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g Erikoissairaanhoidon potilaiden   ja henkilökunnan
lähisuhdeväkivaltakokemukset

g Väkivallan tekijä ja trauma

g Lähisuhdeväkivallan puuttumisen mahdollisuudet
erikoissairaanhoidossa
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Lähisuhdeväkivallan muotoja
g Fyysinen väkivalta

– Lyöminen, kiinni pitäminen, tavaroilla heittely, rikkominen
g Seksuaalinen väkivalta

– Ei-toivottuun seksuaaliseen tekoon painostaminen, raiskaus,
syrjähyppy tai sillä uhkailu

g Henkinen väkivalta
– Uhkaileminen, pelottelu, nimittely,
– Lasten (lemmikkien) käyttäminen väkivallan välineen

g Sosiaalinen väkivalta
– Sosiaalisen elämän estäminen, eristäminen.

g Taloudellinen väkivalta
– Rahankäytön kontrolli, tuhlailu, tavaroiden särkeminen, rahallisella

tuella uhkailu
g Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti:

– esimerkiksi lapsen, vanhuksen tai vammaisen henkilön jättäminen
vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa tilanteissa, joissa hän on ollut niistä
riippuvainen, toisen ihmisen vahingoittaminen lääkkeillä, päihteillä,
kemikaaleilla tai liuottimilla

g Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta:
– esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, väkivallalla

uhkaaminen tai sen käyttö uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla, kuten
ns. kunniaväkivalta, uskontoon liittyvillä asioilla uhkailu

g Piilevä väkivalta
– Pitkään kestäneen väkivallan tuoma uhka, viestit
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Lähisuhde- ja perheväkivallan
ilmenemismuodot
g Parisuhdeväkivalta

– Parisuhdeväkivalta on henkilön puolisoonsa tai entiseen puolisoonsa kohdistamaa
väkivaltaa, joka voi olla muodoiltaan moninaista. Parisuhdeväkivalta on uhrille
erityisen haavoittavaa, sillä se tapahtuu intiimissä ihmissuhteessa.

g Seurusteluväkivalta
– Seurusteluväkivalta on nuorten parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa.

Seurusteluväkivaltaan puuttuminen on tärkeää väkivallan kierteen katkaisemiseksi.
g Lapsen kaltoinkohtelu

– Lapsen kaltoinkohtelu on vanhempien ja muiden aikuisten toimintaa, joka vahingoittaa
lasta henkisesti tai fyysisesti. Mahdollisimman aikainen puuttuminen ehkäisee
ongelmien kasaantumista ja pahentumista sekä katkaisee väkivallan kierteen.

g Kunniaan liittyvä väkivalta
– Kunniaan liittyvä väkivalta viittaa henkilön fyysiseen tai psyykkiseen painostukseen

tilanteessa, jossa kyseistä henkilöä epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden
loukkaamisesta.

g Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta
– Ikääntyneisiin kohdistuvalla väkivallalla tarkoitetaan luottamuksellisessa

ihmissuhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa
ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden.

g Vammaisiin ihmisiin kohdistuva väkivalta
– Vammaiset ihmiset kohtaavat samanlaista väkivaltaa kuin vammattomat ihmiset.

Vammaisiin kohdistuu myös omanlaisiaan väkivallan muotoja. Ne liittyvät vammaisen
ihmisen riippuvuuteen toisen henkilön avusta arkipäivän selviytymisessä. Vammaiset
henkilöt ovat erityisessä riskissä joutua lähisuhde- ja perheväkivallan uhriksi.
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19971 20052

Väkivaltaa nyk. suhteessa 22,2 19,6*
- uhkailu 9,0 7,6
- fyysinen väkivalta 20,0 17,6
- seksuaalinen väkivalta 5,9 4,3*

(3495) (3172)

Väkivalta entisessä suhteessa 49,9 49,0
- uhkailu 33,8 31,5
- fyysinen väkivalta 46,1 44,7
- seksuaalinen väkivalta 18,7 17,3

(1365) (1497)
1 Heiskanen & Piispa (1998) Usko, Toivo & Hakkaus -kyselytutkimus

(7000/4955)
2 Piispa, Heiskanen, Kääriäinen & Sirén (2006), Naisiin kohdistuva

väkivalta (4464 naista)

Naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys (%)
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Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen (2010)
TUHANSIEN ISKUJEN MAA
Miesten kokema väkivalta Suomessa
g Otos käsitti 7 171 satunnaisotannalla poimittua 15–74-vuotiasta

