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Pro gradu –tutkielman aiheena on eron jälkeisen vainon kohteeksi joutuneiden naisten häpeän kokemuk-
set. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vainon kohteeksi joutuneiden naisten subjektiivisia kokemuksia 
vainon aiheuttamasta häpeästä ja sitä, millaisiin tilanteisiin häpeä liittyy uhrien kokemuksissa. Tutkimus 
on ajankohtainen ja sen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa eron jälkeisestä vainosta ja auttaa ammat-
tilaisia ymmärtämään syvemmin uhrien kokeman häpeän vaikutuksia, esimerkiksi avun hakemiseen. Hä-
peää ei ole tutkittu aikaisemmin eron jälkeisen vainon yhteydessä. Tutkimukseni liittyy meneillään ole-
vaan Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen ”Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, mo-
niammatillisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa –tapauksena vanhempien eron jälkeinen vaino”. 
 

Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi ja 
tutkimusstrategiana narratiivinen tutkimus. Tutkimukseen osallistui neljä eron jälkeistä vainoa kokenutta 
naista ja aineisto on kerätty fokusryhmähaastattelumenetelmällä. Aineisto on analysoitu aineistolähtöi-
sen teemoittelun avulla. 
 

Analyysin tuloksena muodostin kaksi teema-aluetta, joihin naiset paikansivat häpeän kokemukset. Häpeä 
paikantui syyllisyyteen ja syyllistämiseen sekä vainotuksi leimautumiseen. Häpeää aiheuttavien tilantei-
den teemoiksi muodostuivat ulkopuolisten kohtaaminen vainokontekstissa, vainoajan naisiin kohdistama 
mustamaalaus sekä vainotekojen kohdistuminen uhrin läheisiin. 
 

Tutkimustulokset osoittavat, että vainon uhrien subjektiivisissa kokemuksissa häpeän paikantuminen 
syyllisyyteen ja syyllistämiseen merkityksellistyy epäonnistumisen kokemuksena. Vainotuksi leimautumi-
nen merkityksellistyy tuomituksi tulemisen pelkona ja pyrkimyksenä salata vainottuna olemista. Ulkopuo-
listen kohtaaminen vainokontekstissa aiheuttaa häpeän tunteita ulkopuolisten ymmärtämättömyyden ta-
kia. Erityistä häpeää vainon uhreille aiheuttavat vainoajan toteuttama mustamaalaaminen ja vainoteko-
jen kohdistuminen läheisiin. Häpeä eron jälkeisessä vainossa rakentuu vuorovaikutuksessa muiden ihmis-
ten kanssa. Vainon kohteeksi joutuneet naiset hyväksyvät vainon asettamat rajoitukset elämäänsä ja vai-
nottuna eläminen normalisoituu osaksi naisten ja heidän lastensa arkea. Eron jälkeisen vainon tunnetuksi 
tekeminen voi auttaa ihmisiä ymmärtämään ilmiötä paremmin ja sitä kautta lieventää uhrien häpeää. Li-
säksi vainoilmiön ymmärtäminen voi madaltaa avun hakemisen kynnystä ja viranomaisten valmiutta aut-
taa vainon uhreja. 
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1 Johdanto 
 

Tutkimukseni aiheena on eron jälkeisen vainon kohteeksi joutuneiden naisten häpeän 

kokemukset. Tavoitteenani on selvittää, mitä merkityksiä häpeä saa eron jälkeisen vai-

non uhrien kokemuksissa ja millaisiin tilanteisiin häpeä liittyy eron jälkeisessä vainossa. 

Pro gradu -tutkielmani idea lähti liikkeelle kiinnostuksestani väkivaltatyöhön ja siihen 

liittyviin ilmiöihin. Kiinnostukseni häpeäilmiötä kohtaan heräsi jo kandidaatintutkiel-

massa, jossa kartoitin miesten kokeman parisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja siihen 

puuttumiseen liittyviä haasteita. Miesten kokema häpeä nousi tutkielmassa vahvasti 

esille. Lähtiessäni pohtimaan itseäni kiinnostavaa ilmiötä eron jälkeisen vainon konteks-

tissa, oli häpeän ilmiö luonteva jatkumo aiemmalle tutkielmalleni. Tutkimuksessani nä-

kökulmana ovat eron jälkeisen vainon uhreiksi joutuneiden naisten kokemukset, koska 

tutkielmani on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ”Children’s Knowing Agency in the 

Private, Multi-Professional and Societal Settings – the Case of Parental Stalking” -tutki-

mushanketta, jonka taustalla on naisiin kohdistuvan väkivallan viitekehys. Käsittelen tut-

kimuksessa eron jälkeisen vainon aiheuttamaa häpeää uhrin eli naisen näkökulmasta, 

koska vaino on ilmiönä sukupuolittunut ja useimmiten heterosuhteissa väkivallan teki-

jänä ja vainoajana on mies ja uhrina nainen (Nikupeteri 2016a, 41). 

 

Eron jälkeisen vainon määrittämisessä väkivaltana on keskeistä vainon tunnistaminen 

suhteessa muuhun naisiin kohdistuvaan lähisuhdeväkivaltaan (Nikupeteri 2016a, 39). 

Maailman terveysjärjestö WHO: väkivallan määritelmän mukaan ”Väkivalta on fyysisen 

voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen it-

seensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai joka voi hyvin 

todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehi-

tyksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttämättä jättämiseen.” WHO:n määri-

telmä on merkittävä nimenomaan parisuhdeväkivallan näkökulmasta, koska se huomioi 

väkivallan moninaisuuden. Väkivaltaa ei ole pelkästään fyysinen vahingoittaminen, vaan 

väkivallaksi luetaan myös vallankäyttö, uhkaaminen ja pelottelu sekä passiivinen väki-

valta eli laiminlyönti. Kyse ei ole pelkästään fyysisten vammojen tuottamisesta, vaan pa-

risuhdeväkivallan seuraukset voivat olla myös psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, joilla voi 

olla pitkäaikaisia vaikutuksia uhrin elämään. Parisuhdeväkivalta määritellään samoin 

kuin väkivalta, mutta se rajautuu tapahtumaan parisuhteen sisällä. Siihen liittyy kaikki 
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parisuhteen sisällä tapahtuva toiminta, joka aiheuttaa suhteen toiselle osapuolelle fyy-

sistä, psyykkistä tai seksuaalista vahinkoa. (Marttala 2011, 37–39.) Vaino paikantuu lä-

hisuhdeväkivallassa lähelle parisuhdeterroria ja henkistä väkivaltaa, jotka ilmenevät esi-

merkiksi kontrollointina, uhkailuna ja fyysisen väkivallan eri muotoina. Parisuhdeväki-

vallassa yksittäiset väkivallan teot ovat usein osa laajempaa kokonaisuutta. Vainoa tulisi 

tarkastella yksittäisten väkivallantekojen sijasta vainotekojen muodostamana kokonai-

suutena, jossa otetaan huomioon tekojen kesto, ajoittuminen, tunkeilevuus, suorat ja 

epäsuorat uhkaukset sekä niiden intensiteetti. (Nikupeteri 2016a, 40; Logan & Walker 

2009, 254.) 

 

Vaino on ilmiönä suhteellisen tuore ja se on noussut tutkimuksellisen mielenkiinnon 

kohteeksi vasta 2000-luvulla. Suomessa vainon ilmiötä on tehnyt näkyvämmäksi Viola -

väkivallasta vapaaksi ry:n ja Oulun Ensi- ja turvakoti ry:n yhteistyöhanke vuosina 2012-

2017. Vainoa ilmiönä tunnetuksi tehnyt Varjo -hanke oli tutkimus- ja kehittämishanke, 

jonka tavoitteena oli eron jälkeisen väkivaltaisen vainon kohteena elävien perheiden 

turvallisuuden lisääminen ja vainoamisen ennaltaehkäisy. Hankkeessa on tuotettu vai-

noon liittyvää tutkimusta naisten (Nikupeteri 2016a; Nikupeteri 2016b) ja lasten (Niku-

peteri & Laitinen 2015) näkökulmista. Anna Nikupeteri (2016a) on tutkinut väitöskirjas-

saan naisten ja lasten subjektiivisia kokemuksia eron jälkeisessä vainossa osana Varjo-

hanketta. Sanna Jokinen (2017) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan eron jälkeistä vai-

noa lasten hyvinvointia ja turvallisuutta heikentävänä tekijänä. Vainoilmiön tunnetuksi 

tekeminen jatkuu Lapin yliopiston ja Ensi- ja turvakotien liiton, erityisesti Mikkelin ja Ou-

lun yhdistysten tutkimushankkeessa, joka jatkuu vuoteen 2021 saakka. Tutkimuksen 

kohteena ovat sekä lasten ja nuorten perhesuhteet, että ammatilliset ja yhteiskunnalli-

set prosessit. 

 

Häpeän ilmiön tutkimusta väkivallan kontekstissa uhrin näkökulmasta ei ole tehty Suo-

messa, vaikka useissa tutkimuksissa on todettu, että lähisuhdeväkivallan uhrit tuntevat 

häpeää ja syyllisyyttä omasta tilanteestaan (esim. Nyqvist 2001; Husso 2003). Sosiaali-

työn tutkimuksissa häpeä mainitaan usein ja se liittyy moniin sosiaalisiin ongelmiin, ku-

ten esimerkiksi parisuhdeväkivaltaan (Husso 2003), eron jälkeiseen vainoon (Nikupeteri 

2016a) ja lapsena koettuun seksuaaliseen hyväksikäyttöön (Laitinen 2004), mutta häpeä 
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ei ole ollut pääasiallisena tutkimuksen kohteena. Eron jälkeisestä vainosta löytyy kan-

sainvälisesti paljon tutkimustietoa. Tutkimuksia on tehty esimerkiksi Yhdysvalloissa 

(Dietz & Martin 2007; Logan & Cole 2011; Tjaden & Thoennes 1998), Ruotsissa (Dovelius 

ym. 2006) ja Australiassa (Dennison & Stewart 2006). Tutkimukset ovat olleet pääasiassa 

määrällisiä tutkimuksia ja laadullinen tutkimus on jäänyt vähäisemmäksi. Kansainväli-

sesti ollaan oltu kiinnostuneita myös lasten roolista ja merkityksestä osana eron jälkeistä 

väkivaltaa (esim. Hester 2005; Thiara & Gill 2012). Eron jälkeisen vainon uhrien häpeän 

kokemuksista ei löydy tutkimuksia. June Tangney on tutkinut poikkeavasti käyttäytyvien 

ihmisten häpeän ja syyllisyyden tunteita ja todennut, että häpeällä on suora vaikutus 

ihmisten käyttäytymiseen ja ihmisten välisiin suhteisiin. Tutkimuksen näkökulma on kui-

tenkin eri, koska siinä viitataan vainoajan häpeän ja syyllisyyden tunteisiin sekä siihen, 

kuinka paljon ne vaikuttavat vainoajan ei-toivottuun käyttäytymiseen. (Dennison & Ste-

wart 2006, 326–327.) 

