi ja 
lähdimmekin sitten tansseihin. Siellä tansseissa ihastuin toiseen 
mieheen ja aloin tanssia joka viikonloppu. Saku ei mahtanut 
minulle mitään. Jos en uskaltanut sanoa meneväni tanssimaan, 
valehtelin ja menin kuitenkin. Vähitellen villiinnyin yhä 
enemmän ja enemmän. Yhtäaikaa Saku tuli yhä hullummaksi ja 
hullummaksi.  – Yön sisar 

 

Kapinointi tekee Yön sisaren poikaystävästä yhä ”hullumman ja 

hullumman”, eli puhetavassa kuvataan kapinan vaikutus väkivaltaiseen 

ihmiseen hulluuden lisääntymisenä. Syy poikaystävän ”hulluuteen” ei 

implisiittisesti luettuna ole minäkertojan aiheuttama, ainoastaan 

hulluuden lisääntyminen palautuu tämän puhetavan mukaan kirjoittajan 

omiin tekoihin, eli kapinaan kontrollia vastaan. Näin ”villiintyminen” 

väkivallan selitysmallina saa tässä selonteossa vain toissijaisen aseman. 

Poikaystävä on jo entuudestaan väkivaltainen, kapina ainoastaan 

voimistaa jo olemassa olevaa tilannetta. Tällainen kapinointi väkivallan 

tekijää kohtaan esiintyy Yön sisaren kertomuksessa myös viimeisessä, 

eron jälkeisessä väkivaltakuvauksessa, jossa Yön sisar kieltäytyy 

sanomasta rakastavansa entistä poikaystäväänsä, vaikka tietää tämän 

raivostuvan siitä vain enemmän. Tässäkään tilanteessa kapinointi ei 

kuitenkaan suoraan laukaise väkivaltaa, vaan minäkertojan kuvaama 
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tilanne oli jo valmiiksi uhkaava. Kuten Nyqvist (2001) huomioi, ei 

väkivallan kontrolli ole väkivallan kohteen käsissä, vaikka hän myös itse 

saattaa niin ajatella. 

Tiesin hänen raivostuvan suunnattomasti kun en sanonut 
rakastavani häntä. En voinut valehdella. – Yön sisar 

 

 

5.2 Subjektipositiot eri konteksteissa 

If subjectivity is seen as singular, fixed and coherent, it 
becomes very difficult to explain how it is that individuals 
constitute their sense of self – their self-representations as 
subjects– through several often mutually contradictory subject 
positions, rather than through one singular subject position.     
–Henrietta Moore (1994, 55.) 

 

Kuten yllä olevasta tekstikatkelmasta selviää, ei ole mielekästä lähestyä 

subjektiivisuutta vain yhtenä ja ainaisesti muuttumattomana 

rakennelmana, vaan jo se tapa, kuinka yksilöt asettuvat jopa keskenään 

ristiriitaisiin subjektipositioihin osoittaa, että minuus on moninainen. 

Näin ei ole mielekästä sijoittaa myöskään aineistoni minäkertojia 

tiettyjen yksinkertaistettujen ja pysyvien kategorioiden alle, vaan 

tarkastelen heidän minuuksiensa moninaisuutta useine erilaisine 

subjektipositioineen kolmessa tarinan ajassa ja tilassa: ennen parisuhteen 

väkivaltaa, väkivaltaisessa suhteessa ja sen jälkeen eli nykyisyydessä. 

 

Tarkastelen siis seuraavaksi minäkertojien tapoja puhua itsestään ja sitä, 

kuinka nämä itseä koskevat puhetavat mahdollisesti vaihtelevat tarinan 

ajan mukaan. Miten minäkertojat puhuvat itsestään, minkälaisiin 

subjektipositioihin he asettuvat? Mielestäni kysymyksenasettelu on 

tärkeä, ja vaikkei tarkoituksenani olekaan etsiä yhtä ainutta aitoa 

minuutta, on silti olennaista tarkastella sitä, miten nuoruuden 

parisuhteessa tapahtuva väkivalta vaikuttaa yksilön tapaan nähdä ja 

kokea itsensä.  
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Tekemäni tulkinnat minäkertojien tarinoissaan ottamista 

subjektipositioista ovat siis varsin tilannesidonnaisia ja myös siinä 

määrin keinotekoisia luomuksia, etteivät ne palaudu suoraan fyysisiin 

ihmisiin niiden takana. Tämä johtuu siitä, että tarinan voi sanoa 

tapahtuvan sille, joka sitä kertoo pikemminkin kuin sille fyysiselle 

ihmiselle, joka tarinaa kirjoittaa (ks. Vilkko 1997, 93–94). Minäkertoja 

on tekstuaalinen rakenne ja hänen tarinansa voidaan ymmärtää fyysisen 

ihmisen elämäntapahtumista tehtynä konstruktiona. Tarina sinällään ei 

siis ole tapahtunut ja toteutunut reaalimaailmassa, vaikka se pohjaakin 

todellisiin tapahtumiin. Jokainen kertoja kertoo tarinaansa parisuhteen jo 

päätyttyä. Toisilla suhteen päättymisestä on kulunut jo pidempi aika, 

toisilla ero on tapahtunut vasta jokin aika sitten.  

 

Kaikki kertomukset eivät rakennu jaotteluni mukaisessa kronologisessa 

aikajärjestyksessä, ja vaikka kuvauksia näistä eri elämänvaiheista 

jokaisessa tarinassa esiintyykin, eivät ne välttämättä kulje suoraan 

menneisyyden kuvauksista nykyisyyden kuvaamiseen. Osa kertomuksista 

sisältää esimerkiksi takaumia, jolloin kertomuksen aika palaa 

nykyisyyden kuvailusta äkillisesti takaisin menneeseen. Lisäksi kaksi 

kertomusta sisältää päiväkirjakatkelmia, jotka tavallaan pysäyttävät 

kertomuksen ajan kuvatessaan varsin tarkkaan joitakin yksittäisiä 

tapahtumia, jotka kertomuksen ajassa tuntuvat tapahtuvan tässä ja nyt, 

vaikka ne sijoittuvatkin jo menneeseen. Täten jaotteluni on keinotekoinen 

rakennelma, jonka muodostin helpottamaan minäkertojien itseään 

koskevien puhetapojen tulkintaa. On myös huomioitava nykyisyyden 

minän valta päättää siitä, kuinka hän tahtoo kertoa itsestään ja 

aikaisemmista elämäntilanteistaan. Kaikki tarinat rakentuvat siis lopulta 

nykyisyydestä käsin. 

 

5.2.1 Ennen parisuhteen väkivaltaa 

 

Aikaan ennen parisuhteessa tapahtuvan väkivallan ilmaantumista 

sijoittuvat minäkertojien tavat puhua itsestään vaihtelevat karkeasti siten, 

että minäkuva näyttäytyy joko korostuneen positiivisena myöhempään 
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kertomuksen aikaan verrattuna tai sitten jo lähtökohtaisesti ristiriitaisena. 

Neljässä kertomuksessa minuus ennen väkivallan ilmaantumista 

kuvataan jo valmiiksi ristiriitaisena, yhdessä tarinassa ajasta ennen 

väkivaltaista seurustelusuhdetta ei mainita paljonkaan, ja vain yhdessä 

tarinassa minäkuva näyttäytyy korostuneen positiivisena. 

 

Positiivinen subjektipositio suhteessa itseen 

Yön sisaren tapa kuvata itseään väkivaltaa edeltävässä kontekstissa on 

hyvin myönteinen. Rivien välistä on luettavissa puhdas onni 

olemassaolosta. Huomionarvoista on myös viittaus itseen ”neitosena”, ei 

vielä naisena. 

Hengähtelin 14-vuotiaana neitosena. […] Minä rakastin 
elämääni. Joka päivä lähettelin pieniä kiitoksia taivaan Isälle 
siitä, että sain elää. Olin pelkkää naurua ja laulua. […] Muiden 
ihmisten mielipiteillä ei ollut minulle mitään merkitystä. – Yön 
sisar 

 

Yllä olevassa puhetavassa Yön sisar muodostaa kuvaa itsestään iloisena 

ja onnellisena neitokaisena, joka vähät välittää muiden mielipiteistä. 

Muiden mielipiteistä piittaamattomuuden voi tulkita myös riittävän 

hyväksi itsetunnoksi, luottamukseksi itseä kohtaan. Muilta ei tarvitse 

hakea vahvistusta tai oikeutusta omalle olemukselle. Tämä puhetapa 

poikkeaa vahvasti myöhempään tarinan aikaan sijoittuvan minän pelosta, 

että ”kaikki muutkin” näkisivät minäkertojan negatiivisessa valossa. 

 

Yön sisaren kuvaama käsitys ulkoisesta olemuksestaan on 14-vuotiaana, 

väkivaltaa kohtaamattomana tyttönä aivan toisenlainen kuin 

myöhemmin, väkivallan ilmaantumisen jälkeen.  

Minua sanottiin villikukaksi, kylän kauneimmaksi. Taisimme 
olla aika näyttävä pari. – Yön sisar 

 

Yllä oleva puhetapa on kuitenkin lainattu minäkertojan ulkopuolelta, hän 

kirjoittaa, kuinka on muiden silmissä ja sanoissa kaunis. Seuraava virke 

puolestaan muodostaa minäkertojan oman pohdinnan siitä, kuinka he 
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poikaystävänsä kanssa muodostivat yhdessä näyttävän parin. 

Minäkertojan tapa puhua omasta ulkoisesta olemuksestaan on hyvin 

myönteinen. ”Sanottiin” viittaa muiden ihmisten tapaan määritellä Yön 

sisaren ulkoinen olemus. Muut ihmiset, tai heidän tapansa nähdä 

minäkertoja tietyssä valossa, ei vielä tässä ajassa uhkaa tai pelota 

minäkertojaa. Väkivaltaa edeltävän ajan minuus rakentuu korostuneen 

positiivisena suhteessa väkivallan jälkeisiin kuvauksiin itsestä.   

 

Negatiivinen subjektipositio suhteessa itseen 

Tämä puhetapa toimii mielestäni myös yhtenä ”ääneen lausumattomana” 

taustaselityksenä sille, miten väkivaltaiseen suhteeseen on ajauduttu. 

Joistakin kertomuksista jäi sellainen käsitys, että minäkuvan ollessa jo 

valmiiksi ristiriitainen ja rikkinäinen, tuntui väkivaltaiseen suhteeseen 

sitoutuminen ainoalta ”omalle arvolle sopivalta” vaihtoehdolta. 

Negatiivisen subjektiposition ottajat kuvaavat hyvin avoimesti 

elämässään kokemiaan vaikeuksia. Väkivaltaiseen suhteeseen 

ryhtyminen näyttäytyy tässä valossa eräänlaisena jatkumona ja 

vahvistuksena omalle negatiiviselle minäkuvalle. Alla olevista 

selonteosta käy ilmi, kuinka minäkertojien käsitykset itsestään jo ennen 

väkivaltaista seurustelusuhdetta olivat varsin ristiriitaiset.  