Suomessa pysyvästi asuvaa suomenkielistä henkilöä.
g Otokseen valituista 45 prosenttia osallistui tutkimukseen

(3200). Vastanneista oli miehiä 1 918.
g Esitetyt väkivaltakysymykset ovat samat kuin Suomessa

tehtyjen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kartoittavien tutkimusten
kysymykset (Heiskanen & Piispa 1998; Piispa ym. 2006).

g 55 prosenttia oli joutunut väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15
vuotta täytettyään. Viimeisten 12 kuukauden ajalta väkivaltaa
tai uhkailua oli kokenut 16 prosenttia miehistä.

g Miehet joutuivat yleisimmin tuntemattoman tekemän väkivallan
kohteeksi

g Miehiin kohdistunut seksuaalinen väkivalta oli harvinaista.
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Nykyisen ja entisen kumppanin väkivallan kohteeksi
joutuneet miehet ja naiset koko nykyisen parisuhteen ja
viimeisten 12 kuukauden aikana*. Laskettu vastaamishetkellä
parisuhteessa olevista ja niistä, joilla oli päättynyt parisuhde,
%

Viimeisen vuoden ajalta entisen kumppanin tekemän väkivallan osalta luvut puuttuvat, sillä haastattelussa
ei kysytty oliko entinen parisuhde päättynyt viimeisten 12 kuukauden aikana vai aikaisemmin
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g Miehet ja naiset olivat kokeneet suunnilleen yhtä
usein nykyisen kumppanin tekemää väkivaltaa sekä
joskus nykyisen parisuhteensa aikana että viimeisen
vuoden aikana.

g Vajaan prosenttiyksikön erot sukupuolten välillä eivät
ole tilastollisesti merkitseviä.

g Miesten entisen kumppanin tekemän väkivallan
kohteeksi joutumista koskevat luvut olivat lähes
puolet pienempiä kuin naisten.
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Väkivallasta aiheutuneet fyysiset vammat ja psyykkiset
seuraukset eri tekijäryhmän mukaan. Miehet ja naiset, %
tapauksista (viimeisin tapaus)

§Parisuhdeväkivallasta aiheutuneiden psyykkisten seurausten osuudessa miesten
ja naisten välinen ero on suurin: naiset kokivat parisuhdeväkivallan seurauksena
psyykkisiä oireita kolme kertaa useammin kuin miehet.
§Naisille tyypillisimmät psyykkiset seuraukset parisuhdeväkivallasta olivat
pelko, viha ja itsevarmuuden heikkeneminen/haavoittuvuuden tuntemukset,
miehille masennus, viha ja järkytys.
§Fyysisiä vammoja aiheutui miehille tuntemattoman tekemästä väkivallasta
paljon useammin kuin naisille, mutta muissa tekijäryhmissä vammat olivat
yleisempiä naisilla. Erityisesti tämä näkyy parisuhdeväkivallassa.
§Miehet vastasivat varsin usein, että väkivallasta aiheutui joko fyysisiä tai
psyykkisiä vammoja, kun taas naisille aiheutui usein sekä psyykkisiä seurauksia
että fyysisiä vammoja.
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Erikoissairaanhoidon potilaiden
lähisuhdeväkivaltakokemukset
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Psykologian laitos: PsT Juha Holma, FT Aarno Laitila

Perhetutkimuskeskus: YTT Marianne Notko

Marianne Notko, Juha Holma, Marita Husso, Tuija Virkki, Aarno Laitila,
Juhani Merikanto & Mikko Mäntysaari (2011) Lähisuhdeväkivallan

tunnistaminen erikoissairaanhoidossa. Duodecim, 127(15):1599-606.
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g Osatutkimuksen III tarkoituksena selvittää

lähisuhdeväkivallan aikuisuhrien määrää ja väkivallan
laatua projektissa kehitetyillä työkaluilla

g Aineisto:
Synnytysyksikkö:  4,5 kk
Päivystysalue: 1,5 vrk
Psykiatrisen sairaalan vastaanotto-osasto: 1 kk

g Menetelmä:  Kaikille potilaille tehtävä kysely
g Ohjeet työntekijälle:

– Kysymykset voi esittää vain tilanteessa, jossa ei saattajia tai muita
potilaita paikalla

g Kyselyn suoritti:
– Synnytysyksikkö: 11 kätilöä
– Päivystysalue: 8 sairaanhoitajaa
– Psykiatrisen sairaalan vastaanotto-osasto: kaikki (28) hoitajaa
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g Suodatinkysymykset
– Onko perhe- tai seurustelusuhteissasi tällä hetkellä Sinuun

kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai
kaltoinkohtelua?

