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1 RIIPPUVUUS PARISUHTEESSA 

 

Notkon väitöksessä eräs nainen kuvaa liittoaan. Perhe on rakentanut aikanaan itselleen 

talon maaseudulle. Nainen on kotiäitinä eikä näinollen käy työssä kodin ulkopuolella. 

Miehensä kontrolloi naisen tekemisiä, mielipiteitä, harrastuksia, rajoittaa elämänpiiriä, 

käyttää suoranaista vapaudenriistoa. Naisella ei ole omaa tulonlähdettä ja mies ei anna 

rahaa naiselle tämän omaan käyttöön, nainen on miehestä taloudellisesti täysin riippu-

vainen (myös taloudellista vallankäyttöä (Nettikoti. Valta ja kontrolli). Nainen ei ker-

tomansa mukaan saa mennä edes naapurin perunapellolle kävelemään, käydä kirpputo-

rilla, lukea runoja jne. (Notko 2010, 20-21) 

 

Vallankäyttöä / sitomista 

 

Notko kirjoittaa myös vallankäytöstä, sosiaalisesta vallasta (2010, 28).  Väkivallan ja 

vallankäytön ero voi kai olla hiuksenhieno, jälkimmäisellä ehkä tiedostetummin pyri-

tään hallitsemaan toista, kun taas väkivallan – varsinkin fyysisen – käyttö voi olla spon-

taanimpaa, harkitsematonta. Fyysinen väkivalta on yksi vallankäytön keino.  

  Väitöskirjassaan Notko kertoo myös ”yksinäistämisestä”. Vaikka ympärillä olisikin 

sosiaalisia suhteita, eivät ne ole tukevia, vaan pikemminkin päinvastoin. Yksinäistämi-

nen voi olla elämänpiirin rajoittamista, sisälleen sulkemista, ulkomaailmasta eristä-

mistä. (Notko 2010, 29) 

 

Rakkautta vai riippuvuutta? 

 

Nettiturvakodin sivulla vertaillaan rakkautta ja riippuvuutta rinnakkain. Rakkaus on nk. 

avoin järjestelmä ja riippuvuus taas suljettu järjestelmä. Rakkaudessa puolisoilla on ti-

laa myös itselleen, itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen. Riippuvuussuhdetta kuvaa 

täydellinen sitoutuminen, muut ulkopuolelle jättävä symbioosi. Rakkaussuhteessa puo-

lisoilla voi olla sekä omia että yhteisiä harrastuksia ja ystäviä, heillä on tilaa olla sekä 

yhdessä että erikseen ilman ahdistusta. Suhteen tilaa on myös mahdollista tutkia ja poh-

tia, ja kestää haavoittumista ja kolhuja. Riippuvuussuhdetta leimaa mustasukkaisuus, 

puolison vahtiminen, epävarmuuden sietämättömyys, ripustautuminen, omistamisen 

halu. (Nettiturvakoti, rakkautta vai riippuvuutta) 
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Ojuri kirjoittaa siitä, miten pitkään jatkuva perheväkivalta voi aiheuttaa PTSD-tyyppisiä 

oireita joillekin.  Oireina voi olla esim. väsymystä, uniongelmia, muistihäiriöitä, ahdis-

tusta, levottomuutta jne. Tällainen oireilu on väkivaltaa kokevan mielen suojautumis-

keino traumaattisia tapahtumia vastaan. Traumatisoituminen vaikeuttaa itsensä tunte-

mista ja oman tilanteen ymmärrystä, sellaisessa mielentilassa suurten ratkaisujen teke-

minen voi tuntua ylivoimaisen vaikealta . (Ensi- ja turvakotien liitto 2006, 18-19) 

 

Riippuvuus ja luopumisen vaikeus 

 

Väkivaltaisesta parisuhteesta lähteminen ei useille varmaankaan ole helppoa ja lopulli-

sen päätöksen tekeminen voi viedä aikaa jopa vuosia. Parisuhteen lopettaminen tarkoit-

taa monien asioiden jättämistä taakse ja uusi elämä voi ensin olla melko tyhjä. Ainakin 

oma kokemukseni on, että parisuhteen lopettaminen tarkoittaa joskus myös joistain ih-

missuhteista luopumista, tutusta ympäristöstä luopumista jne. Irrottautuminen tarkoit-

taa, että on epäonnistunut parisuhteessa. 