  

Pro gradu -tutkielmani alkaa tutkittavan ilmiön käsitteellisestä taustoittamisesta. Lu-

vussa kaksi avaan eron jälkeisen vainon käsitettä ja tarkastelen vainoa väkivallan muo-

tona. Luvussa kolme kiinnitän tutkimukseni sosiaalisen konstruktionismin teoreettiseen 

viitekehykseen, jonka jälkeen tarkastelen häpeän ilmiötä sosiaalisesti konstruoituneena 

tunteena. Kuvaan häpeän rakentumista konstruoituneena tunteena sekä sitä, mihin hä-

peä liittyy parisuhdeväkivallan kontekstissa. Luvussa neljä kuvaan tutkimusprosessin 

metodologisista valinnoista aineistonkeruuseen ja aineiston analysointiin sekä pohdin 

koko tutkimusprosessia eettisestä näkökulmasta. Luvuissa viisi ja kuusi esittelen tutki-

muksen tulokset. Luvussa viisi olen nostanut aineistosta esiin teemoja, jotka paikantavat 

naisten kokemaa häpeää eron jälkeisessä vainossa ja niitä merkityksiä, joita häpeän ko-

kemukset ovat saaneet naisten kertomuksissa. Luvussa kuusi kuvaan niitä tilanteita, joi-

hin häpeän kokemukset liittyvät. Päätän tutkielman luvussa seitsemän pohdintaan, joka 

sisältää tutkimuksen yhteenvedon, johtopäätökset, tutkimusprosessin arvioinnin sekä 

tutkimuksen aikana heränneet jatkotutkimusaiheet. 
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2 Eron jälkeinen vaino 
 

2.1 Vaino väkivallan muotona 
 

Parisuhdeväkivallassa on kyse sekä yksityisestä, läheisiä suhteita koskettavasta asiasta, 

että yhteiskunnallisesta ongelmasta (Ojuri 2004, 11). Parisuhdeväkivalta työllistää sekä 

oikeuslaitosta että poliisia ja monia sosiaali- ja terveysalan toimijoita ja vaikuttaa koko-

naisvaltaisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin (Husso 2003, 13). Parisuhdeväkival-

lan ilmiön esiin nostaminen on muuallakin kuin Suomessa suhteellisen uutta, vaikka ole-

tettavasti parisuhdeväkivaltaa on esiintynyt kautta aikojen. Naisiin kohdistuva väkivalta 

ja perheväkivalta nousivat julkiseen keskusteluun Euroopassa 1960-luvulla ja ensimmäi-

nen turvakoti perustettiin vuonna 1971. Suomessa turvakotitoiminta aloitti toimintansa 

vuonna 1979 Ensi- ja turvakotien liiton toimesta. (Ojuri 2004, 11.) Lähisuhdeväkivalta 

ilmiönä on moninainen ja muita käytössä olevia käsitteitä ovat esimerkiksi parisuhdevä-

kivalta, perheväkivalta tai naisiin kohdistuva väkivalta. Käytetyillä käsitteillä on merki-

tyseroja. Tyypillisin perheen läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva väkivalta on puolisoi-

den välillä tapahtuvaa väkivaltaa, jossa tekijänä on mies ja uhrina nainen (Nyqvist 2001, 

13). Lähisuhdeväkivalta on kuitenkin perhe- ja parisuhdeväkivaltaa laajempi käsite, joka 

kattaa perheen jäsenten lisäksi myös muita perheen elämään oleellisesti liittyviä ihmisiä, 

kuten esimerkiksi työyhteisöt tai naapurit. Eron jälkeinen vaino voidaan määritellä enti-

seen lähisuhteeseen kietoutuneeksi naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan muodoksi 

(Nikupeteri 2016a, 26). 

 

Patricia Tjaden ja Nancy Thoennes (1998, 1) määrittelevät vainoamisen häiritseväksi tai 

uhkaavaksi, toistuvasti esiintyväksi käytökseksi. Se voi ilmetä esimerkiksi seuraamisena, 

yhteydenottoina, kuten kirjeinä tai puheluina, ei-toivottuina ilmestymisinä kotiin tai työ-

paikalle tai ilkivaltana. Teot aiheuttavat uhrissa pelkoa. Niihin voi liittyä vakavan vahin-

goittamisen mahdollisuus ja äärimmäisissä tapauksissa teot voivat johtaa hyökkäykseen 

tai jopa kuolemaan. Rikoslain luvun 25 7a§:n (13.12.2013/879) mukaan vaino määritel-

lään toistuvaksi uhkaamiseksi, seuraamiseksi, tarkkailuksi, yhteyden otoksi tai muuten 

näihin rinnastettavaksi tavaksi oikeudettomasti toisen vainoamiseksi siten, että se ai-

heuttaa vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Vainoteot ovat traumatisoivia, koska niille on 
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tyypillistä yllätyksellisyys ja intensiivisyys, mikä aiheuttaa uhrille jatkuvaa pelkoa ja oman 

elämän hallittavuuden menetyksen kokemuksen (Näre 2008, 204).  

 

Vaino eroaa lähi- tai parisuhdeväkivallan käsitteistä sen prosessiluonteisuuden takia. 

Vainon kohteena olevat naiset voivat elää vuosia ilman turvallisuuden suojaa tai mah-

dollisuutta saada apua tilanteeseen. Yksilöön kohdistuva eron jälkeinen vaino lähisuh-

teissa on rakenteisiin ja suhteisiin kiinnittyvää, yksilön arjen elämisen ehtoja murtavaa 

väkivaltaa. Vainoteoille on tyypillistä niiden kaksijakoisuus. Vainoaja voi esimerkiksi naa-

mioida yhteydenoton rakkaudenosoitukseksi, vaikka perimmäinen tarkoitus on aiheut-

taa vainotulle pelkoa ja ahdistusta. Näin vainoaja käyttää hyväksi vastakkaisen tulkinnan 

mahdollisuuksia. (Nikupeteri & Laitinen 2013, 29–30, 37.) Vainon tunnistamista vaikeut-

taa se, että vainoteot voivat vaikuttaa ulkopuolisen silmin normaaleilta eron jälkeiseen 

aikaan kuuluvilta teoilta. Teot voivat näyttäytyä esimerkiksi jatkuvana soittamisena, 

tekstiviestien lähettelynä, odottamatta paikalle ilmaantumisena, lahjojen lähettelynä tai 

tietojen kyselynä sukulaisilta tai ystäviltä. Tällaista käyttäytymistä romantisoidaan esi-

merkiksi elokuvissa ja kirjallisuudessa. Teot voidaan määritellä kuitenkin vainoksi siinä 

vaiheessa, kun ne alkavat aiheuttaa uhrissa ahdistusta ja pelkoa tai uhri joutuu muutta-

maan omaa elämäänsä jollain tavalla vainoajan tekojen takia. (Logan & Walker 2017, 

201.) Rikoslakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 19/2013, 51) mukaan vainoamiselle 

on tunnusomaista tavanomaisilta vaikuttavien osatekojen kokonaisuus, jotka häiritsevät 

vakavasti toisen ihmisen elämänlaatua ja niiden erityisluonne tulee esille toistuvuudessa 

ja vastentahtoisuudessa. Vainon ymmärtäminen on mahdotonta, ellei tunne vainoajan 

käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja tekojen motiiveja (Nikupeteri 2016a, 41). Ylei-

simpänä vainon motiivina pidetään kuitenkin pelon herättämistä ja uhrin kontrolloinnin 

tarvetta (Tjaden & Thoennes 1998, 8). 

 

Suomessa vaino eron jälkeisenä väkivallan muotona ja ilmiönä on nostettu tietoisuuteen 

vasta hiljattain ja vainon tutkimus on ollut vähäistä. 1990-luvulla Suvi Ronkainen (1998, 

23–24) yhdisti vainon parisuhde- ja perheväkivaltaan kuuluvaksi ilmiöksi ja toi esille tar-

peen tutkia vainoa väkivallan muotona. 1990-luvulta lähtien kiinnostus eron jälkeiseen 

väkivaltaan on lisääntynyt tiedon ja ymmärryksen lisääntymisen myötä. Aiemmin pari-

suhdeväkivalta nähtiin päättyväksi, kun nainen on irrottautunut väkivaltaisesta suh-

teesta. 2000-luvulta lähtien eron jälkeiseen väkivaltaan liittyvä tutkimus on kuitenkin 
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lisääntynyt ja Suomessa erityisesti 2010-luvulla vainon tabuluontoisuuden hälventämi-

nen on alkanut niin rikosoikeudellisesta näkökulmasta kuin ammattikäytännöissä ja me-

diassakin. (Nikupeteri 2016a, 22.) Vainon kriminalisointi on vaikuttanut vainon tunnista-

miseen ja uhrien avun hakemiseen. Kriminalisoinnin myötä uhrit ovat alkaneet tunnistaa 

olevansa rikoksen uhreja ja ymmärtäneet, että vainoajan toiminta on rikosoikeudelli-

sesti rangaistavaa. Vainon kriminalisointi on lisännyt myös ammattilaisten tietoisuutta 

vainosta ja sitä kautta lisännyt heidän valmiuksiaan auttaa eron jälkeisen vainon uhreja. 

Kriminalisoinnin myötä vaino ja sen uhrien auttaminen ovat nousseet aiempaa vahvem-

min esille. (Nikupeteri 2016b, 3.) Vainoaminen määriteltiin Suomessa rikokseksi vuonna 

2014 (Rikoslaki 7§:n 13.12.2013/879). 

 

Vaino on muodostunut sosiaaliseksi ongelmaksi nykypäivän yhteiskunnassa, koska sosi-

aaliset rakenteet määrittävät, mikä on hyväksyttävää toimintaa. Vaino on saanut viime 

vuosina julkista huomiota ja se luokitellaankin yhdeksi erityiseksi rikoksen muodoksi. 

Vainotekoja on ilmennyt kautta aikojen, mutta ilmiötä ei ole tunnistettu vainoksi, koska 

sitä ei olla aiemmin määritelty yhteiskunnassa. Nykyään vainoaminen ja vainotuksi tule-

minen sisältävät erityisiä piirteitä ja rakenteita, jotka tunnistetaan vainoksi. (Mullen ym. 