– Onko perhe- tai seurustelusuhteissasi ollut joskus aiemmin
Sinuun kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai
kaltoinkohtelua?

– Jos kyllä, vaikuttaako tämä kielteisesti hyvinvointiisi tai
elämänhallintaasi
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g Kartoituskysymykset (jos tällä hetkellä väkivaltaa tai

joskus aiemmin ja vaikuttaa hyvinvointiin)
g Lähisuhdeväkivallan:

– Muoto
– Ajankohta
– Kohteeksi joutumisen useus
– Tekijä
– Vaikutukset omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen
– Avuntarve
– Lasten läsnäolo väkivaltatilanteissa
– Työntekijän arvio jatkotoimenpiteiden tarpeesta ja suoritetut

toimenpiteet
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LÄHISUHDEVÄKIVALLAN YLEISYYS

Synnytysyksikkö Psykiatrinenosasto Päivystysalue

Tutkimusaika 4,5 kk 1 kk 1 vrk

n % n % n %
SUODATINKYSYMYKSIIN
VASTANNEIDEN MÄÄRÄ 381 41 108
Vastanneiden
sukupuoli/naisten
osuus 381 100,0 % 15 36,6 % 59 54,6 %
Tällä hetkellä
potilaaseen
kohdistuvaa
lähisuhdeväkivaltaa 10 2,6 % 12 29,3 % 7 6,5 %
Joskus aiemmin
potilaaseen
kohdistuvaa
lahisuhdeväkivaltaa 112 29,4 % 21 51,2 % 22 20,4 %

Kyselyhetkellä lähisuhdeväkivaltaa oli jokaisessa
potilasryhmässä, eniten psykiatrian potilailla
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KARTOITUSKYSYMYKSIIN
VASTANNEIDEN MÄÄRÄ 40 10,5 % 13 31,7 % 8 7,4 %
Vastanneiden sukupuoli/naisten
osuus 40 100,0 % 8 61,5 % 7 87,5 %

Tällä hetkellä potilaaseen kohdistuvaa
lähisuhdeväkivaltaa 9 22,5 % 12 92,3 % 4 50,0 %

Joskus aiemmin potilaaseen
kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa 39 97,5 % 10 76,9 % 7 87,5 %

VÄKIVALLAN MUOTO Synnytysyks. Psyk.osasto Päivystys

Fyysistä väkivaltaa 28 70,0 % 6 46,2 % 4 50,0 %

Henkistä väkivaltaa 39 97,5 % 13 100 % 8 100 %

Seksuaalista väkivaltaa 11 27,5 % 4 30,8 % 2 25,0 %

Kartoituskysymyksiin vastanneista eli väkivaltaa kokeneista potilaista
lähes kaikki kertoivat olleensa henkisen väkivallan kohteena ja lähes
kolmasosa seksuaalisen väkivallan kohteena
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g Synnytysyksikön potilaat olivat olleet lähisuhdeväkivallan kohteena
useimmiten aikaisemmin aikuisiällä, kun taas päivystysalueella kyselyyn
osallistuneista väkivaltaa kokeneista potilaista puolella väkivalta oli
tapahtunut viimeisen vuorokauden aikana.

g Psykiatrisella osastolla väkivalta oli tapahtunut enimmäkseen viimeisen
vuoden aikana

MILLOIN VIIMEKSI LÄHISUHDEVÄKIVALLAN
KOHTEENA

Synnytysyks. Psyk.osasto Päivystys

Viimeisen vuorokauden aikana 5 12,5 % 1 7,7 % 4 50,0 %
Viimeisen viikon aikana (mutta ei
viimeisen vuorokauden) 0 0,0 % 2 15,4 % 1 12,5 %
Viimeisen kuukauden aikana (mutta ei
viimeisen viikon) 4 10,0 % 4 30,8 % 0 0,0 %
viimeisen vuoden aikana (mutta ei
viimeisen kuukauden) 5 12,5 % 3 23,1 % 1 12,5 %