  Yhteiselämään on kuulunut paljon muutakin kuin väkivaltaisuus, on myös hyviä asi-

oita; kiintymystä, rakkauttakin, yhteinen elämä ja onnellinenkin aika, usein myös lapsia. 

Parisuhteesta pidetään usein kiinni viimeiseen asti, vaikka huonostakin. Päätös irrottau-

tumisesta voi syntyä tilanteen kärjistyttyä, esim. niin, että lasten turvallisuus on uhat-

tuna, jopa oma henkikin. (Ensi- ja turvakotien liitto 2006, 19) 

 

Ojuri listaa joitain esteitä naisen väkivaltaisesta parisuhteesta lähtemiseen. Näiden syi-

den taustalla näkisin yhtäältä kaltoinkohdellun naisen voimattomuuden muutoksen te-

kemiseen ja toisaalta jonkin kaikkivoipaisuusharhan asioiden muuttamisesta parem-

maksi omien tunteiden avulla.    

  Esteinä lähtemiseen Ojuri luettelee mm. vanhojen hyvien aikojen muisteleminen ja 

toive paremmasta tulevaisuudesta, usko rakkauden parantavaan vaikutukseen ja miehen 

muutoslupauksiin, syyllisyydentunne epäonnistumisesta (tässä varmaan myös pelko 

siitä, mitä muut ulkopuoliset ajattelevat) ja huonoudesta naisena olemisessa eri roo-

leissa. Luonnollisesti myös erilaiset riippuvuudet, taloudellisen riippuvuuden lisäksi, 

puolisoon liittyen estävät tai siirtävät irrottautumista. (Ensi- ja turvakotien liitto 2006, 

20) 

 

Väkivaltaisessa liitossa on eri vaiheita 
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Tutkija Kristin Skjorten (1988) on jaotellut liittoa, jossa ilmenee perheväkivaltaa, nel-

jään  eri vaiheeseen. Vaiheistaminen kuvaa mielestäni samalla hyvin naisen valmiuksia 

ja valmistautumista irrottautumiseen. Ensimmäinen vaihe on mahdollisuuksia ja toi-

veita täynnä, suhteessa näkyvät vain hyvät puolet. Toisessa vaiheessa väkivaltaa (eri 

muodoissa) on jo jossain määrin tullut kuvioihin, mutta nainen pitää sitä poikkeuksena. 

Hän uskoo tilanteen korjaantuvan. Kolmannessa vaiheessa väkivaltaisuudella ja sen 

uhalla on jo iso rooli suhteessa, suhde ahdistaa, mutta nainen ei ole valmis irtautumaan. 

Hyvät hetket auttavat jäämään. Neljäs vaihe on sitten irtautumisen vaihe, toiveet muu-

toksesta parempaan ovat menneet, on vain pahaa. Nainen kypsyy lähtemisen ajatukseen. 

(Ojuri 2001,) 

 

 

2 AUTTAMISKEINOJA  

 

Naisilla on omia selviytymiskeinoja väkivaltaisessa suhteessa. He voivat mukailla omaa 

käyttäytymistään miehen mielialojen mukaan (joita oppivat ”haistelemaan”), niin ettei-

vät provosoi tai ärsytä puolisoaan. Uhkaavien tilanteiden mahdollisuuksia ennakoidaan, 

ettei konfllikteja syntyisi. Myös lapsia ohjataan käyttäytymään niin, ettei isä hermostu. 