Ennen kuin aloin seurustelemaan tämän väkivaltaisen 
poikaystäväni kanssa minulla oli huono itseluottamus. Näin 
itseni lihavana ja rumana, vaikka olin hoikka ja pienikokoinen. 
Isän kanssa mulla oli ongelmia siitä lähtien, kun mulla alko 
murkkuikä. Se haukku mun pukeutumista ja muutenkin miltä 
näytin, millä tavalla puhuin ja minkälaisia kavereita mulla oli 
jne. Siksi ehkä poikaystävän oli vaikeaa murtaa minua, koska 
olin kova luu. Murruin kuitenkin. – Nea  

Olin 17-vuotias tyttö kun aloin seurustelemaan tuon pojan 
kanssa, hän oli samanikäinen. Hän oli minulle ns. 
kakkosvaihtoehto. Minulla oli hyvin huono itseluottamus 
tuolloin, kotona oli hankalaa äidin kanssa (asuimme kahden), 
ja olin varma, että kukaan ei ikinä tule välittämään minusta. 
Vanhempani ovat eronneet. […] Kun sitten tapasin tämän 
pojan (joka ei kyllä viehättänyt minua millään tasolla) ja 
tajusin hänen kiinnostuksensa, olin erittäin imarreltu ja heti 
valmis tarttumaan tilaisuuteen. Ajattelin, etten ketään 
parempaakaan kuitenkaan saa. – SaM  
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Sekä Nea että SaM kertovat huonosta itseluottamuksesta ennen 

seurustelusuhteeseen ryhtymistä. Yllä olevasta SaMin selonteosta 

ilmenee hyvin suoraan se, kuinka minäkertoja suhtautui itseensä 

kyseisessä tarinan ajassa. Huono itseluottamus ja usko siihen, ettei 

kukaan koskaan voisi välittää minäkertojasta, tuntuu tämän puhetavan 

mukaan osaltaan ajaneen hänet suhteeseen ”kakkosvaihtoehtonsa” 

kanssa. Tämä selonteko näyttäytyy eräänlaisena selityksenä sille, miksi 

seurustelusuhteeseen ylipäätään ryhdyttiin; minäkuvan ollessa hyvin 

negatiivinen, on herkempi ajautumaan suhteeseen, jossa tällainen 

minäkuva saa vahvistusta toisen ihmisen toimesta. Sulkeissa esitetyt 

huomiot on upotettu kiinnostavasti tekstin sisään ja mielestäni ne ovat 

hyvin voimakkaasti nykytilanteesta käsin latautuneita. Nykyisen, jo 

itseään arvostamaan oppineen minän ääni siis pulpahtelee esiin myös 

menneisyyteen sijoittuvan minän puheen seasta, mikä ilmenee 

sarkastisina huomioina tekstin sisällä.   

Suhteeni väkivaltaan ja omaan arvooni koen muuttuneen 
ollessani 13-vuotias, kun äitini silloinen miesystävä yritti saada 
minut tyydyttämään häntä. […] Olin surumielinen pohdiskelija 
jo lapsena, mutta ajatukseni miehistä tuon ikäisenä muistan 
suurimpana syynä siihen miksi en pitänyt itseäni minkään 
arvoisena. Pidin itseäni hyvin tuhmana tyttönä, koska sain 
miehen käyttäytymään sillä tavalla, ja vaikken ymmärtänyt 
yhtään mitä mies minusta halusi ja itkin hämmennystä, inhosin 
itseäni kun olin tehnyt hänet sellaiseksi. Minulla oli siis 
rikkonainen mielikuva itsestäni jo ennen tätä parisuhdetta. 
Aloin suunnilleen samoihin aikoihin seurustella pojan kanssa 
[…]. – Heljä  

Myös Heljä tuo selonteossaan hyvin suoraan ilmi sen, kuinka näki itsensä 

jo ennen väkivaltaista parisuhdetta arvottomana. Minäkertoja kertoo 

selonteossaan kantaneensa vastuuta aikuisen miehen, äitinsä miesystävän 

teoista, mikä on vaikuttanut hänen tapaansa nähdä itsensä hyvin tuhmana 

tyttönä. On kuitenkin mahdotonta vetää suoraa yhtäläisyysmerkkiä sen 

oletuksen kanssa, että väkivaltaa kotonaan kohdanneet tytöt ajautuvat 

usein itsekin todennäköisemmin väkivaltaiseen parisuhteeseen kuin 

perheessään väkivaltaa kohtaamattomat tytöt. Minäkertojat, jotka näkivät 

itsensä jo lähtökohtaisesti negatiivisesti, tuntuvat tarjoavan tietynlaista 
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selitystä väkivaltaiseen suhteeseen ajautumiselleen; jos ei arvosta itseään, 

ei oleta eikä välttämättä osaa vaatia muidenkaan niin tekevän. Myös 

nimimerkki Minä vain näki itsensä jo ennen seurustelusuhdettaan 

negatiivisesti, vaikkei ollut kokenut lapsuudenperheessään väkivaltaa: 

Lapsena koin olevani yksinäinen ja osasin ahdistua siitä jo 
silloin, vaikka kotiasiat olivat kunnossa […]. Päädyin 
psykiatriselle osastolle yritettyäni itsemurhaa 15-vuotiaana. 
[…] Eristäydyin melkein kaikista kavereista ja tutuista, joihin 
törmäämistä sitten pelkäsin pitkään, koska halusin salata 
kaikilta miten minun oli käynyt. […] Kun en 
ihmissuhderintamalla oikein pärjännyt, koulusta tuli minulle se 
”näytön paikka”, eli halusin olla hyvä edes jossakin, tulla 
hyväksytyksi edes jotakin kautta. […] Hyvältä tuntui, että olin 
löytänyt jonkun niinkin hullun kuin X, koska ajattelin, ettei näin 
hullua varmaan ihan tavalliset tallaajat jaksa katsella. X:n 
kanssa koin sitä paitsi ensimmäisen pitempiaikaisen 
seurustelusuhteeni. Olin ajoittain jo ollut sitä mieltä, että minut 
on tuomittu elämään yksin lopun ikääni. – Minä vain 

 

Yllä olevasta selonteosta ilmenee myös se, kuinka seurustelusuhteella on 

arvoa sinänsä. Taustalla tuntuu vaikuttavan käsitys siitä, että vasta 

parisuhteessa eläminen on oikea, onnellisuuteen johtava tapa viettää 

elämänsä. Parisuhteen arvostus on suurta, sillä yksinelämistä kuvataan 

ikään kuin vankeusrangaistuksena, tuomiona. Parisuhteessa eläminen 

näyttäytyy usein elämisen ideaalina ja vasta rakkauden uskotaan tekevän 

elämästä elämisen arvoista (Notko 2000, 9; Beck 1995, 169). 

 

Negatiiviseen subjektipositioon asettautuminen ja ”selityksen 

tarjoaminen” väkivaltaiseen parisuhteeseen ryhtymiselle ja jäämiselle 

ovat osa jatkumoa, joka etsii väkivallan uhrista syytä siihen, että tämä on 

joutunut kokemaan väkivaltaa parisuhteessaan. Keskisen (2005, 167–

169) mukaan tällainen puhe siirtää väkivallan tahdonvastaisesta 

tapahtumasta tilaksi, johon suorastaan hakeudutaan, mikä jälleen 

vastuuttaa väkivallan kohdetta väkivallasta. Tällöin traumoja ja elämässä 

kohdattuja vaikeuksia korostava puhe rakentaa väkivallasta kuvaa yhtä 

lailla väkivallan kohteen kuin tekijän toiminnasta syntyvänä ongelmana, 

ja toisinaan jopa keskittää huomion väkivaltaa kohdanneiden ihmisten 
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taustaan.  Toisaalta ymmärrän myös tällaisen asennoitumisen 

mielekkyyden. Nykyisyyden minä saattaa esiintyä kertomuksessa jo 

”vahvempana” ja itseensä enemmän luottavana, jolloin väkivaltaiseen 

suhteeseen uudelleen joutuminen saattaa näyttäytyä täytenä 

mahdottomuutena, ”tällaista ei enää voisi käydä”.  

 

5.2.2 Väkivaltaisessa parisuhteessa 

 

Suurin osa tarinoista keskittyy tähän tarinan aikaan, väkivaltaisen 

parisuhteen aikaan. Myös tähän vaiheeseen mahtuu useita erilaisia 

subjektipositioita. Osa minäkertojista ottaa syyllisen subjektiposition 

suhteessa väkivaltaan, osa puolestaan suojelijan, uhrin tai selviytyjän 

subjektiposition. Moni minäkertoja asettuu useisiin erilaisiin 

subjektipositioihin. 

   

Suojelijan subjektipositio 

Osa aineistoni minäkertojista otti itselleen suojelijan roolin lähinnä 

poikaystäväänsä nähden väkivaltaisen suhteen aikana. Suojelijapositio on 

siinä mielessä kiinnostava, että halu auttaa ja suojella toista ihmistä ei 

aina kohdistunut vain väkivaltaiseen poikaystävään, vaan kuten 

esimerkiksi nimimerkin Minä vain kertomuksesta ottamassani 

selonteossa, se kohdistui poikaystävän lisäksi myös mahdollisiin tuleviin 

lapsiin: 

[…] Enkä silti osaa ajatella, että joskus olisin vain minä, yksin 
ja vapaana, ilman mitään pelkoa tai kahleita. Sen tajusin 
miettiä läpi, ettei tuollaisesta hullusta ole isäksi, mutta miksi en 
sitä ettei siitä ole minun miehekseni? […] Haluan vielä lapsia, 
joita ei kasvateta sossupummeiksi. Haluan niille turvallisen, 
tasapainoisemman ja normaalimman isän.   – Minä vain 

 

Seuraavassa Heljän kertomuksesta ottamassani selonteossa suojelun 

kohde vaihtuu tarinan käännekohdassa; suojelijan subjektipositio otetaan 

ensin väkivaltaiseen poikaystävään ja heidän suhteeseensa nähden, yli 

parin yhteisen lapsen. Tässä selonteossa näkyy myös itsesyytösten 
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sävyttämä subjektipositio. Vasta, kun poikaystävä uhkaa parin yhteistä 

lasta, vaihtaa suojelu kohdettaan. Lapsesta tulee minäkertojalle uusi 

voimavara, ja tarina kulkee eteenpäin. Pari eroaa. 