Yhteensä viimeisen vuoden aikana 14 35,0 % 10 76,9 % 6 75,0 %

Aiemmin  aikuisiällä 16 40,0 % 1 7,7 % 2 25,0 %

Aiemmin lapsuudessa 10 25,0 % 1 7,7 % 0 0,0 %
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KUINKA USEIN LÄHISUHDEVÄKIVALLAN
KOHTEENA Synnytys Psyk. os. Päivystys

Useita kertoja viimeisen vuoden aikana 9 22,5 % 8 61,5 % 1 12,5 %

Useita kertoja koko elämän aikana 28 70,0 % 1 7,7 % 6 75,0 %

Vain yhden yksittäisen väkivallanteon kohteeksi
joutuminen oli hyvin harvinaista, sillä synnytysyksikön ja
päivystysalueen potilaista 70–75 % kertoi olleensa useita
kertoja elämänsä aikana väkivallan kohteena
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g Yleisin väkivallantekijä oli synnytysyksikön ja
päivystysalueen potilailla entinen puoliso tai kumppani, kun
taas psykiatrisen osaston potilailla se oli isä, äiti, isäpuoli,
äitipuoli tai muu huoltaja.

g Nykyinen kumppani oli väkivallantekijä 17,5–37,5 %:ssa
tapauksista.

KUKA ON TEHNYT VÄKIVALTAA Synnytysyks. Psyk.osasto Päivystysalue

Nykyinen puoliso tai kumppani 7 17,5 % 4 30,8 % 3 37,5 %

Entinen puoliso tai kumppani 25 62,5 % 5 38,5 % 4 50,0 %
Isä, äiti, isäpuoli tai äitipuoli 17 42,5 % 7 53,8 % 3 37,5 %
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TYÖNTEKIJÄN ARVION MUKAAN
MERKITTÄVÄ HYVINVOINTIIN TAI
TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ RISKI Synnytysyks. Psyk.osasto Päivystys

N 15 5 6

Osuus kartoituskysymyksiin vastanneista 37,5 % 38,5 % 75,0 %
Osuus kaikista kyselyyn vastanneista
potilaista 3,9 % 12,2 % 5,6 %

§ Synnytysyksikössä viisi potilasta (1,3 % kaikista
potilaista) ohjattiin projektin aikana perustettuun VISH-
tiimiin jatkohoitoon.
§ Päivystysalueella VISH-tiimille ohjattiin neljä potilasta

(3,7 % kaikista potilaista).
§ Psykiatrian osastolla väkivaltakokemuksen käsittely

jatkui yleisimmin osastolla osana hoitoa.
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Mielenterveyden ja

lähisuhdeväkivallan yhteys
(Afifi ry al. , 2009, J Interpersonal violence)

g Väestöotanta (U.S National Comorbidity Survey Replication)
– 2001-2003
– n= 5 692 ns. edustava otos, yli 18 vuotta
– Sis. haastattelut
– Tähän tutkimukseen heteroseksuaalisessa parisuhteessa olevat

(n= 2 254, 1116 miestä, 1138 naista)
– Parisuhdeväkivalta kysymys: onko nykyisessä parisuhteessa ollut

väkivaltaa (fyysistä)?
• Kysyttiin myös onko itse tehnyt vastaavaa väkivaltaa
• Ei erottelua lopullisessa aineistossa oliko uhri vai tekijä

– Lapsuuden pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö
• Hakkasiko vanhemmat sinut ikinä (ever badly beaten up)?
• Oliko seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessa

(esimerkkejä)?
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– Psykiatriset häiriöt

• Composite International Diagnostic Interview haastattelun
perusteella psykiatrinen dg viimeisen vuoden oireiden
perusteella

• Sisälsi alkoholin ja huumeiden väärinkäytön arvion
– Itsemurha ajatukset ja yritykset
– Sosiodemografiset tiedot

g Tulokset
– 15,2% naisista ja 20,3,% miehistä raportoi parisuhdeväkivaltaa

nykyisessä parisuhteessa (joko uhri tai tekijä tai molemmat)
– Lapsuuden seksuaalinen hyväksikäyttö (naisilla myös

fyysinen) oli yhteydessä parisuhdeväkivaltaan nykyisessä
parisuhteessa

– Parisuhdeväkivallalla oli yhteys kohonneeseen psykiatrisiin
oireisiin, päihteiden väärinkäyttöön sekä miehillä että naisilla.

– Parisuhdeväkivalta ja itsemurha-ajatukset olivat yhteydessä
naisilla.