Tapahtuneita väkivaltatilanteita peitellään ja salataan. Eräs nainen kirjoittaa tunteiden 

turtumisesta, kuvaa sitä puudutuspiikkinä toimintakykynsä säilymiseksi. Lopulta nai-

nen alkaa hakea myös kodin ulkopuolista apua. (Ensi- ja turvakotien liitto 2006, 24-25, 

26) 

 

Nettiturvakoti 

 

Nettiturvakoti on Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä sivusto perheväkivallasta kärsi-

ville, sivustolle on kerätty tietoa avuntarvitsijoille – sekä perheväkivallan uhreille, teki-

jöille että lapsille ja nuorille. Sivustolta löytyy esim. turvasuunnitelma, joka kannattaa 

tehdä pahan hetken varalle. Siellä on myös erilaisia testejä, joiden avulla voi omaa ti-

lannetta ja sen vakavuutta pohtia. Nettiturvakodissa on avoin keskustelupalsta, johon 

samassa tilanteessa olevat voivat kirjoittaa halutessaan anonyymisti ja saada vertaistu-

kea. Siellä on myös kahdenkeskinen chat-osio, jossa ajanvarauksella voi keskustella 

turvakotityön ammattilaisen kanssa. 

(https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=220) 

 

https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=220
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Auttamistyö / hoitosuhde 

 

Auttamistyössä naisen väkivaltaisesta suhteesta irtautumisessa lähtisin liikkeelle niistä 

perusasioista että väkivallan käyttö missään muodossa ei ole hyväksyttävää eikä kos-

kaan sen uhrin syy. Koettua väkivaltaa ei tarvitse hävetä, asioista voidaan keskustella 

suoraan ja luottamuksellisesti asiakkaan ehdoilla. Myöskään rakkauden, välittämisen ja 

hellyyden tunteita väkivaltaista miestä kohtaan ei tarvitse hävetä. Tehdään selväksi, että 

auttajan osa ei ole tuomita millään tavalla. Kerron että tukea ja apua on aina saatavilla. 

Auttajana teen selväksi, että arvostan naisen avunpyyntöä ja annan kaikkeni hänen aut-

tamisekseen. Suurimman työn joutuu kuitenkin nainen tekemään itse, auttajana olen 

vain mukanakulkija ja tukija. Irrottautuminen väkivaltaisesta suhteesta on pitkä pro-

sessi, joka on ilmeisesti alkanut jo paljon ennen ulkopuolisen auttajan tapaamista.  

 

Turvakotitoiminnasta 

 

Mikkelissä ei ole varsinaista Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämää turvakotia, mutta 

Parikanniemen lastenkoti järjestää palvelua. Lista turvakodeista kunnissa ei ole lähes-

kään kattava, turva- ja tukiasuntoja voi tiedustella myös oman kunnan sosiaalitoimen 

kautta. (Nettiturvakoti. Turvakodit) 

  Viola ry on Etelä-Savon alueella toimiva perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyk-

sikkö.  (Viola ry) 

 

Turvakotiin voi hakeutua suoraan, sinne voi myös ohjautua jonkin viranomaistahon 

kautta, esim. poliisin tai sosiaalityöntekijän lähettämänä. Turvakodista nainen (ja lap-

set) saavat nimenomaan turvaa ja hoivaa. Nainen voi rauhassa tehdä irrottautumispro-

sessiaan ja keskittyä itseensä (ja lapsiinsa) tarvitsematta pelätä miehen hyökkäystä. Jos-

kus niinkin helpolta tuntuva asia kuin rauhallisen yöunen saaminen voi helpottaa hen-

kistä taakkaa. Turvakodissa voi asua väliaikaisesti muutamasta päivästä muutamaan 

kuukauteen. Ainakin aluksi uuden tulokkaan ei tarvitse huolehtia käytännön asioista, 

ruokailuista jne, hän voi keskittyä omaan toipumiseensa.  

    

Tulokeskustelussa äidin ja lasten kanssa käydään läpi tapahtumia ennen turvakotiin tu-

loa ja puretaan tilannetta perheen jaksamisen mukaan. Samalla käydään läpi käytännön 

asioita turvakodissa olemiseen liittyen. Myöhemmin, mutta mahdollisimman pian tur-

vakodin ammattiauttaja aloittaa työskentelyn naisen kanssa, edelleen tietenkin naisen 
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ehdoilla. Myös väkivallan tekijään ollaan yleensä yhteydessä, häntä ohjataan myös avun 

piiriin väkivaltaisen käyttäytymisensä hallitsemisessa. Ammattilainen antaa tietoa ja 

käytännön neuvoja, miten asioita voi alkaa purkamaan. Väkivallan jälkipuinti on tärkeä 

osa työskentelyä, siinä käydään yhdessä läpi paitsi itse väkivallantekoja, myös niiden 

aiheuttamia ajatuksia ja tunteita. Naisen oman syyllisyydentunteiden käsittely on myös 

oleellista auttamistyössä, niistä pyritään pääsemään eroon.  (Ensi- ja turvakotien liitto 