[…] Ja vaikka kärsinkin hänen käytöksestään, rakastin häntä 
niin paljon että puolustin häntä henkeen ja vereen. En antanut 
kenenkään puuttua meidän väleihin. […] Lapsi alkoi olla taas 
enemmän kotona, mutta minun äitiyteni oli melko kadoksissa. 
Olin valtavan väsynyt, pelkäsin millaisena mies tulee 
reissuiltaan..sydäntä raastaa sanoa tämä, mutta ikään kuin 
rakkaus häneen olisi ollut enemmän kuin rakkaus lapseen. 
Lapsen tiesin aina löytävän turvan isovanhempiensa luota, hän 
oli taas sekaisin ja ongelmissa ja uskoin että minun vastuullani 
ja minun vuokseni niin onneton. Aggressiivisen ilmapiirin 
merkit alkoivat kuitenkin näkyä lapsessa, ja kun hän ensikerran 
nosti tuolin ilmaan ja uhkasi lasta ajatukseni selkenivät 
hetkessä. – Heljä 

 

Suojelijan subjektipositiossa minäkertoja uskoo voivansa auttaa 

väkivaltaista poikaystäväänsä. Esimerkiksi nimimerkki Minä vain ja 

hänen poikaystävänsä erosivat ja palasivat uudelleen yhteen lukuisia 

kertoja. Yksi yhteen palaamisen syy ja minäkertojan tapa rakentaa 

minuuttaan tässä tarinan ajassa on juuri halu auttaa väkivaltaista 

poikaystävää, luottaa muutoksen mahdollisuuteen. Myös Yön sisaren ja 

Nean selonteoista ilmenee halu auttaa väkivaltaista poikaystävää. Oma 

turvallisuus ja omasta itsestä huolehtiminen eivät mene väkivaltaisesta 

poikaystävästä kannetun huolen edelle.  

X yritti itsemurhaa kun olimme muutaman viikon erossa. En 
osannut päästää irti vieläkään ja palasimme yhteen. Kai 
halusin auttaa ja tukea, olla sille se […] ”elämän ainoa 
tarkoitus”.  – Minä vain 

[…] Luulin kaiken olevan hyvin kunnes tuli toinen kerta, kolmas 
kerta jne. Aina se loppui siihen, että hän itki ja minä lohdutin. 
Lupasin auttaa häntä tämän kauhean ongelman kanssa. […] 
Hirveintä oli kun hän pystyi olemaan lyömättä minua, hakkasi 
hän päätään seinään ja jouduin katsomaan vierestä. – Yön sisar 

Hän uhkaili itsemurhalla ja söi lääkkeitä, veti aineita ja otin 
takaisin hänet pelastaakseni hänet kuolemalta, näin ajattelin.    
– Nea  
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Suojelijan subjektipositio voidaan väkivaltaisen suhteen aikana ottaa 

myös suhteen ulkopuolisiin henkilöihin nähden. Tällöin esimerkiksi 

itselle tärkeitä ihmisiä halutaan säästää väkivallan jälkien todistamiselta. 

Kyse lienee samalla myös häpeästä; tahdotaan suojautua siltä 

mahdolliselta häpeältä, että suhteen ulkopuoliset ihmiset todistaisivat 

väkivallan jäljet. 

[…] heräsin, säikähdin ja harkitsin livistämistä. En uskaltanut 
yrittää koska X herää yleensä aina, kun kömmin pois sängystä. 
Siellä sitten vietin krapulapäivää, pahimman vihamiehen 
sängyssä makaillen. En enää edes halunnut pois, koska en 
halunnut, että siskoni tai vanhempani (tai kukaan) näkisivät 
minut sen näköisenä. – Minä vain 

 

Toisaalta suojelijan subjektipositio otetaan myös suhteessa meihin. 

Näreen (2005, 145) mukaan tytöt suhteuttavat usein omat tarpeensa ja 

toiveensa muiden intresseihin ja ovat hyvin suhdesuuntautuneita. Näin 

ollen tärkeämmäksi kuin oman itsen suojelu väkivallalta, muodostuukin 

meidän ja meidän suhteemme suojelu mahdolliselta erolta. Tytöiltä 

saatetaan toisinaan jopa odottaa suhteen tunnetaloudesta huolehtimista 

(ks. Näre 2005). Tilanne on ristiriitainen kuten alla olevasta nimimerkin 

Minä vain selonteosta käy ilmi. Jännite suojelijan ja uhrin 

subjektipositioiden välillä on ilmeinen.  

Eli olemalla juoksematta karkuun olen saattanut pelastaa 
meidät? Ja olen siitä ylpeä. Mutta silti välillä ahdistaa, kun 
ajattelen sitä ALISTUMISENA. – Minä vain 

 

Selviytyjän subjektipositio 

Osa aineistoni minäkertojista otti itselleen selviytyjän subjektiposition jo 

väkivaltaisen suhteen aikana. Myös Ojurin (2004, 175) näkemyksen 

mukaan väkivaltaa kokeneet naiset ovat parisuhteensa aikana olleet sekä 

väkivallan uhreja että väkivallassa selviytyjiä. Selviytyminen rakentuu 

kuitenkin Ojurin (2004, 184) mukaan tässä kontekstissa eri tavalla kuin 

eron jälkeen. Selviytyminen parisuhteen aikana on eri asia kuin suhteesta 

irtautumisen jälkeen, sillä väkivaltaisessa suhteessa selviytyminen 
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merkitsee sopeutumista, alistumista, sinnittelyä ja hyväksymistä lukuisia 

eri strategioita käyttäen ja tällöin selviytyminen on fokusoitunut 

parisuhteeseen. Eron jälkeen se fokusoituu naiseen itseensä. Omassa 

aineistossani voimaantuminen ja selviytyjän subjektipositioon 

asettuminen eivät kaikissa kertomuksissa suoraan myötäilleet Ojurin 

(2004) näkemystä suhteeseen fokusoitumisesta, vaan selviytyjän 

subjektipositioon asettuminen tuntui joissakin kertomuksissa syntyvän 

juuri oman itsen arvostuksen ja itseen fokusoitumisen kautta: 

Poikaystävälläni oli vaikeaa sopeutua armeijaan, hän lievästi 
masentui ja sai sen vuoksi ”sairaslomia” kotiin. Minä vietin 
mukavaa opiskelijaelämää. Osamme tavallaan vaihtuivat, minä 
pärjäsin, hän ei. Sain siitä itseluottamusta ja vahvuutta.[…] 
Alussa syntynyt asetelma ”poika päättään kaikesta, minä menen 
perässä” jatkui edelleen, mutta nyt olin saamassa siitä 
tarpeekseni. Itseluottamukseni oli kasvanut paljon. Halusin, 
että myös minua arvostetaan, että minun mielipiteeni otetaan 
huomioon, että kaikkia ajatuksiani ei heti tyrmätä vain tavan 
vuoksi. – SaM 

 

Myös Heljän kertomuksesta ottamastani selonteosta ilmenee se, kuinka 

minäkertoja vähitellen alkoi voimaantua ja rakentaa itselleen selviytyjän 

identiteettiä jo väkivaltaisen suhteen aikana, lapsensa tähden. Tässä 

selonteossa selviytyjän ja suojelijan subjektipositiot esiintyvät 

rinnakkain. Selviytymisen fokus ei siis kohdistu parisuhteeseen, vaan 

minäkertojaan itseensä, sillä hän tiedostaa tarvitsevansa voimia 

voidakseen huolehtia lapsestaan.  

Tiesin että lapseni vuoksi minun täytyy saada sosiaaliset taitoni 
takaisin ja luoda jonkinlainen turvaverkosto itselleni. Muutin 
lapsen isovanhempien lähelle, ja yritin kaikin voimin tulla 
hyväksi äidiksi. [… ] Sain haukkuja, retuutusta ja kerran hän 
esim. heitti tuopin kokoisen lasin rikki päähäni. Jotenkin olin 
kuitenkin vahvempi tuolloin, eivätkä loukkaukset satuttaneet 
enää kuin ennen. – Heljä  
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Toisaalta selviytyjän subjektipositio voidaan ottaa myös selkeästi 

suhteessa väkivaltaisiin tilanteisiin, korostettaessa sitä, ettei väkivaltaa 

otettu vastaan sinällään, taistelematta takaisin.  

itse en antanut noin vain piestä itseäni vaan poikakaverini 
naama oli usein ”kynsitty” kun tappelin takaisin. – Pirjo 

 

Selviytyjän subjektipositioon asettauduttiin myös siten, että väkivaltaan 

yritettiin etsiä ulkopuolista apua. Tulkitsen tämän väkivaltaisessa 

suhteessa selviytymiseksi; tilanteeseen yritetään aktiivisesti etsiä 

helpotusta. Esimerkiksi nimimerkki Minä vain kirjoittaa hakeneensa 

itselleen ja poikaystävälleen apua muun muassa perheasiain 

neuvottelukeskuksesta. Tällaisissa selonteoissa selviytyminen suuntautuu 

parisuhteeseen ja tavoitteeseen jatkaa suhdetta (ks. Ojuri 2004). Fokus on 

parisuhteessa, vaikka parisuhde rakentuukin kahden yksilön varaan, jotka 

tarvitsevat apua myös erikseen: 

Olen lukenut Miessakista ja Lyömätön Linja – ryhmistä. Välillä 
tuntuu siltä, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin muuttaa 
johonkin, missä nämä ryhmät toimivat. […] Haluaisin mennä 
perheasiain neuvottelukeskukseen juttelemaan. Lehdestä luin, 
että siellä on aloittanut uusi, suhteellisen nuori ihminen, joka 
on jopa ”erikoistunut” nuoriin pareihin. Tai ehkä meidän 
pitäisi kummankin käydä erikseen jossain juttelemassa. – Minä 
vain 

 

Minä vain ja hänen poikaystävänsä kävivät yhdessä perheasiain 

neuvottelukeskuksessa keskustelemassa suhteensa väkivaltaisuudesta, 

mutta Minä vain kirjoitti jo aiemmin tarinassaan, ettei perheasiain 

neuvottelukeskuksen mummosta ollut heidän auttajakseen. Yllä olevassa 

selonteossa ikä nousee kiinnostavasti esiin suhteutettuna aiemmissa 

selonteoissa esitettyihin näkemyksiin. Nuoremman työntekijän uskotaan 

voivan auttaa tai ainakin ymmärtävän parin todellisuutta paremmin, kuin 

aiemman, iäkkäämmän työntekijän. Sukupolvien välinen kuilu tulee 

kiinnostavasti esiin. Pohdinnat iästä ja sen mukanaan tuomasta 

kokemusmaailman erilaisuudesta näyttäytyy nimimerkin Minä vain 
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kertomuksessa merkittävänä kysymyksenä hänen pohtiessaan omaa 

suhdettaan itseään vanhempaan poikaystäväänsä, omiin vanhempiinsa 

sekä ulkopuolisiin auttajiin.  

 

Uhrin subjektipositio 

Monessa aineistoni kertomuksessa minäkertojat asettuivat myös uhrin 

subjektipositioon kuvatessaan heikkouden, avuttomuuden ja 

voimattomuuden kokemuksiaan sekä inhoaan ja häpeäänsä itseään 

kohtaan. Uhrin subjektipositio on joissakin aineistoni kertomuksissa 

hyvin kiinteästi yhteydessä väkivallasta kannetun syyn ja vastuun kanssa, 

jolloin se ei näyttäydy kaltoin kohdellun uhrin positiona, vaan ikään kuin 

ansaittuna uhripositiona – pitkänä jatkumona huonolle, mutta 

minäkertojien silmissä toisinaan jopa ansaitulle kohtelulle. Kun 

poikaystävän väkivaltaisuus tulkittiin omaksi syyksi, nähtiin 

uhripositiossa väkivalta jopa ansaittuna.  