2008, 1–2.) Vaino onkin paljon luultua yleisempi ilmiö. Naisuhritutkimuksen mukaan 

puolet väkivaltaa aiemmin parisuhteessaan käyttävistä miehistä jatkavat väkivaltaista 

käyttäytymistä myös eron jälkeen (Piispa 2006, 59). Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen 

mukaan 8 prosenttia naisista ja 2 prosenttia miehistä on kokenut vainoa jossain vai-

heessa elämäänsä (Tjaden & Thoennes 1998, 3) ja vuonna 2014 Euroopan unionin laa-

juisesta naisiin kohdistuvan väkivallan tutkimuksesta kävi ilmi, että 18 % yli 15-vuotiaista 

naisista on joutunut vainon kohteeksi. Näistä 9 %:ssa vainoajana on ollut naisen entinen 

kumppani. (European Union Agency for Fundamental Rights 2014, 85–86.) Brian H. 

Spitzbergin ja William R. Cupachinin (2007) tekemä laaja meta-analyysi, jossa on tutkittu 

175 vainoamista käsittelevää tutkimusta osoittaa, että 8–31 % naisista ja 2–13 % mie-

histä on joutunut jossain vaiheessa elämäänsä vainoksi määritellyn toiminnan kohteeksi 

(Spitzberg & Cupachin 2007).  

 

Suomessa vainoamisen kriminalisoinnin jälkeen vuodesta 2014 alkaen, poliisille on tehty 

vuosittain satoja rikosilmoituksia, joiden rikosnimikkeenä on vainoaminen (Orjala 2016). 
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Vuosina 2014–2015 tehdyissä vainoamissyytteissä oli mukana usein myös muita syyte-

kohtia, kuten esimerkiksi kotirauhan rikkominen, lähestymiskiellon rikkominen, laiton 

uhkaus tai viestintärauhan rikkominen. Yleisiä vainoamiseen liittyviä liitännäisrikoksia 

olivat myös pahoinpitelyt ja vahingonteot, joissa uhrin omaisuutta oli tuhottu. (Mäen-

pää 2017, 65.) Kriminalisoinnin myötä esiin tulleet vainoamissyytteet ja niihin liittyvät 

muut syytteet osoittavat vainon moninaisuutta ja vahingontuottamisen laajuutta. 

 

Tutkimusten tulokset osoittavat vainon yleisyyden lisäksi myös sen, että vaikka vainoa 

pidetään sukupuolineutraalina ilmiönä, suurin osa vainoajista on miehiä ja uhrit naisia. 

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 78 % vainon uhreista oli naisia ja 22 % mie-

hiä. Kaiken kaikkiaan 87 % vainoajista oli miehiä. (Tjaden & Thoennes 1998, 5.) Spitzber-

gin ja Cupachinin (2007) meta-analyysin mukaan naiset ovat huomattavasti miehiä to-

dennäköisempiä vainon uhreja. Vainon uhreista 60-80 % oli naisia. Vainon uhreiksi jou-

tuneista naisista puolet oli ollut aiemmin vainoajan kanssa romanttisessa suhteessa. 

Suomessa yliopisto-opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa vainon kohteeksi joutuneista 

93,6 % oli naisia ja vainoajista 91,8 % oli miehiä (Björklund 2010, 46) ja vainon kriminali-

soinnin jälkeen vuosina 2014–2015 kirjattujen vainosyytteiden vastaajista eli tekijöistä 

92% oli miehiä (Mäenpää 2017, 65). 

 

Sukupuolella on merkitystä myös vainon kokemukseen. Anna Nikupeterin (2016a, 57) 

mukaan naiset kokevat vainon pelottavampana, intensiivisempänä, kokonaisvaltaisem-

pana ja uhkaavampana toimintana kuin miehet ja samanlaisia tuloksia on saatu myös 

kansainvälisesti. Susan M. Dennison ja Anna Stewart (2006, 324–325) toteavat, että 

vaikka molemmilla sukupuolilla esiintyy vainoamisen tunnuspiirteitä omaavaa toimin-

taa, vainoaminen on miehille tyypillisempää toimintaa juuri siksi, että se on kokemuk-

sena naisille pelottavampaa ja näin vainoaja saa toiminnallaan aikaan sen, mitä haluaa-

kin.  
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2.2 Vainotekojen moninaisuus 
 

Vainoteot nähdään helposti yksityisasiana, johon ulkopuolisten on vaikeaa puuttua (Ni-

kupeteri & Laitinen 2013, 33). Yksittäisten vainotekojen määritteleminen on vaikeaa, 

koska käytännössä vainoamisen muotoja voi olla niin paljon kuin vainoajan mielikuvitus 

tuottaa tapoja, joilla vaikuttaa uhrinsa elämään. Vainon määritelmissä (esim. Tjaden & 

Thoennes 1998; Rikoslaki 13.12.2013/879; Nikupeteri 2016a) yhtäläisyytenä voidaan 

kuitenkin todeta, että vainoteot ovat toistuvia ja niiden tarkoituksena on tuottaa uhrille 

pelkoa. Vainoteot ja vainokäyttäytyminen ovat pakkomielteisen mielikuvituksen tuotta-

mia ja ne voivat olla väkivaltaisia tai ei-väkivaltaisia tekoja tai niiden yhdistelmiä ja ne 

ilmenevät toistuvana käyttäytymismallina (Goode 1995, 197–198). Väkivaltana vaino on 

vaikeasti havaittavaa ja epäselvää. Yksi vainotekojen erityispiirre on niiden yllättävyys. 

Yksittäiset vainoteot voivat alkaa ja loppua, milloin tahansa ja ne voivat tapahtua missä 

tahansa; uhrin työpaikalla, kotona, harrastuksissa, lomamatkalla tai kadulla. (Miller 

2001, 63.) Yleisimpiä vainotekoja ovat toistuva soittaminen puhelimitse, kirjeiden tai 

sähköpostien lähettäminen, vainoaminen internetissä (cyberstalking), seuraaminen, ta-

varoiden tilaaminen uhrin nimellä sekä oleskeleminen uhrin työpaikan tai kodin ulko-

puolella (Spitzberg & Hoobler 2002, 74).  

 

Suomen Rikoslaki (13.12.2013/879) määrittelee neljä vainoamisen tekotapaa eli tunnus-

merkistötekijää: uhkaaminen, seuraaminen, tarkkaileminen sekä yhteyden ottaminen 

toistuvasti tavalla, joka aiheuttaa uhrissa pelkoa ja ahdistusta. Viides, määrittelemätön 

tunnusmerkistötekijä on näihin neljään edelliseen ”muu rinnastettavissa oleva” teko-

tapa. Viimeisen tekotavan määrittelemättömyyttä on perusteltu lakia valmisteltaessa 

sillä, että vainoteot ovat usein hyvin moninaisia ja muuttuvia. Käytännössä muihin tun-

nistemerkistötekijöihin rinnastettavissa olevia tekotapoja voivat olla esimerkiksi kirjei-

den tai pakettien lähetteleminen, esiintyminen uhrin nimellä sosiaalisessa mediassa, esi-

neiden tuominen uhrin pihalle tai oman olemassaolon tiettäväksi tekeminen jollain 

muulla kuin varsinaisten tunnusmerkistötekijöiden osoittamalla tavalla. (Mäenpää 

2017, 70.) 
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Uhkaaminen tarkoittaa sitä, että uhrille tehdään tiettäväksi, että hänelle itselleen tai jol-

lekin hänen läheiselleen voi sattua jotain pahaa (Mäenpää 2017, 70). Uhkaamiseksi voi-

daan määritellä myös itsemurhalla pelottelu, joka on yksi henkisen väkivallan muoto 

(Kumpuniemi 2012, 47). Tyypillisin tapa uhkailla on esittää suullinen uhkaus kasvotusten 

tai puhelimessa tai esittää uhkaus kirjallisena joko tekstiviestillä, sähköpostilla tai muulla 

sosiaalisessa mediassa käytettävillä sovelluksilla kuten Facebookin tai WhatsApp-sovel-

luksen välityksellä. Seuraamisella viitataan fyysiseen seuraamiseen, joka ei edellytä vält-

tämättä muita toimenpiteitä. Tarkkaileminen puolestaan on moninaisempaa ja pitää si-

sällään toisen ihmisen jatkuvaa havainnointia joko paljain silmin tai teknologian avulla. 

(Mäenpää 2017, 70.)  

 

Nykyään teknologian kehittyminen on yksi tekijä, joka on lisännyt uhrin tarkkailemisen 

mahdollisuuksia. Digitaalinen vaino on yksi vainon toteuttamisen muoto. Esimerkiksi in-

ternetin keskustelupalstat, virtuaalimaailma ja teknologisten välineiden kehittyminen 

ovat lisänneet mahdollisuuksia erilaisten menetelmien käyttämiseen vainon välineinä. 

Ne mahdollistavat myös uhrin tarkkailemisen niin, ettei uhri välttämättä edes huomaa 

sitä. Nykyteknologia mahdollistaa sen, että vainoaja voi olla kontaktissa uhrin kanssa 

vuorokauden ympäri kuvien ja tekstien välityksellä. (Nikupeteri 2016a, 38.) Tietokoneen 

ja puhelimen kautta vainoaja voi tarkkailla laitteen käyttäjän liikkumista ja sitä, mitä lait-

teella tehdään. Tietokoneisiin ja älypuhelimiin voidaan ujuttaa sähköpostitiedostojen 

kautta vakoiluohjelmia. Lisäksi digitaalista vainoa voidaan toteuttaa seuraamalla uhrin 

liikkumista GPS-laitteilla. (Piispa ym. 2017, 162–165.)  

 

Yhteyden ottamisella vainon tekotapana tarkoitetaan kaikkea yhteydenottoa ja sen yrit-

tämistä uhriin. Se voi olla tapaamaan tuloa, soittamista, kirjeiden tai tekstiviestien lähet-

tämistä tai yhteydenottoa nettisovellusten kautta. Yleisimpiä yhteydenottotapoja ovat 

jatkuva soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen. (Mäenpää 2017, 72.) 

 

Vainoaja voi tehdä myös sellaisia vainotekoja, jotka ovat käytännössä laillisia. Väkivaltai-

sissa suhteissa eläneiden naisten haastatteluista tutkijat ovat nostaneet esiin vainoami-

sen muodon, jota Susan L. Miller ja Nicole L. Smolter (2011) nimittävät paperihyväksi-

käytöksi (paper abuse). Tähän hyväksikäytön muotoon voi sisältyä esimerkiksi perättö-

mien lastensuojeluilmoitusten tekemistä, perättömien oikeuskanteiden nostamista tai 
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muita lailliseksi luokiteltuja toimenpiteitä, jotka pakottavat naisen olemaan yhteydessä 

vainoajaan. Tekojen tarkoituksena on osoittaa vainoajan ylivoimaisuutta suhteessa vai-

nottuun ja aiheuttaa taloudellista ja henkistä vahinkoa vainon uhrille. (Mt., 637–638.) 