2006, 27-29) 

 

Ojuri kirjoittaa siitä, miten naiset usein muistelevat hyviä onnellisia aikoja ja puoluste-

levatkin miehen huonoa käyttäytymistä. Nainen voi kertoa läheisyyden kaipuun tun-

teista ja kaikesta huolimatta kiintymyksestä puolisoa kohtaan. Auttajan ei pitäisi tuo-

mita ja asennoitua kielteisesti näihin vaan pohtia näitä asioita yhdessä naisen kanssa. 

Naiselta vaatii voimia pysyä päätöksessään tunteiden noustessa pintaan. Vaikka nainen 

tuntee kiintymystä ja läheisyyttä väkivaltaiseen mieheen, ei se vielä paranna miehen 

käyttäytymistä ja lupaa muutosta. (Ensi- ja turvakotien liitto 2006, 20) 

  Syyllisyydentunne nousee vahvasti esiin naisilla perheväkivallan uhreina. Syitä mie-

hen väkivaltaiselle käyttäytymiselle haetaan omasta itsestä, tavallaan oikeutetaan väki-

vallan käyttäminen. (Ensi- ja turvakotien liitto 2006, 20-21) 

 

Nainen tekee selviytymisprosessiaan ja irrottautumistyötään omalla tavallaan. Autta-

mistyössä voidaan käyttää erilaisia keinoja, joiden avulla asiakas pystyy työstämään 

asioitaan ja tilannettaan. Joku hyötyy kahdenkeskisistä tapaamisista auttajan kanssa, 

toinen ryhmätyöskentelystä. Erilaisen luovat keinot voivat auttaa avaamaan tunnesol-

muja, sellaisia voi olla esim. musiikki, piirtäminen, maalaaminen, erilaisten tunnekort-

tien käyttö jne. (Ojuri 2001, 62-67) 

 

Tässä vielä linkki Saraste –ohjelman 4. jaksoon, jossa perheväkivallasta selvinnyt nai-

nen kertoo elämästään nyt ja mitä se oli entisessä parisuhteessa ja miten lapset oireile-

vat. Nainen korosti sitä, että niin kauan kuin puolisosta vähänkin välitti, ei parisuhteesta 

päässyt irti. Ja että ulkopuolisen on helppoa sanoa, että jätä se.  https://www.you-

tube.com/watch?v=MhoIct04QXo  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MhoIct04QXo
https://www.youtube.com/watch?v=MhoIct04QXo
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3 UHRIUTUMISESTA 

 

Reinikainen (2013) selittää luennossaan uhriutumista henkilön omana asenteena. Näin 

ollen se on siis tila, josta pääsee eroon muuttamalla omia asenteitaan. Kirjoittaja yhdis-

tää uhriutumista eräänlaiseen luovuttamiseen, elämänhallinta ja tahtotila on luovutettu 

pois itseltä. Uhriksi joutuminen taas ei ole riippuvainen omasta itsestä. Esim. väkivallan 

uhriksi joutuminen ei ole sen kokijan syy tai aiheuttama, vaan nimenomaan tekijän. 

(Naistenkartano) 

  Artikkelissa Reinikainen (Naistenkartano) luettelee uhriutumisen merkkejä erilaisten 

elämänkokemusten avulla. Niitä lukiessa sain mieleeni erään nuoruusajan tuttavuuden, 

jolla tuntui olevan lähes jokainen kuvailuista elämänkokemuksista. Niitä oli esim. ylei-

nen epäoikeudenmukaisuuden kokemus lähes kaikilta tahoilta häntä itseään kohtaan, 

omat epäonnistumiset olivat aina jonkun muun tahon syytä (tunne objektina olemisesta 

omassa elämässään?), kateus toisten onnistumisia ja elämää kohtaan, myötätunnon 

puute, kateus jne. 