 

Väkivallasta vastuuta kantavan minäkertojan uhripositio muodostuu 

hieman eri tavalla, kuin minäkertojan, joka ei koe olevansa vastuussa 

poikaystävänsä väkivaltaisuudesta. Tällaiseen itsesyytösten sävyttämään 

uhripositioon asettuva minäkertoja uskoo ansainneensa huonon kohtelun 

ja väkivaltainen suhde saattaa näyttäytyä ainoana mahdollisena suhteena, 

minkä minäkertoja mielestään ylipäätään voisi edes saada. Tällaiseen 

uhripositioon asettunut minäkertoja on voimakkaasti omaksunut toisen 

ihmisen, usein juuri väkivaltaisen poikaystävänsä, tavan katsoa itseään.  

 

Itsesyytösten sävyttämä uhripositio esiintyy esimerkiksi Nean ja Heljän 

kertomuksissa. Alla olevassa Nean kertomuksesta ottamassani 

selonteossa aikamuodot vaihtelevat kiinnostavasti. Preesens ja imperfekti 

vuorottelevat tekstissä. Toisin sanoen jotkin tämän puhetavan mukaiset 

minälle annetut ominaisuudet tuntuvat tunkeutuvan vielä nykyisyyteen 

saakka, toisista taas on jo luovuttu. 
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Mutta koin sen silloin niin, että ansaitsin kaiken pahan mikä 
minulle tuli, koska olen paha ihminen. Sisälläni asuu pahuus. 
[…] Seurustelun aikana […] sairastuin bulimiaan. Pidin itseäni 
juuri sellaisena mitä poikaystäväni sanoi minulle: lihava, ruma, 
tyhmä, huora. Pidin päälläni vain ”säkki” vaatteita, en 
juurikaan tavannut ystäviäni, koska eihän kukaan halua 
tällaisen kanssa olla kaverina. Suhtautuminen itseeni oli ihan 
vääristynyttä. Oksetin itseäni, olin kuvottava. – Nea  

 

Kuten yllä olevasta selonteosta ilmenee, on viimeiset virkkeet kirjoitettu 

imperfektissä, joskin minäkertojan ”sisällä asuva pahuus” ja se, ettei 

kukaan tahdo ”olla tällaisen kanssa kaverina” tunkeutuvat 

aikamuotojensa tähden menneestä ajasta nykyisyyteen saakka. 

Minäkertoja kuvaa vastenmielisyyttään itseään kohtaan hyvin suoraan, 

joskin poikaystävänsä puhetapaa myötäillen. Tällainen uhripositio ei 

vapauta minäkertojaa hänen väkivallasta kantamastaan vastuusta. 

 

Myös Heljän selonteossa aikamuodot vaihtelevat kiinnostavasti tehden 

nykyisyyden ja menneen ajan välisestä tavasta suhtautua itseen 

jännitteisen. Minäkertoja tulkitsi poikaystävänsä omistushalun ja 

alistamisen rakkaudeksi ja tunsi kiitollisuutta poikaystävästään, sillä 

uskoi, ettei kukaan muu oikeastaan edes voisi rakastaa häntä. Myös moni 

väkivaltaa parisuhteessaan kohdanneista amerikkalaisnuorista tulkitsi 

1980-luvulla tehdyn tutkimuksen mukaan parisuhteessaan esiintyvän 

väkivallan rakkauden ilmaukseksi (ks. Henton ym. 1983). Tällaisen 

lähestymistavan kautta väkivallasta ei suinkaan syytetä väkivallan 

tekijää, vaan väkivalta nähdään ansaittuna, oikeanlaisena kohteluna itseä 

kohtaan ja selonteossaan minäkertoja ottaakin itselleen itsesyytösten 

sävyttämän uhriposition: 



  89 

Tunsin että ansaitsin hänet, että hän on parasta mitä voin 
saada. Jotenkin ajattelin että suhteeni miehiin yleisesti vain on 
sellaisia. Miehet kokevat ja näkevät minulla toisella lailla kun 
naiset yleensä, eikä se ollut heidän vaan minun vikani. […] 
Omistushalusta tuli minulle merkki rakkaudesta, eikä kukaan 
toinen mies pystynyt antamaan minulle yhtä suurta rakkautta. 
Myös henkinen alistaminen vei minulta itseluottamuksen täysin. 
Uskoin että kukaan muu ei huolisi minua. Olin kiitollinen 
hänestä.[…] Noina vuosina kun olimme tiiviisti yhdessä en 
pystynyt/saanut olla tekemisissä kenenkään nuoruudenystävieni 
kanssa, ja olin todella yksinäinen. Päädyin juuri siihen 
tilanteeseen ettei kukaan halunnut olla tekemisissä kanssani.           
– Heljä 

 

Heljän selonteossa on huomionarvoista se, kuinka hän puhuu miesten 

tavasta nähdä hänet; virkkeen alkuosa on kirjoitettu preesensissä ja tuo 

täten puhetavan myös nykyisyyteen saakka. Kuitenkin merkittävää on se, 

että seurustelusuhteen aikana minäkertoja vielä uskoi miesten ”erilaisen 

tavan nähdä ja kokea hänet” olevan hänen oma vikansa, mutta 

imperfektin käyttö paljastaa, kuinka nykyisyyden minä on jo luopunut 

kyseisestä ajattelutavasta. Taylorin (1998, 62) mukaan määrittelemme 

identiteettimme aina käymällä dialogia tärkeiden läheistemme meissä 

näkemien identiteettien kanssa. Tämän näkemyksen pohjalta ei ole 

yllättävää, että käsitys omasta itsestä saattaa vääristyä huomattavasti 

väkivaltaisessa parisuhteessa, erityisesti silloin, kun sosiaalinen verkosto 

on väkivaltaisen partnerin rajoittama. 

 

Uhripositio näyttäytyy erilaisena silloin, kun väkivallan kohde ei kanna 

syyllisyyttä väkivallasta. Esimerkiksi Yön sisar ei tuntenut vielä 

ensimmäisen väkivaltatilanteen aikaan vastuuta poikaystävänsä 

väkivaltaisuudesta, vaan ensimmäinen väkivaltatilanne näyttäytyi 

minäkertojan silmissä järjettömänä ja täysin vailla minkäänlaista syytä. 

Minäkertojan tapa kuvata itseään saa kuitenkin uusia väkivallan 

jatkumisen myötä ilmaantuneita piirteitä; häpeän, likaisuuden ja 

voimattomuuden kuvaukset astuvat välittömästi mukaan kertomukseen. 
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Minua hävetti niin suunnattomasti, tunsin itseni niin heikoksi ja 
likaiseksi. […] Menin huoneeseeni ja tunsin olevani kuin 
tyhjiössä. – Yön sisar  

 

Brisonin (1998,13) mukaan häpeä saattaa estää väkivallan uhria 

kertomasta kokemastaan, vaikka tämä vakuuttaisikin itselleen omaa 

syyttömyyttään väkivaltaan. Myös Husson (2003, 276) mukaan häpeä 

vaientaa väkivallan kohteina olleita naisia, ja häpeän tuottamisen ja 

ylläpitämisen kautta vaiennetaan myös laajempi naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa koskeva keskustelu. Yön sisaren kertomuksessa väkivalta saa 

suhteen jatkuessa uuden muodon, seksuaalisen väkivallan raiskauksen 

muodossa. Tämän tultua ilmi kertomuksesta alkavat minäkuvaukset 

muuttua entistä häilyvämmiksi ja minäkertoja alkaa kyseenalaistaa 

tekstissä minuuttaan. Yön sisar kirjoittaa vieraudesta itseään kohtaan, 

siitä, kuinka hän ei enää tunnista itseään. Seuraavasta selonteosta on 

luettavissa, kuinka minäkertoja tuntuu kadottaneen itsensä. Tässä 

uhripositiossa puhetapa on epäuskon sävyttämä. 

Tuijottelin peiliin ja ajattelin etten näe siellä itseäni. En ollut 
oma itseni. En tiedä, kai minä säälin itseäni. Olotila oli niin 
tyhjä. – Yön sisar 

 

Yllä olevassa selonteossa minäkertoja kyseenalaistaa minuutensa, eikä 

tunnista itseään. Brisonin (1998) mukaan todellisuudentaju hämärtyy 

väkivallan seurauksena ja väkivaltaa kohdanneen ihmisen minuus tuntuu 

pirstoutuvan. Kun jotakin käsittämätöntä tapahtuu, todellisuuden rajat 

hämärtyvät. Väkivallan jälkeiset kokemukset saattavat tuntua 

”kuolemanjälkeisiltä”. Väkivallan uhri kyseenalaistaa oman 

olemassaolonsa, eikä tiedä, mikä on todellista ja mikä ei. Usein 

väkivallan kohde ei myöskään saa tilaa puhua kokemuksestaan, sillä 

ympäristö ei ole valmis kuulemaan asiasta. Ihmiset, jotka eivät ole 

kokeneet vastaavaa, eivät välttämättä kestä kuulla raiskatun ja 

pahoinpidellyn ihmisen yrityksiä kertoa tapahtuneesta. (Brison 1998, 13.)  
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5.2.3 Nykyisyydessä 

kun muistosi ei enää satuta ketään / silloin särkyy sydämeni / 
kun muistosi ei enää satuta ketään / minun sydämeni kulkee / yli 
rauhattoman maan / minun sydämeni hajoaa / tuulen kanssa 
kulkemaan – A.W. Yrjänä (2003, Minun sydämeni on särkynyt) 

 

Kaikki kertomukset rakentuvat nykyisyydestä käsin, ja jo aiemmin esiin 

tuomissani selonteoissa on kuulunut kaikuja nykyisyyden minän 

puhetavoista. Jokainen aineistoni kertomus päättyy nykyisyydestä käsin 

kirjattuihin loppusanoihin, eron jälkeiseen aikaan. Useimpien 

kertomusten päätteeksi minäkertoja on suuntautunut joko varovaisemmin 

tai vakuuttuneemmin selviytyjän subjektipositioon. Selviytyjätarina on 

usein se kulttuurisesti hyväksyttävin tarina, johon väkivallan kertomusten 

oletetaankin päättyvän (ks. Husso 2003). Selviytyjän subjektipositioon 

asettuminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Selviytyjädiskurssin 

taustalta kuuluu myös toisenlaisia, epäileviä ja epävarmoja puhetapoja.  

 

Toiset kantavat yhä pelkoa mukanaan, toiset eivät. Toiset eivät näe 

väkivaltaisessa suhteessa enää mitään hyvää, toiset puolestaan pohtivat 

voivatko enää koskaan välittää kenestäkään samalla tavalla. Tarinoiden 

loput eivät siis ole yksiselitteisiä, kuten eivät itse tarinatkaan. Jokaiseen 

tarinaan mahtuu useita subjektipositioita, useita syitä, joita väkivallan 

taustalla nähdään sekä useita onnen ja kivun hetkiä. Myöskään tähän 

tarinan aikaan sijoittuvat subjektipositiot eivät ole selvärajaisia. 