Yleistä on myös se, että vainoaja mustamaalaa ja kertoo perättömiä syytöksiä vainotusta 

eri viranomaisille, kuten lastensuojelun sosiaalityöntekijöille. 

 

Kaikissa vainotekojen ilmenemismuodoissa taustalla on alistava vallankäyttö ja sen 

osoittaminen uhrille. Vainoaja pyrkii estämään uhrin oman elämänhallinnan tunteen ja 

itsenäisen elämän rakentamisen yritykset. Pitkittyessään vaino vaikuttaa uhrin mielen-

sisäiseen maailmaan ja todellisuuden hahmottamiseen. Se voi ilmetä vainoharhaisuu-

tena ja ”hulluksi tulemisen” tunteena. (Nikupeteri & Laitinen 2013, 34.) Vaino voi aiheut-

taa mielenterveyden ongelmia. Vainottu on usein jatkuvasti huolissaan omasta turvalli-

suudestaan. Joskus uhrin voi olla pakko jättäytyä pois töistä, vaihtaa paikkakuntaa tai 

hakeutua turvakotiin suojellakseen itseään. (Tjaden & Thoennes 1998, 11–12.) 

 

Vainoteot muodostavat usein mielivaltaisen verkon, joka varjostaa uhrin jokapäiväistä 

arkielämää. Vainoteot voivat kohdistua myös uhrin läheisiin kuten lapsiin, ystäviin ja su-

kulaisiin tai ne voivat olla manipulaatioyrityksiä esimerkiksi uhrin elämässä oleviin viran-

omaisiin. Eron jälkeisessä vainossa voi olla mukana kaikkia sukupuolistuneen väkivallan 

muotoja. Vainoteot voivat ilmetä fyysisenä, psyykkisenä, taloudellisena, sosiaalisena, 

seksuaalisena tai hengellisenä väkivaltana. Yksittäiset vainoteot rakentuvat kokonaisuu-

deksi, josta tulee systemaattinen ja rakenteellinen vainon uhrin elämän hallinnan 

muoto. Vaino on erityinen eron jälkeisen väkivallan muoto, joka muodostaa prosessu-

aalisen ja mielivaltaisen uhrin arkeen kiinnittyvän verkon, joka ilmenee kaikkien väkival-

lan muotojen kokonaisuutena.  (Nikupeteri & Laitinen 2013, 33, 38–39.) Vaikka vaino-

teot itsessään ovat yksittäisiä ja ennalta-arvaamattomia tapahtumia, niiden taustalla 

oleva asenne ja tekijän tarkoitus tekevät teoista päällekkäisiä ja toisissaan sidoksissa ole-

via aiheuttaen uhrille kokonaisvaltaisen ja jatkuvan kokemuksen vainottuna olemisesta. 

(Nikupeteri & Laitinen 2017, 29.)  

 

Vainon kestoon vaikuttaa vainoajan suhde uhriin. Voimakkaimmin vaino ilmenee entistä 

parisuhdekumppania kohtaan ja aiemmalla suhteella on suora vaikutus vainoamisen 
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kestoon. Entisen parisuhdekumppanin vainoon liittyy myös fyysistä väkivaltaa ja uhkai-

lua enemmän kuin silloin, jos vainoaja on uhrille tuntematon. (Häkkänen 2008, 752.) 

Vainoajan ja uhrin intiimi historia laajentaa vainoajan mahdollisuuksia ja keinoja hallita 

uhrin elämää. Myös yhteiset lapset mahdollistavat vainoamisen laajenemisen ja pakot-

taa uhrin olemaan tekemisissä vainoajansa kanssa. (Nikupeteri & Laitinen 2013, 33.) En-

tisen intiimin parisuhteen takia vainoaja tietää uhristaan usein yksityiskohtaisia ja hen-

kilökohtaisia asioita, kuten tietoa hänen harrastuksistaan, päivittäisistä kulkureiteistä, 

ystävistä ja rutiineista, joita hän voi käyttää hyväkseen yrittäessään vaikuttaa uhrin elä-

mään ja arkeen. Vainon on todettu myös kestävän merkittävästi pidempään, jos osapu-

lilla on ollut aiemmin intiimi suhde ja fyysisen väkivallan on todettu olevan raaempaa 

silloin, kun vainoa on edeltänyt seksuaalinen suhde ja väkivaltaa on esiintynyt suhteessa 

jo yhdessäoloaikana. (Nikupeteri & Laitinen 2017, 28.) 

 

Vainoamisen keskimääräinen kesto on noin kaksi vuotta. Jos vaino jatkuu pidempään 

kuin kaksi viikkoa, on todennäköistä, että se muuttuu tunkeilevammaksi, uhkaavam-

maksi ja aiheuttaa uhrille negatiivisia psyykkisiä vaikutuksia. Myös vainotekojen moni-

muotoisuudella voidaan ennustaa vainon laatua ja kestoa. Mitä monimuotoisempia vai-

noteot ovat, sitä todennäköisemmin vaino kehittyy väkivaltaiseksi ja pitkäkestoiseksi 

(Häkkänen 2008, 752), jolloin myös vainon seuraukset ovat uhreille vaikeammat. 

 

 

 

3 Tutkimuksen teoreettinen rakentuminen 
 

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi  
 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu sosiaalisen konstruktionismin perustalle. 

Sosiaalisen konstruktionismin keskeinen ajatus on, että ihmisten tieto rakentuu vuoro-

vaikutukselle ja keskustelujen tulkinnalle, jotka menevät tosiasioiden ja järkeilyn edelle. 

Ihmisten vuorovaikutuksen analysointi auttaa ymmärtämään identiteetin rakentumista. 

(Payne 2005, 164.) Konstruktionismi haastaa etsimään useita totuuksia itsestäänsel-
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vyyksien tilalle ja varoittaa tekemästä pysyviä olettamuksia ja tulkintoja. Emme voi olet-

taa, että tekemämme tulkinta jostain asiasta on samanlainen jollekin toiselle tai jossain 

muussa ympäristössä. (Parton & O’Byrne 2000, 14–15.) Tunteet ja niiden rakentuminen, 

joka häpeäkin on, voidaan nähdä Suvi Ronkaisen (1999) mukaan konstruktionistisesta 

näkökulmasta osaksi prosessia, jossa tietylle tilanteelle, itselle ja kokemukselle kysei-

sessä tilanteessa haetaan tulkintaa. Tunteet eivät siis ole vain sisältä kumpuavia, vais-

tonvaraisia tai sosiaalisen ulkopuolelle sijoittuvia reaktioita johonkin, vaan ne rakentu-

vat ja niitä rakennetaan ja pyritään nimeämään ja hahmottamaan. Ihminen konstruoi 

tunteitaan tilanteiden ja niistä tekemiensä tulkintojen kautta, jota ohjaa säännönmukai-

suus, joka voi heijastua esimerkiksi yhteiskunnallisista odotuksista. (Mt., 132–133.) Tut-

kielmassani lähestyn häpeää sosiaalisesti konstruoituneena tunteena. 

 

Valitsin sosiaalisen konstruktionismin tutkimukseni teoreettiseksi viitekehykseksi, koska 

se antaa lähtökohdan sille ajatukselle, että häpeä on syntynyt tai synnytetty vainon uh-

rin todellisuudessa, joka on rakentunut vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. So-

siaalinen konstruktionismi mahdollistaa vainon aiheuttamien häpeän kokemusten tar-

kastelun sosiaalisissa suhteissa ja kielessä rakentuvana ilmiönä. Sosiaalisessa konstruk-

tionismissa tunteet nähdään sosiaalisten tapahtumien ja niiden tuottamien tunteiden 

aikaansaaman toiminnallisen reaktion tuotteina, jotka ovat riippuvaisia ympärillä vallit-

sevista olosuhteista (Kuusela 2001, 26; Burr 1995, 2–4).  Ihmisten kokemus itsestään ja 

siitä, miten ymmärrämme itseämme ja toisiamme, ei ole valmiiksi sisäänrakennettua, 

vaan ne rakentuvat kulttuurisesti omassa ympäristössämme. Osa tunteista, kuten esi-

merkiksi viha ja kateus, ovat kuitenkin erillisiä ja yleisesti tunnistettavissa olevia tunteita, 

joita pidetään ihmisille synnynnäisinä ja osana ihmisyyttä. Kuitenkin ne rakentuvat mei-

hin niiden kulttuuristen raamien mukaan, joissa me elämme. (Burr 1995, 34–35.) Monet 

tunteet, häpeä mukaan lukien, ovat itsessään universaaleja tunteita, mutta niiden tul-

kinta vaihtelee eri kulttuurien, kulloistenkin asenteiden ja arvojen mukaan ja ne ovat 

rakentuneet meihin ympärillämme olevien käytösmallien ja asenteiden mukaisesti (Lid-

man 2011, 19). 

 

Sosiaalisen konstruktionismin ajatusmalli pohjautuu Peter L. Bergerin ja Thomas Luck-

mannin vuonna 1966 julkaistuun teokseen ”The Social Construction of Reality” (suomen-
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nettu ”todellisuuden sosiaalinen rakentuminen” vuonna 1994). Todellisuus on sosiaali-

sesti rakentunutta ja jokapäiväinen elämä näyttäytyy ihmisten tulkitsemana todellisuu-

tena ja subjektiivisesti merkityksellisenä (Berger & Luckmann 1998, 11, 29).  Todellisuus 

nähdään sosiaalisena konstruktiona, joka tuotetaan vuorovaikutuksessa yksilöiden vä-

lillä. Ihmiset rakentavat omia ja toistensa identiteettejä jokapäiväisen elämän sosiaali-

sissa vuorovaikutustilanteissa. Mitään ei ole olemassa itsestään eikä mikään ole pysyvää, 

vaan kaikki ilmiöt tarvitsevat sosiaalista rakentamista ja jatkuvaa uudelleen rakenta-

mista. Ihmiset yhdessä rakentavat ja ylläpitävät sosiaalisia ilmiöitä. (Burr 1995, 9–10.)  