– Miehillä enemmän ulkoistavia oireita (esim. päihteitä) ja
naisilla mm. ahdistusoireita liittyneenä nykyiseen
parisuhdeväkivaltaan.
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Naisiin kohdistuneen väkivallan
terveysvaikutukset (Campel, 2002, Lancet)

g Vaikutukset mielenterveyteen
– Masennus ja post-traumaattinen stressireaktio (jopa

korkeampi kuin lapsuuden seksuaalisessa
hyväksikäytössä)

– Ahdistuneisuus
– Unettomuus
– Vaikeudet sosiaalisissa suhteissa
– Päihteiden väärinkäyttö

g Terveydenhoidon käyttö
– Käyttivät kolme kertaa enemmän terveyspalveluja
– 92% enemmän kustannuksia vuodessa väkivallan kohteina

olevista naisista. Lähinnä mielenterveyspalveluista.
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Väkivalta ja psyykkiset sairaudet
g Meta-analyysi 13 tutkimuksesta: Useimmat (51-97%)

psykoottiset naispotilaat olivat kokenee fyysistä tai psyykkistä
väkivaltaa joko lapsena tai aikuisena (Goodman, Rosenberg,
Mueser & Drake, 1997)
– Traumatisoituneet kuulivat harhoja useammin
– Harhojen sisältö liittyi traumaan

g Vakavasti pahoinpidellyillä naisilla oli 2x enemmän päänsärkyä,
4x enemmän depressiota, 6x enemmän itsemurhayrityksiä kuin
niillä joita ei pahoinpidelty (Gelles& Starus, 1988)

g Väkivallan kohteena olleet naiset hakivat viisi kertaa useammin
apua psykiatrisesta ensiavusta (Stark et al., 1981)

g 69% naispotilaista ja 60% psykiatrisen sairaalan miespotilaista
raportoivat fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta omassa
historiassaan (Read et al., 2004)
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g Psykoottiset oireet ja trauma (British National Survey of

Psychiatric Morbidity, Bebbington et al. (2004) Brit. J of Psych.)
– 8580 strukturoitua arviota (16-74 v)
– Kysyttiin stressaavista elämäntilanteista mm. uhriutumisesta

• Ei arvioitu tilanteen toistuvuutta tai vakavuutta
– Arvioitiin alkoholi- ja huumeriippuvuus, mielenterv. häiriöt ja

psykoottiset oireet (2 tasoinen)
– 60 henkilöllä psykoottisia oireita:

• 34,5% raportoi seksuaalisesta hyväksikäytöstä
• 46,4% kiusaamisesta,
• 38,1% väkivallasta kotona
• 34,5% karannut kotoa

– Väkivaltaa kotona taustalla
• psykoosioireisilla 9.0 kertaa todennäköisempää
• neuroottisesti oireilevilla 5.2 kertaa
• alkoholiriippuvuus 3.1 kertaa
• huume riippuvuus 3.7 kertaa kuin oireettomilla

– Logistinen regressioanalyysi, jossa otettiin huomioon
yhteisvaikutus

• Seks. hyväksikäyttö 3.9 kertaa yleisempää psykoottisilla
(p=0.001)

• Väkivalta kotona 2.0 kertaa yleisempää (p= 0.07)
• Kotoa karkaaminen 2.9x (p=0.004) kuin oireettomilla
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Lapsuuden trauma ja psykoottiset
oireet Kelleher et al. (2008) Br. J. of Psych.

g 743 lasta (12-15v) psyykkiset ongelma arvioitiin, 140 arviointiin
seulassa mahdollisesti ongelmaiseksi, 117 suostui psykiatriseen
haastatteluun

g Vertailuryhmäksi 173 iän ja koulun mukaan matsattua, 94 suostui
g Myös vanhempien haastattelu samoilla menetelmillä
g Psyk. haastattelu:

– K-SADS (Schelude for Affective Disorders and Sch. for School Aged Children)

– Kysymyksiä:
• fyysisestä väkivallasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä
• Vanhempien välisen väkivallan näkemisestä
• Kiusatuksi tulemisesta ja kiusaajana olemisesta

g 211 lapsesta 83 (39%) sai DSM-IV Axis I mukaisen diagnoosin
– yleisin masennus dg
– 14 (6,6%) raportoi psykoottisista oireista (heillä myös masennus

yms dg)
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g Lapsilla, joilla oli
psykoottisia oireita oli
– kuusi kertaa enemmän

kokemuksia fyysisestä
väkivallasta

– Neljä kertaa enemmän
seks. hyväksikäyttöä

– Kymmenen kertaa
useammin nähneet
vanhempien välistä
väkivaltaa

– Olivat useimmin kiusaajia
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Henkisen, fyysisen ja seksuaalisen
lähisuhdeväkivallan vaikutukset
psykososiaaliseen hyvinvointiin