 

Selviytyjäksi opettelevan subjektipositio 

joskus ymmärtää / tähän piste // saisinko laskun // niin itsekäs 
en ole että / antaisin anteeksi // kaikki tuli kalliiksi / minä 
maksan vielä pitkään // en itseäni kipeäksi / vaan itseni 
terveeksi – Arno Kotro (2005, 26.) 

 

Selviytyjäksi opettelevan subjektipositioksi kutsun sellaista 

subjektipositiota, jossa selviytymiseetos ei syrjäytä täysin väkivallan 

jättämiä pelkoja ja huolta tulevasta. Tällaiseen selviytyjäpositioon asettui 
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suurin osa aineistoni minäkertojista. Tässä subjektipositiossa korostuu 

nimenomaan itsen arvostamisen opettelu sekä toiveiden ja pelkojen 

välinen jännitteinen tila. 

Aika kaukaiselta ajatukselta tuntuu, että joskus seurustelisin ja 
keneenkään mieheen uskaltaisin luottaa, vaikka tietysti 
haaveilen (melko hatarasti ja epävarmasti tosin), että löytäisin 
”sen oikean”, jonka kanssa minulla olisi perhe ja oikea, 
turvallinen koti. Tällä hetkellä yritän keskittyä elämään päivä 
kerrallaan antaen itselleni aikaa kasailla itseäni, opetella 
olemaan se minä, joka ennen X:ää olin ja nauttimaan 
vapaammasta elämästä. Kyllä se siitä! Päivä kerrallaan. Enää 
ei tarvitse pelätä. – Minä vain 

 

Yllä olevassa selonteossa epävarmuus ja varmuus esiintyvät rinnakkain. 

Kiinnostavana pidän myös minäkertojan mainintaa siitä, kuinka hän 

yrittää nyt opetella olemaan itsensä jälleen, eli ihminen, joka on ollut 

häneltä itseltäänkin kateissa. Tällainen tulevaisuuteen ja itseen 

suuntautuminen päättää kertomuksen hieman samankaltaisesti, kuin 

Ojurin (2004, 179) konstruoima etsijän tarina; minuus on yhä etsimisen 

kohteena ja päällimmäisenä pyrkimyksenä on nykyisyyden haltuunotto. 

Olannaista on kuitenkin minäkertojan tahto ja yritys löytää itsensä 

uudelleen. Tämä puhetapa kuljettaa käsitystä itsestä selviytyjän 

subjektipositiota kohti. 

 

Myös Yön sisar asennoituu selviytyjäksi opettelevan subjektipositioon. 

Hänen tarinansa alkaa runolla. Tulkitsen tämän runon omana erillisenä 

selontekonaan, joka muodostaa allegorian6 Yön sisaren parisuhteelle; 

runo tavallaan kertoo Yön sisaren tarinan tiivistetyssä muodossa.  Se on 

kirjoitettu nykyisyydestä käsin, sillä runon puhuja muuttuu runon aikana 

tytöstä naiseksi ja puhuja päättää sanansa siihen, mistä proosamainen 

kirjoitustyyli ja varsinainen tarina alkusanoineen alkaa, eli nykyisyyteen. 

Erityisesti kiinnitin huomiota runon puhujan muuttumiseen tytöstä 

                                                 
6 Allegoria tarkoittaa vertauskuvallista esitystapaa, jossa teoksen todellinen merkitys 
kätkeytyy sen kirjaimellisen ilmaisun taa. Allegoria voidaan määritellä esim. 
moninkertaiseksi symboliksi. Usein allegoria myös itse vihjaa omaan allegorisuuteensa. 
(Viikari 2001, 80.)                          
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naiseksi. Tämä itseä koskeva määrittely tytöksi tai naiseksi vaihtelee 

myös Yön sisaren tarinassa proosatyylillä kirjoitetun tekstin sisällä.  

Olen pyörivähameinen tyttö. / Kun olen tanssinut itseni 
uuvuksiin annan hameeni laskeutua sinun syliisi. / Sinun, joka 
katselit tanssiani puiden varjossa. Hameeni laskeuduttua olen 
sinun ja meille alkavat / uudet tanssit.  // Mutta jos tulet 
pysäyttämään tanssini, karkaa tuli nuotiosta. / Tanssini loppuu 
siihen paikkaan, nuotio sammuu ja olet metsässä yksin. / 
Minussa on jäljellä vain hiillos, sinulle... 

 

Katkelmassa tanssin pysäytyksen voi ajatella viittaavaan väkisin 

pysäyttämiseen. Tulkitsen tämän ilmaukseksi väkivallasta. Pysäytys 

lopettaa tanssin, ja jättää tytöstä jäljelle vain varjon entisestään. Tässä 

runon alkuosan puhetavassa minäpuhuja rakentaa itselleen tytön 

minuutta. Runo kuitenkin päättyy naisen sanoihin. Yön sisar kertoo 

tarinaansa nykyisyydestään käsin, 20-vuotiaana nuorena naisena, joka on 

elänyt väkivaltaisessa parisuhteessa. Tästä elämäntilanteesta katsottuna 

runon puhujan minäkuva rakentuu varovaisesti uudelleen, hänen 

kokemuksensa muuttuu voimaksi selvitä vaikeistakin asioista: 

Kun olen kulkenut sen pimeän metsän läpi, saapuu toinen mies, 
/ joka saa minut liekkeihin jälleen. // Ja niin olen 
pyörivähameinen nainen, sisällä suuri voima / selvitä sen 
pimeimmänkin läpi. Tulta suonissa.      – Yön sisar 

 

Runon loppuosan diskurssi korostaa selviytymistä. Runon puhetapa 

rakentaa positiivisen mielikuvan runon minäpuhujasta, joka pystyy 

selviytymään ”pimeimmänkin” läpi. Minäpuhuja asettuu selviytyjänaisen 

subjektipositioon. Myös proosatyylillä kirjoitettujen alkusanojen 

puhetapa korostaa paikoin väkivallasta selviytymistä.  Minäkertoja ei 

kuitenkaan asennoidu ainoastaan selviytyjän subjektipositioon, vaan 

hänen käyttämänsä puhetavat, jotka koskevat nykyhetkeen sijoittuvaa 

minää, ovat keskenään ristiriitaisia. Tällaista subjektipositiota kuvaa 

kuitenkin pyrkimys ja tahto selviytyä.  

 



  94 

Husso (2003, 306–307) on huomioinut väitöskirjassaan 

kirjoituskilpailutekstien kontekstisidonnaisuuden. Vaikka ”Väkivallasta 

vapaaksi” -kirjoituskilpailun selviytymistä korostava otsikko onkin 

osaltaan vaikuttanut siihen, miten väkivaltakokemukset on muistettu ja 

kerrottu, kerrotaan kirjoituksissa myös alemmuuden, heikkouden ja 

kykenemättömyyden kokemuksista. Myös käyttämäni 

kirjoituskilpailuteksti, Yön sisaren tarina, sisältää sekä selviytymiseen 

että pelkoon ja heikkouteen kietoutuvia puhetapoja. Nämä puhetavat 

paikantavat minäkertojan sekä selviytyjän että raiskatun ja 

pahoinpidellyn naisen subjektipositioihin. Ovaskan ja Rimpeläisen 

(2003, 45–46) mukaan myös perheväkivaltaa kohdanneet nuoret pyrkivät 

rakentamaan itselleen sekä tavallisen, että perheväkivaltaa kohdanneen 

nuoren identiteettejä kontekstista riippuen. Identiteetin muodostamiseksi 

he käyttivät erilaisia diskursiivisia keinoja, kuten identiteetin kuvaamista 

kerroksittaisena sekä aika- ja kontekstisidonnaisena. Myös useiden 

aineistoni minäkertojien tapa asettua erilaisiin subjektipositioihin 

vaihtelee tarinan ajan ja tilanteen mukaan. 

 

Selviytyjäksi opettelevan subjektipositio on myös Nean selonteossa 

rakentunut toisaalta onnellisen nykyhetken ja toisaalta taas häpeän 

tunteiden ja tulevaisuutta koskevien pelkojen jännitteessä. Kuten Ojuri 

(2004, 185) huomioi, ei selviytymistä voi luonnehtia yksiselitteiseksi 

menestystarinaksi, vaan myös selviytyminen on suhteellista kuten elämä 

yleensäkin. 

Koen kuitenkin, että minulla oli erittäin onnellinen lapsuus, 
nuoruus meni pilalle, nykyaika on tässä ja nyt ja parasta mitä 
minulla on. Elämäni alkoi tavallaan uudestaan silloin kun 
täytin 20. En halua puhua menneisyydestäni tuttaville, häpeän 
sitä. Elämä on kovasti heitellyt. [… ] Toivon, että jossain 
vaiheessa voisin jättää nämä vuosien takaiset asiat taakseni 
kokonaan. Aina ne jostain putkahtelee ja pelot nostavat välillä 
päätään. – Nea 
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Selviytymistä korostava subjektipositio 

Tällä subjektipositiolla tarkoitan sellaista positiota, jossa väkivaltaisen 

suhteen jälkeinen elämä näyttäytyy positiivisena ja suhde itsessään hyvin 

negatiivisena. Oma selviytyminen korostuu tässä subjektipositiossa 

syyllisyydestä luopumisen kautta. Esimerkiksi SaMin kertomuksessa 

tällainen puhetapa pulpahtelee esiin myös aiemmin; nykyisyyden minän 

ääni esiintyy tarinassa jo aiempien elämänvaiheiden kuvausten 

yhteydessä. Minäkertoja asettuu selviytymistä korostavaan 

subjektipositioon syyllisyysdiskurssista vapautumisen kautta. Tämä 

näyttäytyy SaMin selonteossa suorastaan ehtona selviytyjän 

subjektipositioon asettumiselle. Itsesyytöksistä on luovuttava. 