 

Sosiaalinen konstruktionismi lähtee liikkeelle narratiivista eli ihmisen omasta kertomuk-

sesta ja siitä todellisuudesta, miten kukin sen hahmottaa. Narratiiviin liittyy jokaisen 

oma tulkinta ”totuuksista” ja siksi on olemassa monia totuuksia. Asiat eivät ole ennalta 

määritettävissä ja ympäristö muokkaa aina tulkintaa. (Parton & O’Byrne 2000, 47.) Nar-

ratiivit ovat enemmän kuin vain ihmisen kertomuksia. Niissä ovat tärkeitä ne näkökul-

mat ja painotukset, jotka ihminen valitsee kertoessaan tarinaa eli se, miten jokin asia tai 

tapahtuma on juuri hänen mielessään rakentunut. Tietoisuus ja tarinan kerronnan ana-

lysointi mahdollistavat sen uudelleenrakentamisen eli muutoksen. (Payne 2014, 244.) 

Narratiivisella eli tarinallisella tutkimuksella pyritään antamaan ääni tutkittaville eli py-

ritään tuomaan esiin tutkimukseen osallistuvien ihmisten omaa tapaa antaa asioille mer-

kityksiä. Tutkijan avoimuus ja dialogisuus mahdollistavat tutkittavien oman tavan tuoda 

tarinansa esille. (Hänninen 2000, 34.) Sosiaalisen konstruktionismin mukaan erilaiset il-

miöt rakentuvat ihmisten kokemuksista ja siitä, miten ne esitetään itselle ja muille. Tätä 

kutsutaan narratiiviseksi eli kerrotuksi rakenteeksi. Toisin sanoen me järjestämme koke-

muksemme omakohtaisiksi kertomuksiksi ja kerromme tarinoissamme ne asiat, joita 

itse pidämme merkityksellisinä. (Burr 1995, 134–135.) Narratiivisessa kerronnassa ko-

rostuukin juuri yksilöllinen kerronta ja kunkin tarinan kertojan oma näkemys tarinasta 

(Kohonen 2011, 197). 
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3.2 Häpeä sosiaalisesti konstruoituneena tunteena 
 

Michael Lewis (1998) määrittelee häpeän voimakkaaksi, negatiiviseksi tunteeksi, joka 

liittyy yksilön vastuullisuuteen ja epäonnistumiseen. Se nousee esiin, kun yksilö kokee 

epäonnistuneensa omissa tai muiden silmissä ja kokee sen heijastavan ja paljastavan 

vahingoittunutta itseään. (Mt., 126.) Häpeä on moraalinen tunne, joka syntyy ihmisen 

rikottua yhteisön normeja ja altistuu sen takia muiden paheksunnalle. Muiden ihmisten 

reaktiot saavat aikaan ihmisessä häpeän tunteen. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan häpeä 

samoja asioita, vaan häpeän tunteen voimakkuuteen vaikuttavat normirikkomuksen va-

kavuus ja normin merkitys kyseiselle ihmiselle. Yhteiskuntamme moniarvoisuus vaikut-

taa siihen, miten ihmiset kokevat normin rikkomisesta aiheutuvan häpeän. Häpeä voi 

liittyä ihmisen omaan käyttäytymiseen tai hänen erilaisuuteensa suhteessa muihin ih-

misiin. Ihmiset eivät luonnostaan halua erottua muista ja pyrkivät piilottamaan piirteet, 

jotka paljastavat erilaisuuden. (Heller 1985, 2–4, 13–14.)  

 

Siru Kainulaisen ja Viola Parente-Čapkován (2011) mukaan häpeän tunne perustuu sii-

hen, että ihminen välittää siitä, mitä muut ajattelevat. Häpeän taustalla on hylkäämisen 

ja halveksunnan pelko. Häpeää voidaan pitää dialogisena tunteena, koska se ilmenee 

aina jonkun toisen edessä. Joku toinen voi olla todellinen tai kuviteltu tai jopa henkilö 

itse. Tämä tekee häpeästä kommunikaation muodon, joka rakentaa ihmisen identiteet-

tiä ja mahdollistaa sen muokkaamisen. (Mt., 9.) Ihminen muodostaa läheisimmän ja in-

tiimeimmän suhteen itse itsensä kanssa ja se, miten ihminen on vuorovaikutuksessa it-

sensä kanssa, vaikuttaa myös vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa (Tangney & 

Dearing 2002, 52). Näin ollen häpeän kokemus voi dialogisena tunteena rakentua osaksi 

ihmisen identiteettiä, vaikka hän ei olisikaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa. Tämän tulkinnan mukaan häpeä voi konstruoitua sosiaalisesti myös ilman muita 

ihmisiä, koska ihminen on aina vuorovaikutuksessa vähintään itsensä kanssa. Klaus Hel-

kaman ym. (1998, 359) mukaan identiteetti on suuressa määrin sosiaalinen ilmiö. Me 

opimme tuntemaan itsemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja identiteet-

timme vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseemme. Näin ollen myös häpeä muokkaa ih-

misen identiteettiä eli sitä tapaa, jolla ihminen määrittelee itsensä.  
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Yhteiskunnassamme häpeä voidaan liittää lähes kaikkeen, mikä poikkeaa yleisesti totu-

tuista käytännöistä tai normeista. Häpeän leimaa pyritään välttämään kaikin tavoin. 

Asenteisiin syvälle juurtuneet käsitykset häpeästä ohjaavat ihmisten toimintaa ja suh-

tautumista toisiin ihmisiin ja meitä ympäröiviin ilmiöihin. (Lidman 2011, 11.) Suomalai-

sessa yhteiskunnassa yhtenä tärkeänä arvona pidetään itsenäisyyttä ja itsestä huolehti-

misen kykyä. Meitä kasvatetaan jo lapsesta asti vastuullisiksi ja omatoimisiksi kansalai-

siksi. Julkista riippuvuutta yhteiskunnan tuesta tai toisista ihmisistä pidetään häpeälli-

senä. (Laitinen 2004, 119.) Häpeän tunnetta voidaan siis kuvata kulttuurisesti rakentu-

neena tunteena, jolla on keskeinen yhteiskunnallinen merkitys. Häpeän tunne syntyy, 

kun ihminen arvioi itseään jonkin itsestään ulkopuolisen tapahtuman kautta ja huomaa 

poikkeavansa vallitsevan kulttuurin määrittelemistä normeista ja odotuksista (Ronkai-

nen 1999, 135). Häpeä voidaan nähdä vahvuutta korostavassa yhteiskunnassa heikkou-

den merkkinä, jonka mukaan vahva ihminen ei tunne häpeää (Lidman 2011, 42).  

 

Valtteri Viljanen (2011) on pohtinut häpeää suomalaisessa kulttuurissa ja todennut sen 

olevan perinteisesti ”yliarvostettu tunne”. Suomalaiset määrittävät omaa identiteetti-

ään arvioimalla omaa elämää suhteessa yleisiin sopivuus- ja kunniallisuuskäsityksiin. 

(Mt., 69.) Toisin sanoen, jos omassa elämässä tapahtuu jotain sellaista mikä ei täytä yh-

teisön hyväksymiä normeja, ihmisen kuuluukin hävetä. Tarkasteltaessa häpeää vainon 

kontekstissa on merkittävää se, että häpeän tunne liitetään myös tapahtumiin, joihin 

asianomainen ei voi itse vaikuttaa. Suomalaisessa kulttuurissa häpeää tunnetaan toisen 

ihmisen tekemisistä ja itsestä riippumattomissa tilanteissa. Ben Malinen (2010, 20–21) 

toteaakin, että suomalaisessa kulttuurissa nolatuksi tuleminen leimaa ihmistä enemmän 

kuin muualla maailmassa.  

 

Häpeä on tunne, joka syntyy, kun ihminen kokee jonkin tilanteen häpeälliseksi. Häpeän 

tunteen taustalla on aina laajempia kulttuurisia merkityksiä, joiden kautta ihminen ra-

kentaa tapaa kokea omaa elämäänsä. Ihminen omaksuu tietyn tavan suhtautua elämään 

ja todellisuuteen ja niistä kumpuaa mahdollinen häpeän kokemus tietyissä tilanteissa. 

Ihmisen identiteetti ja olemisentapa muodostuvat kulttuurisesti välittyneiden itsetulkin-

tojen kautta. (Viljanen 2011, 65.) Toisin sanoen yhteiskunnalliset arvot ja asenteet 

muokkaavat sitä tapaa, miten yksilö suhtautuu kokemiinsa asioihin, esimerkiksi eron jäl-

keisen vainon tilanteisiin. Satu Lidman (2011) erottaa häpeäntunteen häpäisemisestä. 
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Häpäisemiseen liittyy ulkopäin tuleva tekijä, mutta itse häpeän tunteeseen ei välttä-

mättä tarvita toisen ihmisen tekoa. (Mt., 46). Eron jälkeisessä vainossa mahdollistuu in-

tiimi häpäiseminen ja loukkaaminen, koska vainoamista on edeltänyt intiimi suhde. Nai-

nen kokee vainoajan tietävän hänestä intiimejä asioita, mikä synnyttää kokemuksen vai-

nottuna olemisesta. Pelon, häpeän ja nöyryytyksen aiheuttaminen entiselle kumppanille 

mahdollistuu loukkaamalla ja puuttumalla niihin asioihin, jotka vainoaja tietää olevan 

intiimeimpiä ja merkityksellisimpiä naiselle. (Nikupeteri 2016a, 50.) 

 

Paul Gilbert ja Sue Procter (2006, 353–354) määrittävät häpeän tunteesta kaksi eri teki-

jää; sisäisen ja ulkoisen häpeän. Sisäisessä häpeässä ihminen arvioi itse olevansa epäon-

nistunut ja huono, mikä aiheuttaa hänessä häpeän tunteita. Ulkoinen häpeä syntyy siitä, 

mitä yksilö ajattelee muiden hänestä ajattelevan. Jos oletus muiden ajatuksista itseään 

kohtaan on negatiivinen, syntyy ulkoisen häpeän kokemus. Abramson, Seligman ja 

Teasdale (1978) ovat määritelleet tunteille ulottuvuuksia, joita voidaan soveltaa myös 

häpeän kokemukseen. Tunteet voidaan nähdä kolmessa eri ulottuvuudessa: Paikallinen 

(locus) ulottuvuus määrittää, onko tunne ulkoista (external) vai sisäistä (internal), glo-

baali (globality) ulottuvuus määrittää, onko tunne kokonaisvaltaista (global) vai erityistä 

(specific) ja pysyvyyden (stability) ulottuvuus määrittää, onko tunne pysyvää (stable) vai 

väliaikaista (unstable). Häpeän tunne määrittyy yleensä sisäiseksi, kokonaisvaltaiseksi ja 

pysyväksi tunteeksi. (Tangney & Dearing 2002, 53–54.) 