Heli Siltala, Juha Holma & Maria Hallman-Keiskoski
Psykologia (2014) 49 (2), 113-120
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Tutkimuksen toteutus

l Aineistona Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
henkilökunnalta toukokuussa 2010 kerätty
tutkimusaineisto

l Terveys ja hyvinvointikysely, jossa kartoitettiin
myös lähisuhdeväkivallan kokemuksia
à Eriteltyinä fyysinen, seksuaalinen & henkinen

väkivalta
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Aineisto

l 1 952 vastaajaa
l Naisia 86 %, miehiä 14 %
l Suurin osa 41-60-vuotiaita
l 57 % kuului hoitohenkilöstöön, 7 % lääkäreihin ja

37 % muihin työntekijöihin
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Psykososiaalinen hyvinvointi
l MHC-SF-mittari (Mental Health Continuum Short Form,

Keyes 2009)

l Kolme eri klusteria, joille laskettiin
pistemäärät:
Tunne-elämän hyvinvointi
Sosiaalinen hyvinvointi
Psykologinen hyvinvointi

l Yleinen mielenterveysluokitus:
Kukoistava
Keskimäärin mieleltään terve
Riutuva
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Tuloksia
g Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden osuudet väkivaltatyypeittäin:

Lähisuhdeväkivallan Kaikki vastanneet Naiset Miehet

tyyppi (N = 1952) (N = 1684) (N = 268)

Henkinen 35.6 % 37.9 % 20.5 %
Fyysinen 17.8 % 19.4 % 8.2 %
Seksuaalinen 5.3 % 6 % 0.7 %

g à Väkivaltakokemukset yleisiä otoksessa
g à Ero naisten ja miesten välillä tilastollisesti

merkitsevä
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Tuloksia

à Henkisen lähisuhdeväkivallan kokemus vaikutti
heikentävästi vastaajien MHC-SF-
mielenterveysluokitukseen
à Henkistä lähisuhdeväkivaltaa kokeneet saivat

merkitsevästi alhaisempia pistemääriä myös
kaikilla MHC-SF mittarin klustereilla (psykologinen,
tunne-elämän ja sosiaalinen hyvinvointi)
à Fyysisen tai seksuaalisen väkivallan yhteys

hyvinvointiin ei ollut merkitsevä koko aineistoa
tarkasteltaessa
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Täydentäviä tuloksia
(Siltala)

l Sama aineisto kuin aiemmassa tutkimuksessa
l Lähisuhdeväkivallan kokemuksen havaittiin olevan

yhteydessä myös masennusoireisiin, koettuun
hyvinvointiin sekä unen laatuun
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Lähisuhdeväkivalta ja masennusoireet:

Väkivallan tyyppi Masennusoireita Ei masennusoireita

Ei väkivaltaa 4,5 % * 95,5 % **

Vain henkinen 9,4 % ** 90,6 % *

Henkinen & fyysinen 11,2 % ** 88,8 % *

Henkinen & seksuaalinen 17,4 % ** 82,6 % *

Henkinen, fyysinen & seksuaalinen 8,5 % 91,5 %

Vain fyysinen 5,7 % 94,3 %

* Adjusted residual ≤ 2,0
** Adjusted residual ≥ 2,0
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à ANOVA-analyysi osoitti, että väkivallan tyypin päävaikutus unen
laatuun oli tilastollisesti merkitsevä (χ2 (2,1665) = 9.14, p <
.001), sukupuolen päävaikutus puolestaan ei ollut merkitsevä

à Ryhmien väliset vertailut (post hoc) osoittivat, että henkistä
lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden unen laatu oli merkitsevästi
heikompi väkivaltaa kokemattomien henkilöiden (p < .001)
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Uni mediaattorina

- Unen medioima henkisen lähisuhdeväkivallan kokemus oli
yhteydessä masennusoireisiin (B = 0.151, p = .003), alhaisempaan
koettuun hyvinvointiin (B = 0.149, p = .002) sekä alhaisempaan
MHC-SF-luokitukseen (B = 0.135, p = .002)