En surrut eroa, poika suri sitäkin enemmän. […] Heti kun olin 
sen päättänyt, kaduin sitä kaikkea tuhlattua aikaa, jonka pojan 
kanssa olin viettänyt. […] Entisestä elämästäni en kaivannut 
mitään, uusi kun oli täynnä mahdollisuuksia ja avoimena 
edessäni. Tämä oli ehdottoman hyvä asia toipumiseni kannalta, 
pääsin nopeasti jaloilleni, kun elämä täyttyi uusilla asioilla. 
Pidimme pojan kanssa yhteyttä, välillä aika tiiviistikin, vielä 
noin vuoden ajan eron jälkeen. Tunsin hyvin voimakkaasti 
syyllisyyttä jättämisestäni, ja yritin näin hyvitellä sitä. Vasta 
kun tapasin nykyisen aviomieheni, tajusin, miten huonosti 
minua oli entisessä suhteessa kohdeltu, että pojan 
väkivaltaisuus ei ole ollut minun syytä, vaan vastuu on täysin 
hänellä. – SaM  

 

Toisaalta selviytymistä korostavan subjektiposition ottaminen ei 

välttämättä takaa tyytyväisyyttä nykytilanteeseen:  

Inhoni häntä kohtaan on edelleen hyvin suurta, ja olen 
katkerakin siitä kaikesta mitä hän minulle teki. Eniten minua 
harmittaa se, etten saa häntä enää mitenkään vastuuseen 
tekemisistään. Siis vastuuseen lain edessä. Jostain syystä tämä 
on viime aikoina pyörinyt paljonkin mielessäni, katumus siitä, 
etten tehnyt käytännössä yhtään mitään silloin, kun pojan 
väkivaltaisuus oli ajankohtaista. Nyt en pysty noita tekoja 
mitenkään todistamaan, ja tiedän että poika ei varmasti 
myöntäisi mitään. Olen siis toistaiseksi hylännyt ajatuksen 
poliisiasemalle marssimisesta. Silti viha nousee pintaan joka 
kerta, kun noita aikoja mietin. – SaM  
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Suhteesta on siis selviydytty ja nykyisyys näyttäytyy toisaalta onnellisena 

ja vapaana väkivallasta kannetusta vastuusta luopumisen myötä. 

Toisaalta katkeruus ja inho ihmistä kohtaan, jonka kanssa minäkertoja on 

viettänyt osan elämästään, näyttäytyy yllä olevan selonteon mukaan 

kuluttavana, ja sai minut pohtimaan selviytymisen monimutkaisuutta. 

Itsesyytöksistä luopuminen vapautti minäkertojan väkivallan 

vastuunkantajan positiosta, mutta jätti jälkeensä tyhjiön; väkivallan 

tekijää ei selonteon mukaan enää saa vastuuseen teoistaan.  

 

Vaikka väkivaltaisesta suhteesta onkin selviydytty, jättää yllä oleva 

selonteko miettimään, kuinka kokonaisvaltaista selviytyminen lopulta on. 

Väkivallan muisto kulkee katkeruuden ja inhon tunteiden muodossa 

mukana minäkertojan elämässä, ja vaikka subjektipositio onkin vahvasti 

selviytymistä ja pärjäämistä korostavan diskurssin määräämä, jää jokin 

varjo väkivallasta edelleen eloon. Itsesyytösten suunta näyttää siirtäneen 

minäkertojan väkivallan aiheuttajan positiosta väkivaltaan 

puuttumattoman ihmisen positioon. Itsesyytöksistä on siis väkivallan 

laukaisijan position osalta luovuttu, mutta niiden tilalle on tullut katumus 

siitä, ettei minäkertoja väkivaltaisen suhteen aikana ole tehnyt 

poikaystävänsä väkivaltaisuudelle mitään. Nykyisyyden minä on ankara 

menneisyyden minäänsä kohtaan. Menneen ajan subjektipositiot 

rakentuivat erilaisessa kontekstissa, eri tilassa ja ajassa, ja tätä 

nykyisyyden minä ei puhetavassaan huomaa. Toisaalta siis syyllisyys on 

edelleen läsnä tällaisessa puhetavassa. Alemmuudentunteiden 

sisäistäminen näkyy siinä, miten väkivaltaa kohdanneet ihmiset 

syyllistävät itseään sekä toiminnastaan että toimimattomuudestaan 

(Husso 2003, 117).  

 

Tahdon myös tuoda esiin nimimerkin Minä vain pohdinnan siitä pelosta, 

että väkivaltainen suhde näyttäytyisi myös minäkertojalle itselleen vain 

ja ainoastaan väkivallan kautta. Kuinka tasapainoilla vihan ja rakkauden 

tunteiden välimaastossa, ja mikä on lopulta se tapa, jolla väkivaltaisesta 

suhteesta selviydytään? 
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Äitini kommenteista jotenkin loukkaannuin, kun hän totesi, ettei 
ole ikinä ymmärtänyt, mitä oikein olen X:ssä nähnyt. En 
jotenkin hyväksy sitä, että koko ihminen tai koko suhde 
leimataan sen perusteella, että väkivalta on ollut kuvioissa 
mukana. Se ei kuitenkaan ole koko totuus. Lähinnä pelottaa, 
että entä jos itselleni joskus käy niin, etten muista tai osaa 
ajatella X:stä enkä koko suhteesta enää mitään hyvää. Miten 
silloin voi enää itseään ja valintojaan ymmärtää..? – Minä vain 

 

 

5.3 Yhteenveto: väkivalta ja väkivallan diskurssit nuorten 

naisten ja tyttöjen parisuhteissa 

sinä sanot / minä jätin sinut // matkat avartaa / välimatkatkin // 
etkö vieläkään / edes kaukaa näe / sinä jätit minut aiemmin // 
sinä jätit minua joka ilta // minähän uskoin toivoin rakastin / 
loputtomasti / melkein loppuun asti // vaikka oltiin / 
monennessako hulluudessa jo // usko toivo rakkaus // kun 
suurin niistä toivo / kuinka pieni on // usko rakkauteen – Arno 
Kotro (2005, 10.) 

 

Tässä tutkielmassa tarkoituksenani oli selvittää väkivaltaa ja väkivallan 

diskursseja nuoruusiän parisuhteissa. Analyysivälineenäni käytin 

diskurssianalyysia. Tulokseni myötäilevät pääosin aiempaa parisuhteessa 

tapahtuvaa väkivaltaa koskevaa tutkimusta. Tässä mielessä ne voisivat 

olla yleistettävissä, vaikka kyseessä ovat erityisesti juuri nuorten naisten 

kohtaaman väkivallan diskurssit. Toisaalta diskurssianalyyttinen 

tutkimus ei pyri antamaan lopullisia totuuksia, vaan saatuja tuloksia 

voidaan pitää yhtenä näkemyksenä ja puheenvuorona tutkittavaan 

aiheeseen (ks. Juhila & Suoninen, 1999).  Nuoruuden huomiointi toi 

kuitenkin keskusteluun myös uudenlaisia painotuksia. Nuorten kohdalla 

kyseenalaistuu näkemys kodista väkivallan ensisijaisena näyttämönä. 

Väkivalta laajeni useimmissa aineistoni kertomuksissa myös kodin 

ulkopuolelle, niin sanottuun julkiseen tilaan. Väkivalta saatettiin myös 

selittää nuoruuteen kuuluvana ”ylireagointina” tai tulkintavirheenä.  

 

Kysymys vallasta näyttäytyi aineistossani moninaisena. Parisuhteissaan 

väkivaltaa kohdanneet nuoret naiset ja tytöt olivat suhteissaan 
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monenlaisten vallankäytön mekanismien kohteina. Foucault’n 

määrittelemät vallan muodot esiintyivät myös omassa aineistossani. 

Juridis-diskursiivista, pakottavaa valtaa esiintyi erityisesti fyysisten 

väkivaltatekojen muodossa; poikaystävä käytti väkivaltaa esimerkiksi 

silloin, kun minäkertoja kapinoi hänen tahtoaan vastaan. Näin 

väkivaltateko näyttäytyi eräänlaisena järjestyksen palautuksena. (Ks. 

Keskinen 2005, 48.) 

 

Kurinalaistava valta puolestaan ilmeni siten, että minäkertojat alkoivat 

itse tarkkailla toimiaan. Tämä näkyi esimerkiksi seksiin painostamisen 

yhteydessä. Vaikkei suhteessa välttämättä haluttu seksuaalista 

kanssakäymistä, siihen suostuttiin lopulta ”normaaliuden” nimissä, sillä 

seksi nähtiin osana parisuhdetta ja kaikkien muidenkin oletettiin sitä 

myös harrastavan. Minäkertojat tarkkailivat itseään väkivaltaisen 

poikaystävän odotusten ja toiveiden kautta. Näin seksittömyydestä ei 

muodostunut joillekin aineistoni minäkertojille todellista vaihtoehtoa. 

(Ks. Keskinen 2005, 48.) Nuorten voidaan yleisemminkin ajatella olevan 

vallankäytön ja kontrollin kohteita. Niin koulu, vanhemmat kuin valtio 

lakeineen asettavat nuorille rajojaan. Toisaalta vallan yhteydessä esiintyy 

aina myös vastarintaa ja valtasuhteiden kyseenalaistamista.  

 

Parisuhteen sisällä ikään liittyvä vallan epätasapaino näyttäytyi selkeästi 

nimimerkin Minä vain kertomuksessa. Minäkertoja on poikaystäväänsä 

useita vuosia nuorempi. Minäkertojan väkivaltainen poikaystävä vetosi 

usein kokemattomuusdiskurssiin puolustellessaan väkivaltaisuuttaan. 

Tämä puhetapa pakotti minäkertojan subjektipositioon, jossa hän ei 

kokemattomuuttaan voinutkaan tietää, mitä väkivalta on ja mitä niin 

sanottuun ”normaaliin” parisuhteeseen kuuluu. Väkivalta selittyi tällöin 

tiettyyn ikävaiheeseen kuuluvan kokemattomuuden kautta.  Minäkertoja 

pohti myös tarvettaan todistaa itseään vanhemmalle poikaystävälleen 

sitä, ettei ole ”mikään äidin helmoihin kaipaava lapsi, vaan itsenäinen 

aikuinen”.  Suurimmassa osassa aineistoni kertomuksia parisuhteen 

osapuolet olivat kuitenkin keskenään lähes samanikäiset, ainoastaan Nea 

on poikaystäväänsä vuoden vanhempi. 
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Jaottelin väkivallalle annetut syyt ja selitykset sen mukaan, mihin ne 

viime kädessä palautuivat. Väkivaltaa selittävät selonteot ja niiden 

taustalla vaikuttavat diskurssit ovat myös yhteydessä siihen, millaisia 

subjektipositioita ne minäkertojille mahdollistavat.  

 

Jo lähtökohtaisesti, ennen parisuhteen väkivaltaa negatiivisen 

subjektipositioon itseensä nähden asettuneiden minäkertojien 

selontekojen taustalta oli luettavissa tietynlainen arvottomuuden 

tunteiden pitkä jatkumo. Väkivaltainen parisuhde koettiin ikään kuin 

luonnollisena jatkona omalle elämälle. Tällainen negatiivinen 

subjektipositio tuntui rivien välistä esiintyvän ”syynä suhteeseen 

ryhtymiselle”. Väkivallasta ei välttämättä suoraan syytetty itseä, vaikka 

se voitiinkin kokea luonnollisena jatkeena omalle elämäntarinalle ja 

väkivaltainen suhde saattoi näyttäytyä minäkertojalle ”ainoana 

mahdollisena suhteena”.  

 

Itsesyytökset muuttuivat monella konkreettisimmiksi ja 

voimakkaammiksi väkivaltaisen parisuhteen aikana. Itsesyytösten 

puuttuminen, ja tätä kautta väkivallan syiden ja seurausten välinen ero 

näkyi erityisen selvästi nimimerkin Yön sisar kertomuksessa. Hän asettui 

ennen parisuhteensa väkivaltaa erittäin positiiviseen subjektipositioon. 