 

Häpeä on keskeinen moraaliin liittyvä tunne. Häpeän tunne arvioi ihmisen omaa minää 

(Ronkainen 1999, 135), kun taas sosiaalinen stigma on leima, joka rakentuu vuorovaiku-

tuksessa ympäristön kanssa. Erving Goffman (1963, 32) määrittelee sosiaalisen stigman 

rakentuvan kahden eri vaiheen kautta. Ensimmäinen vaihe kuvastaa yksilön käsitystä 

normaaliudesta ja sitä kautta myös normaaliudesta poikkeamisesta. Toisessa vaiheessa 

yksilö muodostaa oman käsityksensä suhteestaan normaaliin. Nämä kaksi vaihetta muo-

dostavat sosiaalisen stigman syntyprosessin, vaikka voivatkin joskus tapahtua kääntei-

sessä järjestyksessä. Sosiaalisen stigman käsite voidaan rinnastaa poikkeavuuden käsit-

teeseen, joka ei ole yksilössä itsessään olevaa, vaan ihmisryhmien luokittelun seurausta. 

Yksilö tai teko saa poikkeavan merkityksen silloin, kun se luokitellaan poikkeavaksi. Toi-

sin sanoen ihminen on poikkeava, jos häneen liitetään poikkeavuuden leima tai hän 
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käyttäytyy poikkeavaksi leimatulla tavalla. (Goffman 1963; Becker 1963.) Howard Becke-

rin mukaan poikkeavuuden leima ja siihen liittyvä häpeä syntyvät sosiaalisen merkityk-

senannon seurauksena sosiaalisissa suhteissa, eivätkä näin ollen ole lähtöisin yksilön 

ominaisuuksista. Yhteisössä määritellystä normaalista poikkeaminen aiheuttaa yksilössä 

häpeää. (Oinas 2011, 155.) Pitkään jatkuneessa vainossa, uhrien käsitys normaaliudesta 

saattaa hämärtyä. Vainoteot alkavat vähitellen tulla uudeksi ”normaaliksi”, vaikka teot 

ja vainon uhrien käyttäytyminen eivät sitä muiden ihmisten näkökulmasta olisikaan. Vai-

non uhrille esimerkiksi turvapuhelimen käyttö, hälytysjärjestelmä kodissa tai lasten päi-

väkotiin annetut erilliset turvaohjeet vainoajan mahdolliseen päiväkotiin ilmaantumisen 

varalta, saattavat alkaa vainon uhrista tuntua normaaleilta toimenpiteiltä ja samalla jär-

kyttää niitä ihmisiä, joille vaino on ilmiönä vieras ja joilla ei ole mitään käsitystä vainon 

uhrin arjesta. 

 

Häpeään joutunutta ihmistä voidaan kutsua leimatuksi. Häpeäleiman käsitteeseen kuu-

luvat ennakkoluulot, syrjintä ja vahva mustavalkoinen ajattelu. Leimautuminen syntyy 

yhteiskunnassa vallitsevien yksinkertaistavien ennakkoluulojen ja ihmisen omien sopeu-

tumiskeinojen vuorovaikutuksessa. Häpeäleima vaikuttaa myös oleellisesti avun hake-

miseen. (Korkeila 2011, 20, 23.) Häpeäleimat eli stigmat ovat usein todellisuuteen pe-

rustuvia poikkeavuuksia, mutta sen araksi ja hämmentäväksi asiaksi tuleminen tekee 

siitä sosiaalisen ilmiön (Helkama ym. 1998, 73). Ymmärrän tässä tutkimuksessa häpeän 

tunteen nousevan eron jälkeisen vainon uhrin omista tuntemuksista, jotka ovat raken-

tuneet vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, kun taas sosiaalinen stigma on ul-

kopuolisten antama leima. Leiman ei tarvitse välttämättä olla todellinen, vaan poik-

keavaksi leimaamisen pelko voi jo itsessään aiheuttaa häpeää. Satu Lidmanin (2011, 47) 

mukaan leimautumisella voi olla pahimmillaan erittäin vakavia sosiaalisia, taloudellisia 

ja psyykkisiä seurauksia.  

 

Sosiaalinen konstruktionismi painottaa prosesseja, joiden kautta ihmiset määrittävät 

omaa identiteettiään ja ympäristöään. Sosiaaliseen ympäristöön osallistuminen, vuoro-

vaikutus toisten ihmisten kanssa ja omien kokemusten merkitysten arvioiminen muok-

kaavat ihmisten joka päiväistä elämää ja ihmissuhteita. (Parton & O’Byrne 2000, 16.) 

Ihmisten elämä ja elämäntilanteet ovat siis jatkuvassa muutoksen prosessissa, mikä 

mahdollistaa positiivisen muutoksen. Konstruktionismissa puhutaan rekonstruktiosta eli 
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uudelleenrakentamisesta, jossa todellisuuden rakentuminen on aktiivinen prosessi (Par-

ton & O’Byrne 2000, 174) ja siksi myös kulttuurisesti vahvoja identiteettejä voidaan uu-

delleenrakentaa ja antaa niille uusia merkityksiä. Ihmisen leimatulle identiteetille on 

mahdollista löytää vaihtoehtoisia identiteettejä. Identiteetin uudelleenrakentamisen 

mahdollistavat dialogisuus ja neuvottelu eli se perustuu vuorovaikutukseen. (Juhila 

2004a, 263.)  

 

 

3.3 Häpeän kokemus parisuhdeväkivallassa 
 

Väkivallan kysymykset kytkeytyvät häpeään (Kainulainen & Parente-Čapková 2011, 10). 

Vainoa näkyvämpäänkin parisuhdeväkivaltaan on vaikea puuttua, koska siihen liittyy yh-

teiskunnallisia ja asenteellisia haasteita. Avun hakemisen ja esimerkiksi rikosilmoituksen 

tekemisen esteenä voivat olla uhrin syyllisyyden ja häpeän tunteet. Parisuhdeväkivalta 

koetaan usein sellaisina rikoksina ja loukkauksina, joista yritetään selvitä yksin ja salassa 

muilta. (Husso 2003, 19.) Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneiden naisten on todettu 

syyllistävän väkivallasta itseään ja tuntevan syvää häpeää tilanteestaan (Nyqvist 2001, 

151). Itselleen läheisen ihmisen väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa luottamuk-

sen menettämisen ja haavoittaa syvästi uhria (Keskinen 2010, 246). Vaikka parisuhdevä-

kivaltaa ilmenee kaikissa sosiaaliluokissa, väkivallalle annetut merkitykset vaihtelevat. 

Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaaliluokka saattaa vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten hä-

peällisenä väkivallan teko koetaan ja kuinka tärkeänä sen salaamista, kieltämistä ja peit-

telyä pidetään. (Lidman 2015, 72.) 

 

Parisuhdeväkivallan eri muotojen uhriksi joutuminen aiheuttaa sekä häpeää, että syylli-

syyttä. Syyllisyyden ja häpeän olennaisin ero on oman itsen kokemisessa ja sen roolissa.  

Syyllisyyttä tunnetaan jostain teosta tai käyttäytymisestä ja siihen liittyy mahdollisuus 

korjata syyllisyyttä aiheuttava tekijä esimerkiksi tunnustamalla, anteeksipyytämällä tai 

sovittamalla tekonsa jollain muulla tavalla. Syyllisyys nähdään siis ihmisen ulkopuolisena 

asiana tai tekona. Häpeä puolestaan nähdään osana ihmisen identiteettiä, ihmisen si-

sällä olevana tunteena. Häpeää ei voi syyllisyyden tavoin ”hyvittää”. Tämän vuoksi hä-

peä on monin verroin syyllisyyttä tuskallisempi kokemus ja häpeävä ihminen yrittää kai-
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kin keinoin salata häpeänsä muilta. Häpeä saa ihmisen haluamaan pakoon tai piiloutu-

maan muilta ihmisiltä. (Tangney & Dearing 2002, 18–19.) Tästä voi aiheutua häpeävälle 

ihmiselle sosiaalista eristäytymistä muista ihmisistä. Anna Nikupeteri (2016a, 52) on to-

dennut tutkimuksessaan, että myös vainoon liittyy sosiaalista häpeää, joka aiheutuu vai-

noajan toiminnasta ja voi vaikuttaa uhrin sosiaaliseen eristäytymiseen. 

 

Marita Husso (2003) on tutkinut parisuhdeväkivaltaa ja todennut, että häpeä on yksi 

yleisin parisuhdeväkivallan kohteena olemiseen liittyvä tunne. Häpeä on sidoksissa mo-

neen eri yhteyteen. Naiset ovat kertoneet häpeävänsä omaa epäonnistumistaan kump-

panin valinnassa, alistumistaan väkivaltaan ja jäämistä väkivaltaiseen parisuhteeseen. 

Myös miehen käytös sekä oma kyvyttömyys valita ja luoda tasa-arvoinen parisuhde, ai-

heuttavat naisille häpeän tunteita. (Mt., 262.) Parisuhdeväkivallasta tehtyjen tutkimus-

ten mukaan nimenomaan naiset suhtautuvat omaan uhriuteensa häveten ja tuntien 

syyllisyyttä. Naiset asettavat itselleen odotuksia; parisuhteen tulee onnistua, perhe-elä-

män tulee olla tasapainoista ja lasten onnellisia. Kun näin ei tapahdukaan miehen ollessa 

väkivaltainen, nainen häpeää epäonnistumistaan odotusten ylläpitämisessä ja kykene-

mättömyyttään muuttaa miehensä erilaiseksi tai kykenemättömyyttä olla itse erilainen. 

Parisuhdeväkivallan uhriksi joutunut nainen alkaa hävetä itseään ja sitä, mitä hän on. 

(Ronkainen 1999, 141.) 