- Masennuksen ja MHC-SF-luokituksen tapauksessa
mediaattorivaikutus (a * b) oli täydellinen (c ei enää tilastollisesti
merkitsevä), koetun hyvinvoinnin suhteen puolestaan osittainen
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Tuloksia
g à Myös tässä uudemmassa tutkimuksessa korostui

henkisen lähisuhdeväkivallan merkitys, sillä se oli
toistuvasti yhteydessä heikentyneeseen hyvinvointiin
kaikilla käytetyillä mittareilla

g à Muiden väkivaltatyyppien yhteys hyvinvointiin oli
satunnainen

g Ilmiön taustalla voi olla monia syitä:
g Henkisellä lähisuhdeväkivallalla voi olla uhrin minuuteen ja

persoonallisuuteen pysyvämpiä vaikutuksia kuin fyysisellä
väkivallalla

g Henkinen väkivalta voi olla luonteeltaan toistuvampaa ja
pitkäkestoisempaa kuin fyysinen väkivalta → vaikeampi
hakea apua?

g Unen laadun heikentyminen selittää hyvinvoinnissa
tapahtuneita muutoksia henkisen väkivallan ja
hyvinvoinnin välillä
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Väkivallan tekijä ja trauma
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g Ohjelma aloitettiin 1996 yhteistyössä Kriisikeskus
Mobilen ja Jyväskylän yliopisto Psykoterapian
opetus- ja tutkimusklinikan kanssa
– ohjelmaan kuuluu yksilölliset tutkimus-, motivointi- ja

hoitojaksot,  jonka jälkeen ryhmä.
– mies joko ohjataan, häneen otetaan yhteyttä sen jälkeen

kun nainen on hakeutunut Mobileen tai hän hakeutuu
itse

– Yksilökäyntejä ennen ryhmää n. 5 kertaa
g Ryhmä

• puoliavoin ryhmä keväästä 2001
• ryhmästä voi lähteä ja siihen tulla 2-3 kertaa

vuodessa
• miehet sitoutuu vähintään 15 kertaan
• Ryhmä viikottain 1,5 tuntia kerrallaan, kaksi vetäjää
• miehet haastatellaan ja väkivallattomuussopimus

Vaihtoehto väkivallalle -ryhmät
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g Alkuhaastattelu
– Poliisi tarvittu 63%
– 40% syyte, rikosilmoitus, tuomio, kuulusteltu
– 33% (/67) ilmoitti jommallakummalla vanhemmista olleen

alkoholiongelma
– 56% (/75) miehen oma isä ollut väkivaltainen äiti kohtaan
– 57 % (/72) isä väkivaltainen miestä kohtaan lapsena
– seksuaalisesti hyväksikäytetty 4% (/67)(yksi epävarma)

• tekijöinä joko äiti tai tuntematon mies
– 73% (/66) kertoi lasten nähneen väkivaltaa
– 47% (/59) kertoi olleensa itse väkivaltainen lapsia kohtaan
– 25% (/57) lastensuojelu oli ollut puuttunut asiaan
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Norjalainen tutkimus
A Sample of Clients Voluntarily Attending Therapy
(Ingunn Rangul Askeland, 2011)

g Aineistona 480 vapaaehtoisena väkivallan
katkaisuohjelmaan hakeutunutta miestä

g 60% oli kokenut perheväkivaltaa lapsuudessa. 49.6% oli
kokenut fyysistä väkivaltaa.

g Suurin osa 184 (63.9%), oli kokenut useammanlaista
väkivaltaa.

g Fyysinen väkivalta ennusti psykologista kontrollointia ja
seksuaalinen väkivalta ennusti seksuaalista väkivaltaa

g Useat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden lapsuudessa
perheväkivallalle altistumisen ja myöhemmän
parisuhteessa tapahtuvan väkivallan välillä.
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Effects of Childhood Experiences of Family
Violence on Adult Partner Violence: A Meta-
Analytic Review
Smith-Marek et al. (2015) Journal of Family Theory and Review

g Meta-analyysi joka sisälsi 124 tutkimusta vanhempien
välisen näkemisen ja/tai väkivallan kokemisen vaikutus
aikuisena tehtyyn tai koettuun väkivaltaan (efektikoko)

g Vain heikko yhteys lapsuuden kodin ja aikuisena
parisuhteessa väkivaltaisen käyttäytymisen (r = .25) tai
kohteena olemisen (r = .21) välillä.

g Pienet efektikoot merkitsevät sitä että muut riskitekijät
ovat vaikuttamassa siihen mikä vaikutus lapsuuden
kokemuksilla on parisuhdeväkivaltaan aikuisena.

g Tämä meta-analyysi tukee, päinvastoin yleistä
uskomusta, että lapsuuden väkivaltakokemukset eivät ole
keskeisessä asemassa aikuisena tehdyssä
parisuhdeväkivallassa.
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g Terapeuttinen toiminta
– Terapeutit rohkaisivat puhumaan traumasta, mutta samalla

haastoivat traumasta puhumisen tapoja
• Keskusteluihin uusia tapoja liittää trauma ja oma

väkivalta. Monipuolistettiin tapoja liittää oma
traumatisoituminen ja oma käyttäytyminen.