  Olen saanut käsityksen, että väkivallantekijät usein selittävät toimintaansa muiden ai-

kaansaamina. Esim. vaimon lyöminen, koska tämä ärsytti, ei ollut tehnyt ruokaa, hoita-

nut kotia, oli muuten vain huono jossain jne. Tai lapsi ansaitsi läksytyksen, koska…Tai 

koska sai lopputilin töistä, oli kiukku pakko purkaa johonkin, jne.  Nämä tekijät ovat 

siis myös uhriutuneita?  

  Tässä yhteydessä uhriutunut henkilö voi siis ymmärtääkseni olla joko väkivallantekijä 

tai kokija. Tekijään en tässä yhteydessä paneudu enempää. Jos uhriutumisen merkkejä 

tarkastelee naisnäkökulmasta perheväkivallan kokijaan, voi nähdä alistuneen, heikon 

naisen, joka kokee olevansa matkustaja omassa elämässään. Nainen ja väkivallan kokija 

perheessä voi uhriutua monella eri tavoin, ja uhrin aseman tunteesta voi olla hyvin työ-

lästä päästä irti (Naistenkartano). 

 

Reinikainen kirjoittaa uhriutumisen juurista, jotka voivat olla saaneet alkunsa jo suku-

polvien takaa. Hän kannustaa uhriutumisen tunteita kokevien tarkastelemaan omaa his-

toriaansa ajatuksella, menneisyyttä tutkimalla voi ymmärtää nykytilannetta. Omia hyviä 

ja huonoja kokemuksia pitää pyrkiä tarkastelemaan laajemmin eri puolilta. Menneitä 

asioita ei voi muuttaa, mutta ne hyväksymällä voi päästä irti uhriutumisen kokemuk-

sista. Vertaisin uhriutumisesta irtautumista oman elämänsä lankojen ottamista omiin 

käsiin, sitä että ottaa vastuun oman elämän onnistumisesta. (Naistenkartano) 
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4 TYÖNTEKIJÄN OMA JAKSAMINEN AUTTAMISTYÖSSÄ 

 

Auttamistyön tekeminen voi tuntua raskaalta ja turhauttavaltakin. Auttajan täytyy muis-

taa pitää mielessä, että tässä ei olla häntä itseään auttamassa – auttajalla on luultavasti 

asiat ihan hyvin. Nainen voi epäröidä irrottautumista ja palata uudelleen väkivaltaisen 

miehen luokse. Auttajina emme voi ymmärtää täysin perheen dynamiikkaa, jokaisella 

perheellä on monisyiset taustansa ja vaikuttajansa. Ei ole auttajan asia muodostaa aika-

tauluja tai ehtoja eroprosesseihin, voi vain antaa tukea ja neuvoa. On vaikeaa pohtia, 

miten agressiivisesti auttaja voi kaltoinkohdeltua puolisoa painostaa lähtemään pois. 

Tuntuisi ainakin, että tärkeintä on säilyttää vastaanottavainen, välittävä ja kannustava 

asenne.  

  Naisen irrottautuminen väkivaltaisesta suhteesta voi viedä vuosia, samalla nainen voi 

palata yhä uudestaan väkivaltaisen miehensä luo. Tämä voi turhauttaa auttajaa, mutta 

irrottautuminen voi olla pitkä ja vaikea prosessi. Väkivallan uhriksi joutunut tarvitsee 

aikaa itsensä uudelleen löytämiseen ja selviytymiseen. (Ensi- ja turvakotien liitto 2006, 

19) 