 

Uhrin häpeän tunteet liittyvät usein myös kykenemättömyyteen kertoa väkivallasta ul-

kopuolisille, niin että tulee uskotuksi. Parisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset ovat usein 

kokeneet, että he eivät ole tulleet kuulluiksi ja ymmärretyiksi tilanteissa, joissa he ovat 

yrittäneet kertoa väkivallasta. He ovat hävenneet omaa kykenemättömyyttä ”vakuuttaa 

kuulijoita” ja näin ollen ovat tulleet usein sivuutetuiksi tai torjutuiksi. Vaikka häpeä on 

koko ajan läsnä väkivaltaisessa parisuhteessa, pahoinpidellyssä ruumiissa ja parisuhde-

väkivaltaa koskevissa diskursseissa, tunne voimistuu kohtaamisissa eli vuorovaikutusti-

lanteissa muiden ihmisten kanssa. Ilmiötä tuotetaan ja ylläpidetään syyllistämällä pari-

suhdeväkivallan uhreja. Syyllistäminen tuottaa uhrissa kykenemättömyyden, osaamat-

tomuuden ja kelpaamattomuuden kokemuksia. (Husso 2003, 262–263.) Kykenemättö-

myyden tunteesta nouseva häpeä on tulkittavissa myös eron jälkeisen vainon konteks-

tissa. Nikupeteri (2016b) on tutkinut ammattilaisten asennoitumista naisiin avunhaki-



20 
 

joina eron jälkeisessä vainossa. Eron jälkeisen vainon kontekstissa ei suoranaisesti pu-

huta häpeän tunteesta, mutta naiset ovat sen sijaan kuvanneet tunteneensa itsensä 

naurettaviksi tai pilkatuiksi, syyllistäneet itseään kyvyttömyydestä suojella itseään tai 

lapsiaan ja kokeneet, että heidän kertomaansa ei olla otettu todesta. (Mt., 9–10.) Usko-

tuksi tulemisen pelko korostuu vainotekojen mielettömyyden ja mielikuvituksellisuuden 

takia. 

 

Yhteiskunnassamme vallitsee yksilöllisyyden korostamisen kulttuuri, joka siirtää vastuun 

yksilön hyvinvoinnista hänelle itselleen. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilön oletetaan ky-

kenevän itse arvioimaan mahdolliset riskit etukäteen ja vetämään rajat oman intimiteet-

tinsä suojaksi. Jos esimerkiksi parisuhteessa omat intimiteetin rajat ovat hämärtyneet, 

ei yhteiskunnan ja muiden ihmisten taholta välttämättä saakaan lohdutusta ja empatiaa. 

(Ronkainen & Näre 2008, 9.) Myös Husson (2003, 262) tutkimuksen mukaan yhteiskun-

nassa vallitsevat tasa-arvon ja aktiivisen toimijuuden vaatimukset ovat muodostuneet 

yhdeksi häpeän tuottajaksi. Yksilön hyvinvointi voidaan nähdä yksilöllisenä huolenai-

heena, johon yhteiskunnalla ei ole velvollisuutta puuttua. Tällainen yksilön vastuuttami-

nen voi merkitä sosiaalisten ongelmien siirtymistä yhä enemmän yksilön itse aiheutta-

miksi ongelmiksi, joista tulee myös kantaa itse pääasiallinen vastuu. (Helne 2009, 33.) 

Uhrilta vaaditaan kykyä muuttaa tilanne paremmaksi, mikä taas vaatii yksilöltä vahvaa 

toimijuutta (Ronkainen & Näre 2008, 9). Parisuhdeväkivallan uhrin näkökulmasta ase-

telma on haasteellinen. Jos parisuhdeväkivallan uhri jää väkivaltaiseen suhteeseen eikä 

ensimmäisen lyönnin jälkeen pyri irrottautumaan siitä, hänet voidaan nähdä olevan vas-

tuussa omasta tilanteestaan (Keskinen 2005, 268). Eron jälkeisen vainon tilanteissa hä-

peää ei enää tuota väkivaltaiseen parisuhteeseen jääminen, koska se on päättynyt, 

mutta se ei poista kaikkia häpeää aiheuttavia tekijöitä. Naiset saattavat esimerkiksi syyl-

listää itseään aiemmin tekemistään valinnoista (esim. Husso 2003), jotka ovat johtaneet 

heidät vainottuna olemiseen tai siitä, että eivät kykene äitinä suojelemaan lapsia vaino-

ajalta (esim. Nikupeteri 2016b). 

 

Vainon kontekstissa vainoajan pyrkimystä tuottaa uhrille häpeää tekojensa seurauk-

sena, voidaan kutsua näytösluonteiseksi eli performatiiviseksi väkivallaksi. Performatii-

visessa väkivallassa tekijän tarkoituksena on herättää uhrissa pelkoa ja lamaannusta. 

Vainoaja hakee vainon kohteesta yleisöä, mitä mielikuvituksellisimmille vainoteoilleen 
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ja ihmisen taipumus hakea syitä väkivallan käsittämättömyydelle aiheuttaa usein sen, 

että uhri näkee syyn vainoteoille itsessään ja näin ollen myös tekijän häpeä lankeaa uh-

rin häpeäksi. (Näre 2005, 50–53.) Vaino on intimisoitunutta ja näytösluonteista väkival-

taa, jossa tekojen järjettömyyttä ja motiivia on vaikea ymmärtää. Vainoteoissa näytös-

luonteisuus tulee todeksi, kun vainoaja pitää yllä yksipuolista suhdetta vainottuun. Vai-

noajan käyttäytyminen ja teot saavat performatiivisuuden leiman, kun hän pyrkii saa-

maan muita mukaan vainoamiseen tai manipuloi ihmisiä, esimerkiksi uhrin läheisiä tai 

omia tuttaviaan, osaksi vainotekojen toteuttamista. Lisäksi vainoajan teot voivat äärim-

mäisissä tapauksissa päättyä näytösluonteisella tavalla uhrin hengen riistämiseen. Toi-

saalta piileskely ja seurailu ovat performatiivisten vainotekojen kääntöpuoli, mikä voi-

daan nähdä vainossa performatiivisen väkivallan yhtenä ulottuvuutena. (Nikupeteri 

2016a, 35–36.) 

 

 

 

4 Tutkimuksen toteuttaminen 
 

4.1 Tutkimustehtävä 
 
 
Tutkielmani tavoitteena on selvittää, mitä merkityksiä häpeä saa eron jälkeisen vainon 

uhrien kokemuksissa ja millaisiin tilanteisiin häpeä liittyy eron jälkeisessä vainossa. 

 

Tutkimukseni alakysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Mitä merkityksiä häpeälle annetaan vainon uhrien subjektiivisissa kokemuk-

sissa? 

2. Millaisiin tilanteisiin uhrit liittävät häpeän kokemukset? 

  

Tutkimuksessani tavoittelen naisten subjektiivisia kokemuksia häpeästä. Tutkimus on 

ajankohtainen ja tuottaa uutta tietoa eron jälkeisestä vainosta ja voi auttaa ammattilai-

sia ymmärtämään syvemmin uhrien häpeän vaikutuksia, esimerkiksi avun hakemiseen. 
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Parisuhdeväkivallan tutkimuksissa on ilmennyt, että häpeä on yksi yleisin parisuhdevä-

kivallan kohteena olemiseen liittyvä tunne (Husso 2003), mutta sitä ei ole tutkittu eron 

jälkeisessä vainossa.  

 

Tutkimukseni liittyy meneillään olevaan Suomen Akatemian ”Children’s Knowing Agency 

in the Private, Multi-Professional and Societal Settings – the Case of Parental Stalking” – 

tutkimushankkeeseen (1.9.2017–31.8.2021), joka keskittyy lasten kokemuksiin ja tie-

toon sekä rooliin ja asemaan eron jälkeisen vainon ja väkivallan tilanteissa. Vainoon liit-

tyen tarvitaan kuitenkin tietoa myös laajemmin. Tutkimushankkeessa on taustalla nai-

siin kohdistuvan väkivallan viitekehys, joka mahdollistaa erilaisia tutkimuksellisia näkö-

kulmia vainoilmiöön. Vaikka häpeää voi olla vaikea sanoittaa, sen tunnistaminen ja tun-

nustaminen ovat tärkeitä. Marita Husson (2003, 260–262) mukaan parisuhdeväkivallan 

kohteeksi joutuneet naiset ovat erityisen alttiita häpeälle, koska häpeän tunne vahvistuu 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Häpeä on vaientava voima vielä tänäkin 

päivänä, mikä vaikeuttaa avun hakemista.  

 

 

4.2 Narratiivinen lähestymistapa 
 

Tutkielmani on laadullinen ja aineistolähtöinen tutkimus, jonka metodologisena lähes-

tymistapana on narratiivisuus. Laadullinen tutkimus tarkoittaa tiivistettynä tutkimusta, 

jonka tehtävänä on antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta tutkimuksen kohteena ole-

vasta ilmiöstä. Keskeisenä laadullisessa tutkimuksessa ovat tutkittavien kokemukset ja 

siinä korostetaankin todellisuuden ja siitä saatavien tietojen subjektiivista luonnetta. 

(Puusa & Juuti 2011, 47–48.) Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elä-

män kuvaaminen. Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankin-

taa ja tutkimuksen pääpaino on kerätyn aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tar-

kastelu. (Hirsjärvi ym. 2007, 157.)  

 

Lähtiessäni ideoimaan tätä tutkimusta, minulle oli selvää, että toteutan sen laadullisena 

tutkimuksena. Ihmisten subjektiiviset kokemukset ovat kiinnostukseni kohteena ja ha-

lusin tehdä tutkimuksen, joka mahdollistaa vuorovaikutteisen aineistonkeruun henkilö-
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kohtaisesti tutkimukseen osallistuvilta ihmisiltä. Suvi Ronkainen ym. (2011) yksinkertais-

tavat määrällisen ja laadullisen tutkimuksen erot niin, että määrällisessä tutkimuksessa 

käsitellään numeroita ja ollaan kiinnostuneita asioiden mitattavuudesta, laadullisessa 

tutkimuksessa taas mielenkiinto kohdistuu kieleen ja teksteihin. Olen kiinnostunut tut-

kimuksessani naisten subjektiivisista kokemuksista ja niiden merkityksistä. Subjektiivis-

ten kokemusten tutkiminen vaatii laadullisen tutkimuksen lähtökohtia, joita ovat esi-

merkiksi ihmisen itsensä näkeminen keskeisenä oman elämismaailmansa kokijana ja toi-

mijana sekä ajatus merkitysten keskeisyydestä tutkimuksessa. Laadullinen tutkimus ko-

rostaa aineistolähtöisyyttä, koska tutkimuksen lähtökohtana ovat ihmisten kokemukset 

ja heidän niille antamat merkitykset. (Mt., 80–82, 101.)  

 

Laadullisen tutkimuksen keskiössä ovat tutkittavien kokemukset. Tutkimuksen tehtä-

vänä on antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä 

ja laadullinen tutkimusnäkökulma soveltuu parhaiten sellaisten ilmiöiden tutkimiseen, 

jotka perustuvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sitä jäsentävään kieleen.  