• Itsepuolustuspuheesta paljastettiin myönteiset
merkitykset ja sitä kautta väkivalta valintana ja
vallankäyttönä.

• Miehiä kutsuttiin tarkastelemaan oman väkivallan
vaikutuksia heidän omiin lapsiin miesten omien
traumaattisten kokemusten kautta. Miehen positiointi
uhrista väkivallan tekijäksi ja isäksi. Aina ei onnistunut.

Traumapuhe ja sen muutos ryhmässä
Jansson, A., & Holma, J. (2011). Perheterapia, 27 (1), 5-17
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Lähisuhdeväkivallan kehystäminen
erikoissairaanhoidossa:
puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet

Tuija Virkki, Marita Husso, Marianne Notko, Aarno
Laitila, Juha Holma ja Mikko Mäntysaari

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2011: 48, 280-
293
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g Tutkimuskysymykset

– Millaiset väkivallan kehystämisen tavat estävät väkivallan
ja sen seurausten tunnistamista sekä väkivaltaan
puuttumista terveydenhuollossa?

– Millaiset väkivallan kehystämisen tavat edistävät väkivallan
ja sen seurausten tunnistamista ja väkivaltaan puuttumista
terveydenhuollossa?

g Tutkimusaineisto
– 6 erikoissairaanhoidon ammattilaisten

fokusryhmähaastattelua
– 3-7 henkilön ryhmiä, yhteensä 30 terveydenhuollon

ammattilaista: hoitajia, lääkäreitä, psykologeja ja
sosiaalityöntekijöitä

g Taustateoria
– Erwing Goffmanin arkielämän vuorovaikutustilanteiden

tutkimiseen kehittämä kehysanalyysi
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g Tulokset

Puuttumattomuutta perustelevat kehykset
1) medikaalinen kehys
2) käytännölllinen kehys
3) individualistinen kehys
4) psykologinen kehys

Puuttumista edesauttavat kehykset
1) terveyden edistämisen kehys
2) oikeutetun puuttumisen kehys
3) prosessin käynnistämisen kehys
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Terveyden edistämisen kehys
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Oikeutetun puuttumisen kehys
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Prosessin käynnistämisen kehys
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Johtopäätöksiä

g terveyden edistämisen kehys huomioi väkivallan
vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ja siten
kyseenalaistaa näkemyksen, jonka mukaan väkivalta ei ole
terveydenhuoltoon kuuluva ongelma

g oikeutetun puuttumisen kehyksessä keskeistä ovat
väkivaltainterventioita legitimoivat perusteet, yhteiset
käytännöt ja ammatilliset työvälineet puuttumiseen

g prosessin käynnistämisen kehys, eli ymmärrys väkivallan
vaikutuksista ja omasta työstä osana laajempaa ketjua,
lisää ymmärrystä väkivallan vaikutuksista ja muutosten
haastavuudesta
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g väkivaltatyöllä on edessään niin mahdollisuuksia kuin
suuria haasteitakin

g väkivaltatyön erityisenä haasteena on individualistisen
näkökulman (”väkivalta yksilön ongelma, johon emme voi
eikä meidän tarvitse puuttua”) kyseenalaistaminen
väkivaltainterventioon liittyvissä kysymyksissä

g toimivien käytäntöjen kehittäminen väkivaltaa kokeneiden
tunnistamiseen, kohtaamiseen ja väkivallan kierteen
katkaisuun on mahdollista

g edellyttää väkivallan ammatillisten käytäntöjen,
uskomusten, vastuiden ja oikeuksien
uudelleenmäärittelyä

g toimivien väkivaltatyön käytäntöjen kehittäminen
vaatii ymmärrystä väkivallan vaikutuksista ja
väkivallan terveydenhuollon organisatorisille ja
ammatillisille käytännöille asettamista haasteista
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