  Koskelainen kirjoittaa samasta asiasta; miten auttajalla voi olla tarve hoputtaa asia-

kasta tekemään muutoksen ja irrottautumisen suhteesta. Asiakasta autetaan näkemään 

muutoksen tarve ja tiedostamaan omia tuntemuksiaan, mutta muutosprosessia ei voi 

kiirehtiä. Kiirehtiminen ja painostaminen voi pahimmillaan aiheuttaa uhkareaktion, eli 

nainen voi palata uhmallaankin takaisin väkivaltaisen miehensä luo. Työntekijän tulee 

opetella myös ”lepäämään” ja hillitsemään omaa intoaan auttamistyössä.  (Ojuri 2001, 

63,64) 

   

Kuten hoitosuhdetyötä tehdessä yleensäkin, myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koke-

vien asiakkaiden kanssa, tulee auttajan käsitellä omat tunteensa ja kokemuksensa ai-

heesta. Oma kotipesä tulee olla hallinnassa, että voi auttaa muita. Joskus väistämättä 

käy niin, että asiakkaan elämä ja kertomukset siitä sivuavat läheltä myös auttajan omia 

kokemuksia. Koskelainen kirjoittaa tunnemöykyistä, joista auttajan pitää pysty tiedos-

tamaan, liittyvätkö ne omiin vai autettavan asioihin. Hän kertoo joskus kysyvänsä tun-

nemöykystä suoraan asiakkaalta – päästääkseen möykyn itsestään ja pitääkseen itsensä 

niistä vapaana. (Ojuri 2001, 63) 

 

Koskelainen kirjoittaa naisen selviytymisprosessista ja työntekijänä olemisesta sen eri 

vaiheissa. Auttamistyössä on tärkeää sisäistää irrottautumisen vaiheittaisuus, että voi 
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ymmärtää asiakkaan tilannetta. Asiakkaan tilanne voi tuntua kaoottiselta, mutta auttajan 

ei pidä vajota samaan suohon.  (Ojuri 2001, 62-63) 

 

 

5 LOPUKSI 

 

Pitkäaikaisesta väkivaltaisesta suhteesta irtautuminen on pitkä ja monimuotoinen pro-

sessi. Jokaisella perheellä on oma ainutlaatuinen elämänsä, hyvässä ja huonossa. Väki-

valtaisessa perhesuhteessa on vaiheensa, niin myös siitä irtautumisessa. Auttamistyön 

koen perustuvan ennenkaikkea niihin periaatteisiin, että väkivalta missään muodossa ei 

ole hyväksyttyä, se ei ole kokijan syy ja että väkivallan uhriksi joutumista ei tarvitse 

hävetä tai itseään syyllistää. Auttamistyö on pitkäjänteistä ja takapakkejakin tulee. Kal-

toinkohdeltu nainen ja lapset tarvitsevat aikaa irrottautumisessa ja selviytymisproses-

sissaan, ja jokainen tekee muutostyötä omalla tavallaan.  

   

Auttamistyössä omaa jaksamista tukee ensinnäkin kokemus ja ammattitaito. Auttajalla 

tulee olla monipuolista tietoa ja ymmärrystä ainakin perheen dynamiiikasta, väkivaltai-

suuden eri variaatioista ja vaikutuksista, riippuvuuksista, perheen selviytymiskeinoista 

ja irrottautumisprosessin vaiheista. Toiseksi omien vaikeiden asioiden ja kokemusten 

työstäminen auttaa ottamaan vastaan ja kuulemaan asiakkaan raskaita asioita, joutu-

matta itse tukkoon. Kolmanneksi huomioisin itsestä huolehtimisen, oman ja oman per-

heen hyvinvoinnin. Vapaa-aika on tarkoitettu itselle, ajatukset pois työstä. Neljänneksi 

tärkeänä pitäisin mahdollisuutta työnohjaukseen ja työkavereiden keskinäiseen vertais-

tukeen, vaikeita itseä koskettavia asioita pitää voida purkaa turvallisessa ja luottamuk-

sellisessa hengessä.  

 

Tehtävää tehdessä lähdekirjallisuuteen tutustuessa, ja myös keskustelupalstoja lukiessa, 

tuli tietoiseksi, miten moninainen tämäkin aihe on. Lukemalla ei varmaan voi oppia 

varsinaista auttamistyöskentelyä, mutta uskon antavan hyvää pohjaa ja avaruutta asen-

teisiin. 
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