Itsesyytökset ilmaantuivat kertomukseen vasta, kun väkivallasta oli tullut 

jatkuvaa. Ensimmäisestä väkivaltatilanteesta Yön sisar ei tuntenut 

olevansa vastuussa, hänen oli vaikea käsittää mitä oli tapahtunut ja miksi. 

Väkivallan jatkuessa minäkertoja alkoi kuitenkin syyttää itseään 

poikaystävänsä väkivaltaisuudesta, sillä tahtoi uskoa siihen, ettei 

väkivalta ollut tarkoituksenmukaista. Väkivallan 

tarkoituksenmukaisuuden huomioiva puhetapa kuitenkin esiintyi myös 

hänen kertomuksessaan.  

 

Väkivaltaisen suhteen aikana useimmat aineistoni minäkertojista pitivät 

itseään syyllisenä poikaystävänsä väkivaltaan; kyse lienee ainakin 

osittain väkivallan syiden ja seurausten sekoittumisesta. Väkivaltaa 

parisuhteessaan kohdannut ihminen alkaa usein etsiä syitä väkivaltaan 
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myös itsestään. Jos väkivalta ei ole poikaystävän mukaan tahallista, ketä 

siitä voi syyttää? Syy poikaystävän väkivaltaisuudelle palautui hyvin 

useassa kertomuksessa minäkertojaan itseensä. 

 

Minäkertojan syyllisyyttä korostava puhetapa asetti minäkertojan 

vastuuseen väkivallasta. ”Väkivallan ansainneen uhrin” 

subjektipositiossa moni minäkertoja syytti itseään väkivallasta; 

väkivallan kuviteltiin jopa olevan ansaittua. Syy väkivaltaan löytyi 

pikemmin itsestä kuin väkivallan tekijästä. Tällaiset itsesyytösten 

ohjaamat subjektipositiot eivät kuitenkaan olleet ainoita mahdollisia 

subjektipositioita, joihin minäkertojat väkivaltaisen suhteen aikana 

asettuivat. Uhrin subjektipositio esiintyi puhtaimmillaan sellaisissa 

selonteoissa, joissa minäkertoja kuvasi heikkouden kokemuksiaan ilman, 

että vastuutti itseään väkivallasta. Tällöin uhrius tarjosi subjektiposition, 

joka mahdollisti itsesyytöksistä luopumisen, ja jossa kerätä voimiaan. 

 

Osa minäkertojista toi selonteoissaan esiin myös väkivallan 

tarkoituksenmukaisuuden ja rakensi itselleen selviytyjän identiteettiä. 

Osa näki väkivallan taustalla väkivallan tekijän vaikeat kokemukset ja 

tahtoi toimia väkivaltaisen ihmisen pelastajana ja auttajana. Tällaiseen 

suojelijan subjektipositioon asetuttiin myös suhteessa muihin kuin 

väkivallan tekijään. Esimerkiksi Heljän kertomuksessa oma lapsi nousi 

lopulta suojelun keskiöön, ohi väkivaltaisen poikaystävän. Heljän tarinan 

kohdalla voisi myös puhua perheessä tapahtuvasta väkivallasta. Lapsi 

muutti parisuhteen dynamiikkaa ja samalla sen osapuolia ja heidän 

lukuisia subjektipositioitaan. Heljä ei ollut enää vain nuori nainen, vaan 

myös äiti.   

 

Väkivaltaisen suhteen jälkeiseen aikaan eli nykyisyyteen keskittyvät 

puhetavat rakensivat minäkertojille jonkinasteista selviytyjän 

identiteettiä. Joissakin kertomuksissa korostui myös se näkemys, että 

väkivallasta itsensä syyttämisen on loputtava, jotta tällainen 

subjektipositio ylipäätään olisi mahdollinen. Itsesyytöksistä ei välttämättä 

kuitenkaan täysin luovuttu. Jos väkivaltaisen suhteen aikana itseä 
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syytettiin poikaystävän väkivaltaisuudesta, väkivaltaisen suhteen jälkeen 

itseä saatettiin syyttää lähtemättömyydestä ja asiaan 

puuttumattomuudesta. Tällainen puhetapa ei ota huomioon sitä, kuinka 

traumatisoiva kokemus väkivalta voi olla. Nykyisyyden minän 

toimintatila on erilainen kuin väkivaltaisen suhteen aikaisen, 

pahoinpidellyn ja loukatun minän; näiden minuuksien 

toimintamahdollisuudet ovat varsin erilaiset. 

uskoa meihin / yhdessä ja erikseen / eikä sitten kuitenkaan // 
pettyä sata kertaa / luottaa silti / sitten pettyä siihen että taas 
luottaa // jatkaa matkaa monin kysymyksin / paljon kyynelein – 
Arno Kotro (2005, 58.) 
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6 POHDINTA 
 

6.1 Väkivalta yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä 

 

Tätä tutkielmaa tehdessäni olen havainnut useaan otteeseen sen, kuinka 

herkästä asiasta parisuhteessa tapahtuvasta väkivallassa on kyse. 

Toisaalta väkivaltatutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys 

konkretisoituu juuri silloin, kun tutkimuksen kautta tuodaan vaikeita 

asioita julkiseen keskusteluun. Parhaimmillaan tällöin lisätään myös 

inhimillistä ymmärrystä. Olen ottanut tutkielmani näkökulmaksi 

väkivaltaa parisuhteissaan kohdanneiden nuorten naisten näkökulman. 

Parisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa koskeva tutkimus tarkastelee 

väkivaltaa usein juuri sen oletuksen kautta, että väkivallan kohde on 

naispuolinen. Näkökulma on kuitenkin perusteltu, sillä tilastojen valossa 

fyysisen väkivallan kohteeksi parisuhteessaan joutuva ihminen on 

useimmiten nainen. Rajasin tutkimukseni näkökulman lopullisesti 

empiirisen aineistoni mukaan.  

 

Tutkielmani yhteiskuntapoliittisuus näkyy jo aihevalinnassa, sillä 

väkivalta on sosiaalinen ongelma eli asia, joka koskettaa useita ihmisiä. 

Jos yhteiskunta hyväksyy väkivallan, on se myös itse osallinen 

väkivaltaan. Tällöin väkivalta koskettaa meitä kaikkia. Väkivaltaa ei siis 

voi pitää minään poikkeusilmiönä, sillä se on lävistänyt koko 

yhteiskunnan ja kaikki sosiaaliset suhteet (Kappeler 1995). 

Foucault’laisittain ajatellen vallasta vapaita alueita ei ole olemassakaan. 

Väkivalta on yksi vallan taktiikka, joka voi lukkiuttaa valtasuhteita ja 

aiheuttaa niiden epäsymmetrisyyden.  Valta itsessään ei kuitenkaan ole 

vain ”negatiivinen” asia. Valta voi olla myös tuottavaa, sillä valtasuhteet 

synnyttävät myös vastarinnan paikkoja. (Keskinen 2005.)  

 

Olen yrittänyt tuoda tutkielmassani esiin näitä vastarinnan paikkoja, 

yleisesti ”hyväksyttyjä totuuksia” vastaan nousevia puhetapoja. Näin 

olen pyrkinyt ilmentämään väkivaltailmiön moninaisuutta siten kuin se 

aineistossani esiintyy. Selkeimmillään vastarinta esiintyi tarpeena 
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puolustautua joitakin ”yleisiä totuuksia” vastaan, kuten sitä käsitystä 

vastaan, että väkivallan kohde jollakin tavalla nauttisi väkivallasta tai että 

päihteet ja väkivalta kuuluisivat aina auttamattomasti yhteen. Olen myös 

jatkuvasti joutunut tarkistamaan omia tulkintojani ja ennakko-oletuksiani. 

Yhtenä tämän tutkielman kiinnostavimpana antina pidän juuri yleisiä 

oletuksia haastavia puhetapoja ja näkökulmia. Puhetavat rakentavat 

todellisuutta tietyllä tavalla ja sen takia on tärkeää, että myös totunnaisia 

uskomuksia haastavat äänet pääsevät kuuluviin. 

 

Erojen näkökulma esiintyy myös suhteessa ikään; aineistoni nuorten 

naisten parisuhteissa tapahtunut väkivalta ei aina rajoittunut vain kotiin, 

kun taas kotia tunnutaan pidettävän suorastaan hegemonisessa asemassa 

väkivallan tapahtumapaikkana aikuisten parisuhteissa. Olen yrittänyt olla 

tasoittamatta aineistostani esiin nousevia eroja ja pyrkinyt antamaan tilaa 

moniäänisyydelle. On kuitenkin myönnettävä, että useita kiinnostavia 

asioita oli jätettävä tämän tutkielman ulkopuolelle myös 

tutkimuksellisten rajausten tähden. Kaikkia mahdollisia puhetapoja en 

välttämättä ole edes useista aineiston lukukerroista huolimatta osannut 

löytää. 

 

Yhteiskuntapoliittisen tutkielman huipentumana voisi pitää ehdotusta 

siitä, kuinka kyseinen ongelma olisi mahdollista poistaa. Moni aineistoni 

minäkertojista toivoi kertomuksensa hyödyttävän muita väkivallan 

kohteeksi joutuneita ihmisiä. Yksi heistä mainitsi myös sen, kuinka 

seksuaalikasvatuksesta kyllä huolehditaan, mutta minkäänlaista 

parisuhdevalistusta ei nuorille ole tarjolla.  

Löysin viestisi Cosmopolitan-lehden foorumilta, ja noissa 
keskusteluissa nuoret tytöt ovat yllättävän usein vuodattaneet 
väkivaltaisen suhteen tuskaa. Uskoisin että ne kokemukset ovat 
valitettavan yleisiä. Se on asia, josta ei puhuta, myöskään 
etukäteen. Seksuaalivalistuksesta kyllä huolehditaan, niin kuin 
pitääkin, mutta mitään parisuhdevalistusta nuorille ei ole.         
– SaM  
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Kuinka siis nuoren on mahdollista tietää, mitä parisuhteelta odottaa? 

Mistä tietää sen, mikä on parisuhteessa oikein ja mikä väärin? SaMin 

pohdinta osuu varsin lähelle myös omia kokemuksiani. Koulussa 

huolehditaan seksuaalikasvatuksesta jo alaluokilta lähtien, mutta 

seurustelusta, saati sen riskeistä, ei juurikaan puhuta. Parisuhde on 

kuitenkin yksi seksuaalisen käyttäytymisen näyttämö ja tila, mutta 

seksuaalikasvatus tuntuu sivuuttaneen sen täysin. Tietysti tämä johtaa 

myös miettimään, kenen vastuulle parisuhdekasvatus sitten jäisi, 

vanhempien vai koulujen? Entä jos vanhemmat tai opettajat ovat itsekin 

kietoutuneita väkivallan verkkoon (ks. Husso 2003)?  Kuka kertoisi 

nuorille parisuhteesta, myös sen varjopuolista, väkivallasta ja 

hyväksikäytöstä? Stakesin Elämä ilman pelkoa -käsikirja (Stakes 2002) 

on suunniteltu tilanteisiin, joissa kouluissa törmätään perheessä tai 

nuorten seurustelusuhteessa tapahtuvaan väkivaltaan. Kirja keskittyy 

kuitenkin hyvin voimakkaasti juuri perheessä tapahtuvan väkivallan 

käsittelyyn, eikä mielestäni huomioi riittävästi nuorten omien 

seurustelusuhteiden väkivaltaisuutta ja nuoruutta erityisenä ikävaiheena 

väkivallalle altistumisessa. Uskoisin nuorten omien seurustelusuhteiden 

väkivaltaisuutta käsittelevälle käsikirjalle olevan kysyntää.  

 

Toimintasuosituksia tehdessään yhteiskuntatieteilijä joutuu kuitenkin 

myöntämään sen, ettei voi etukäteen tietää, millaisia seurauksia 

kyseisellä ohjelmalla on. Jos nuoria alettaisiin valistaa 

parisuhdeväkivallasta, muuttaisiko se tilannetta? Vähenisikö väkivalta 

valistuksen myötä? Sosiaalinen todellisuus on niin monimutkainen, ettei 

sitä voi varmasti ennakoida. (Ks. Saarikoski 2001, 52.) 

 

Sosiaalisen todellisuuden arvaamattomuus ei mielestäni kuitenkaan johda 

siihen päätelmään, ettei suosituksia lainkaan voisi tehdä tai antaa. 

Parisuhdeväkivallan kohdalla uskon, että tietoisuuden lisääntyminen on 

yksi edellytys parisuhteessa tapahtuvan väkivallan ehkäisemiselle. 
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6.2 Diskurssien ja jatkokysymysten jäljillä 

 

Diskurssianalyyttisen tutkimuksen ongelmallisuus piilee siinä, että sen 

avulla etsitään erilaisia puhetapoja myös sen kautta, mitä ei sanota, mitä 

vain vihjataan ja mitä halutaan vältellä. Näin ollen tutkija lähestyy 

tekstejä ikään kuin ylhäältä alaspäin. Suurin huoleni tämän tutkielman 

suhteen liittyykin siihen, että tahtomattani loukkaan jotakuta 

tutkimukseeni kirjoituksellaan osallistunutta ihmistä. Siksi on tärkeää 

korostaa vastuuta tekemistäni tulkinnoista. Ne ovat minun rakennelmiani 

teksteistä, ja siten ne valitettavasti voivat myös olla vastakkaisia niille 

merkityksille, joita aineistoni minäkertojat ovat itse ajaneet takaa. Ne 

eivät myöskään ole lopullisia totuuksia aineistosta, vaan yksi 

puheenvuoro aiheeseen. Olen yrittänyt pitää mielessäni Yllön (1994, 

226) muistutusta tutkimuksenteon vaaroista, etten menetä kosketusta 

siihen, mikä lopulta on tärkeää:  

The danger, as we process women’s words, is that we no longer 
hear their voices.  

 

Yllä lainaamani katkelma pakottaa myös pohtimaan sitä, missä on 

tyttöjen ja nuorten naisten ääni? Naisten ääni on ansaitusti noussut 

väkivaltatutkimuksessa esiin, mutta nuorten naisten ja tyttöjen ääni 

esiintyy vielä taustalla. Tämä voi johtua siitä, ettei nuorilla ylipäätään ole 

yhtä paljon yhteiskunnallista valtaa kuin vanhemmilla ikäryhmillä. 

Nuoret ovat monin tavoin riippuvaisia vanhemmistaan ja ympäröivästä 

yhteiskunnasta, niin taloudellisesti kuin emotionaalisestikin. 

 

Nuoruus on ikävaihe, jossa oman itsen peilaaminen suhteessa muihin 

korostuu. Perhepiirin ulkopuolisten ihmisten rooli on tärkeä nuoren 

ihmisen elämässä. Nuori väkivaltaa parisuhteessaan kohtaava ihminen 

joutuu täten aikuistumaan väkivallan keskellä, väkivallan kohteen 

roolissa. Kuinka juuri parisuhteessa tapahtuva väkivalta vaikuttaa nuoren 

elämään? Olen tarkastellut tätä kysymystä jo tässä tutkielmassa erilaisten 

subjektipositioiden avautumisen kautta, mutta pro gradu -tutkielman 
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laajuisessa työssä on kysymyksen kaikkiin osa-alueisiin mahdoton 

vastata. 

 

Nuorten parisuhteissa tapahtuva väkivalta haastaa perinteisen jaottelun 

julkisen ja yksityisen tilan välillä – väkivallan oletetaan tapahtuvan 

neljän seinän sisällä, muilta piilossa. Näin ei aineistoni perusteella aina 

ole. Myös tätä havaintoa voisi tarkastella jatkotutkimuksissa. Joissakin 

kertomuksissa vanhempien läsnäolo siirsi väkivallan näyttämön kodin 

seinien ulkopuolelle. Toisaalta, vanhempien auktoriteetti heidän omassa 

tilassaan, minäkertojien lapsuudenkodeissa, tuntuu suojaavan ainakin 

jossakin määrin fyysiseltä väkivallalta. Hyväksytäänkö siis nuorten 

välinen väkivalta julkisessa tilassa? Ja jos siihen ei puututa, pidetäänkö 

sitä yleisestikin nuoruuteen, tiettyyn ikävaiheeseen liittyvänä 

”luonnollisena” ilmiönä? Onko julkinen tila nuorten aluetta, jonka 

oletetaan toimivan heidän omilla säännöillään? 

 

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi myös hiljaisuuden kulttuurin 

(ks. Weinehall 1997) tarkastelu. Hiljaisuuden kulttuurilla viitataan 

väkivallasta vaikenemiseen, joka usein syntyy häpeän ja pelon myötä. 

Usein väkivallan kohde häpeää tapahtunutta ja väkivallasta tulee parin 

yhteinen salaisuus. Hiljenemistä ei kuitenkaan voi pitää vain nuorille 

ominaisena toimintamallina, sillä myös aikuiset väkivaltaisissa 

parisuhteissa elävät naiset usein vaikenevat kokemuksistaan. Havaitsin 

kuitenkin, että myös suhtautumisessa vaikenemiseen esiintyy eroja.  

 

Useimmissa aineistoni kertomuksissa väkivaltaa hävettiin ja siksi siitä 

vaiettiin hiljaisuuden kulttuurille tyypillisellä tavalla. Toisaalta, väkivalta 

saattoi myös olla ”julkinen salaisuus”. Tällöin minäkertoja tiesi, että oma 

lähipiiri tietää poikaystävän väkivaltaisuudesta. Siitä kuitenkin puhuttiin 

vain harvoille ja valituille. Mielenkiintoista on myös se, että jos 

väkivallasta puhuttiin, puhuttiin siitä omanikäisille ystäville/sisaruksille. 

Vanhemmille väkivallasta ei parisuhteen aikana puhuttu. Väkivallasta 

keskustelu on kuitenkin tärkeää. Tällöin se myönnetään ongelmaksi eikä 

sen olemassa oloa yritetä kieltää.  
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LIITE 1: KIRJOITUSPYYNTÖ 
Onko seurustelukumppanisi väkivaltainen? 

Kirjoita kokemuksistasi! 

 

Oletko noin 13–23-vuotias väkivaltaa parisuhteessasi kokenut nuori tai 
nuori aikuinen? Teen pro gradu –tutkimustani nuorten 
parisuhdeväkivaltakokemuksista Jyväskylän yliopiston 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle. Toivon Sinun kirjoittavan 
omista väkivaltakokemuksistasi. Voit myös olla jo aikuinen, joka 
kirjoittaa nuoruudessaan kokemastaan parisuhdeväkivallasta. 
 

Voit kirjoittaa esimerkiksi seuraavista asioista:  

-Mitä tapahtui? Miten kaikki alkoi ja päättyi, vai jatkuuko väkivalta   

edelleen? 

-Mitä ajattelit ja tunsit?  

-Miten väkivalta vaikutti Sinuun? Miten näit itsesi ennen ja jälkeen 

väkivallan ilmaantumisen? 

-Kerroitko tilanteesta esimerkiksi ystävillesi tai vanhemmillesi? Saitko 

apua?  

-Miten väkivaltaan suhtauduttiin, vai pysyikö se muilta salassa?  

-Esiintyykö myös lapsuudenperheessäsi/kotonasi väkivaltaa?  

-Miten jaksoit eteenpäin?  

 

Voit keskittyä kirjoituksessasi niihin asioihin, joita itse pidät tärkeinä. 
Kirjoituksesi tulee tutkimuskäyttöön ja se käsitellään ehdottoman 
luottamuksellisesti. Voit myös lähettää kirjoituksesi nimimerkillä, mutta 
laitathan ikäsi ja sukupuolesi kirjoitukseen näkyviin. Jos Sinulla on 
kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä. Jos lähetät kirjoituksesi postitse, 
kirjoita kirjekuoreen otsikoksi: NUORUUS JA 
PARISUHDEVÄKIVALTA, vastaanottaja Elina Syrjänen. Kiitos 
avustasi! Lähetä kirjoituksesi 20.4.2006 mennessä joko postitse tai 
sähköpostitse osoitteeseen: 
 

Sähköpostilla: sähköpostiosoitteeni   

Postitse:          Yliopiston postiosoite 
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LIITE 2: INTERNET-SIVUT 
 

Kirjoituspyyntöni lähetin Ellit-keskustelufoorumiin 

(www.soneraplaza.fi/ellit), Terkkarinettiin (www.terkkari.net), 

Nettiturvakodin sivuille (www.apua.info/keskustelut.html), Tukiasema-

nettiin (www.tukiasema.net), Suomi24:n keskustelupalstalle 

(www.suomi24.fi), Verkkoklinikan sivuille (www.verkkoklinikka.fi), 

Demi-lehden keskustelupalstalle (www.demi.fi), Teens-nettisivuille 

(http://ffp.uku.fi/terve/index.shtml), Cosmopolitan-nettilehden 

keskustelupalstalle (www.cosmopolitan.fi/keskustelut), Reginainen-

nettisivuille (http://www.reginainen.fi/keskustelu) sekä Lahden ja 

Jyväskylän kaupunkien nuorille suunnatuille keskustelupalstoille 

(www.nuorilahti.net ja www.jyvaskyla.fi/keskustelu).  

 

Saadakseni tutkimukseeni mahdollisimman monenlaisia kertomuksia, 

lähetin kirjoituspyyntöni myös SETA:n keskustelupalstalle (www.seta.fi) 

sekä Miessakkien keskustelufoorumille (www.miessakit.fi), jossa 

esiintyy paljon keskustelua siitä, kuinka miehet ovat jääneet 

parisuhdeväkivaltatutkimuksen jalkoihin vain väkivallan tekijän roolissa. 

En kuitenkaan saanut yhdenkään miespuolisen henkilön omakohtaista 

kertomusta väkivallasta, vaikka kirjoituspyyntöni tuntuikin herättävän 

paljon keskustelua.   