(Puusa & Juuti 2011, 48.) Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa tutkija pyrkii tavoitta-

maan tutkittavien näkemyksiä ja kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä jossakin tietyssä ym-

päristössä. Laadullisen tutkimuksen aineistokeruumenetelminä suositaankin sellaisia 

metodeja, joissa tutkittavien omat näkökulmat ja oma ”ääni” pääsevät esille ja joissa 

tutkija pääsee mahdollisimman lähelle tutkittavia. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi 

erilaiset haastattelut. Kerättyä aineistoa käsitellään ainutlaatuisena ja se otetaan huo-

mioon myös aineiston tulkinnassa. Laadullinen tutkimus ei välttämättä etene etukäteen 

määriteltyjen vaiheiden mukaan, vaan tutkimuksen edetessä tutkimustehtävää tai ai-

neistonkeruuta koskevat ratkaisut voivat muuttua. (Kiviniemi 2015, 74; Hirsjärvi ym. 

2007, 158.) Laadullisessa tutkimuksessa päämääränä on tulkita ja ymmärtää tutkimus-

aineistoa ja viedä ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä käsitteellisemmälle tasolle. Merkityk-

set ymmärretään ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa rakentuneiksi ja ylläpide-

tyiksi asioiksi ja ne ovat jaettuja, yhteisöön kiinnityviä ilmiöitä, joita voidaan kuitenkin 

tulkita monella tavalla. (Ronkainen ym. 2011, 83.) Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2012, 

28) nimittävätkin laadullista tutkimusta ”ymmärtäväksi tutkimukseksi”, koska siinä pyri-

tään ymmärtämään tutkimuksen taustalla olevia ilmiöitä, ei vain selittämään niitä. 
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Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan kokonaisvaltaisuutta ja ilmiöiden tutkimista 

siinä todellisuudessa, jossa tutkittavat elävät. Merkitysten rakentumisessa olennaista on 

ajatus siitä, että jonkin ilmiön kokemuksen merkitystä täytyy tutkia ja ymmärtää osana 

kulloistakin asiayhteyttä. (Ronkainen ym. 2011, 83.) Tutkimuksessani tutkin ja pyrin ym-

märtämään naisten häpeän kokemuksia ja niiden merkityksiä eron jälkeisen vainon kon-

tekstissa. Rajaan tutkimukseni ulkopuolelle kaikki muut kuin vainotilanteisiin liittyvät hä-

peän kokemukset naisten elämässä. 

 

Narratiivisuus on keskeinen metodologinen lähtökohta tämän tutkimuksen teoreetti-

sessa viitekehyksessä, tutkimusaineiston keräämisessä ja sen analysoinnissa. Narratii-

viseksi tutkimukseksi voidaan yksinkertaistettuna sanoa sellaista tutkimusta, jossa nar-

ratiiveja eli kertomuksia on käytetty tutkimusaineistona (Heikkinen 2010, 143). Narratii-

visuudella viitataan lähestymistapaan, jossa kertomusten eli narratiivien ajatellaan ku-

vastavan ihmisen tapaa ymmärtää omaa elämää ja tehdä oman elämän kokemuksia 

merkityksellisiksi (Hirsjärvi ym. 2007, 213). Narratiivisuuden lähtökohtana voidaan pitää 

ajatusta siitä, että kertomukset ovat ihmiselle luontainen ja sisäinen tapa jäsentää omia 

kokemuksiaan, elämäänsä ja omaa itseään (Laitinen & Uusitalo 2008, 111).  

 

Norman K. Denzin (1989, 37) määrittelee narratiivin kertomukseksi, joka koostuu sellais-

ten tapahtumien sarjasta, jotka kertoja itse kokee merkityksellisiksi. Narratiiveja voidaan 

pitää yhtenä ihmisen tärkeimmistä tavoista muodostaa merkityksiä elämäntapahtumis-

taan ja kuvata omia kokemuksiaan (Erkkilä 2009, 195). Narratiivit eivät ole mitä tahansa 

puhetta, vaan narratiivi edellyttää rakennetta, jossa tarinalla on jokin näkökulma ja kon-

teksti, josta tarina kerrotaan. Narratiivisuus on ihmisten keino muuntaa kokemus sanal-

liseksi, joka mahdollistaa sen, että tutkija voi hyödyntää narratiiveja subjektiivisten ko-

kemusten ja elämysten tavoittamiseksi. (Ronkainen ym. 2011, 94.) 

 

Narratiivissa merkitystä on myös yleisöllä eli kohteella, jolle kertomus osoitetaan. Ylei-

söllä on vaikutusta kertomuksen kulkuun ja sen suuntaamiseen. (Denzin 1989, 37.) Tä-

hän viittaavat myös Merja Laitinen ja Tuula Uusitalo (2008) tutkiessaan traumaattisia 

elämänkokemuksia. Narratiivinen kertomus on sosiaalinen tapahtuma, jossa ihmisen it-

seymmärrys ja todellisuus rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 
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kanssa. Kertoessaan omia kokemuksiaan ihminen heijastaa ja rakentaa sosiaalista todel-

lisuutta. Tutkijan asenteella, persoonallisuudella ja luonteella on näin ollen merkitystä 

siihen, millaiseksi narratiivi muodostuu ja minkä tarinan ihminen valitsee kerrottavak-

seen. (Mt., 114–115.) Lähtökohtana tutkimuksessani on ajatus siitä, että naisten kerto-

mukset omista häpeän kokemuksistaan ovat rakentuneet heidän aiempien kokemus-

tensa päälle ja häpeän kokemukset muuttuvat ja saavat erilaisia merkityksiä riippuen 

vainoprosessin vaiheesta ja siitä kenelle kokemuksista kerrotaan. Tutkimukseni lähtö-

kohtaan heijastuu keskeinen konstruktionismin ajatus tiedon rakentumisesta jo aiem-

min opitun päälle ja näin ollen tiedon jatkuvasta muutostilasta (Heikkinen 2008, 187). 

Narratiivisessa tutkimuksessa asioiden ja kokemusten merkitykset ymmärretään kerto-

musten pohjalta rakentuviksi (Ronkainen ym. 2011, 93). 

 

Narratiivinen tutkimus ei tarjoa selkeää aloitus- ja päättymispistettä, kuten monet muut 

laadulliset tutkimusmenetelmät. Narratiivisessa tutkimuksessa ei ole myöskään selke-

ästi määriteltyjä kategorioita, joihin tutkijan tulisi keskittyä tai määriteltyjä tapoja kerätä 

ja analysoida aineistoa. Narratiivinen tutkimus antaa mahdollisuuden tutkia ja ymmär-

tää ihmisten elämää laajemmin ja useista eri näkökulmista. (Squire ym. 2013, 1–2.) Kun 

ilmiöitä aletaan nimetä ja niiden syitä pohtia, vuorovaikutuksessa rakennetaan samalla 

narratiiveja, jotka kertovat siitä, miten ihminen on päätynyt kyseiseen tilanteeseen ja 

millaisia mahdollisuuksia tilanteen muuttamiseen voi syntyä. Narratiiveissa on keskeistä 

se, millaisia identiteettejä ne luovat kertojalle. (Juhila 2006, 212.) 

 

Narratiivinen lähestymistapa sopii hyvin tutkimukseen, jossa ihminen nähdään aktiivi-

sena toimijana ja ilmiöitä tarkastellaan aikaan ja paikkaan sidottuina, kielellisesti tulkit-

tuina prosesseina (Hänninen 2000, 107). Narratiivisessa lähestymistavassa ihmisen ole-

massaolo nähdään kokemuksiinsa kietoutuneena ja kokemuksen käsite on keskiössä 

(Erkkilä 2009, 201). Narratiivinen lähestymistapa sopii tutkimukseeni, koska pyrin anta-

maan äänen eron jälkeistä vainoa kokeneille naisille ja heidän subjektiivisille kokemuk-

sille. Heidän oma näkemyksensä ja vainotilanteissa koetut tunteet ovat merkityksellisiä 

ja ne ovat rakentuneet siinä ajassa ja paikassa, jossa he elävät tai ovat eläneet. Marita 

Husson (2003, 202) mukaan parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tarinat voivat olla 

sirpaleisia ja koostua monista pienistä osista yhden kokonaisen tarinan sijaan, koska vä-

kivallan kokemukset muovaavat usein naisen elämästä katkonaisen ja episodimaisen, 
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jossa voi ilmetä kaaosta ja jäsentymättömyyttä. Väkivallan kokemuksissa mennyt, nykyi-

syys ja tulevaisuus sekoittuvat. Narratiivit voivat siis koostua osittain menneisyyden 

muistoista ja osittain menneisyyden kokemusten rakentamasta tulevaisuuden kuvasta 

(Ojuri 2004, 30).  

 

Tutkijalta narratiivinen lähestymistapa vaatii joustavuutta, luovuutta ja kärsivällisyyttä 

koko tutkimusprosessin ajan. Haastattelussa on tärkeää luoda luottamuksellinen ilma-

piiri, koska haastateltava on pääroolissa oman henkilökohtaisen tarinansa kanssa. Haas-

tattelijan rooli on määritellä ilmiö, johon keskustelu perustuu ja tarvittaessa viedä ker-

rontaa eteenpäin lisäkysymysten avulla. Haastateltavan näkökulma, tapahtumien mer-

kitykset ja kokemukset ovat ensisijaisia. Narratiivisen lähestymistavan haasteena on kui-

tenkin se, että haastatteluun vaikuttaa haastateltavien rajallinen halukkuus tai kyky sa-

noittaa omia kokemuksiaan. Jotkut asiat voivat myös olla sellaisia, joista haastateltavan 

voi olla vaikeaa puhua. (Kohonen 2011, 201, 204.) Haasteista huolimatta monet tutkijat 

suosivat narratiivista tutkimustapaa, koska sen uskotaan avaavan erilaisia ja moninaisia 

merkitysten kerroksia, jotka auttavat tutkijaa ymmärtämään paremmin yksilöllisiä ja so-

siaalisia muutoksia. Keskittymällä narratiiveihin voidaan tutkia paitsi kertomusten ra-

kentumista, myös sitä kuka niitä rakentaa, miten ne vaiennetaan, kyseenalaistetaan tai 

hyväksytään ja mitä vaikutuksia niillä on. Narratiiveissa heijastuu juuri ne elämän jäljet, 

joita tutkija haluaa ymmärtää. (Squire ym. 2013, 2.) 

 

 

4.3 Aineiston keruu ja kuvaus 
 

Tutkimusideasta, aineistosta ja sen keräämisestä keskustelin ensin tutkija Anna Nikupe-

terin kanssa, joka toimi yhteyshenkilönäni tutkimushankkeessa, johon tutkielmani liit-

tyy. Hän oli yhteydessä erään suomalaisen Ensi- ja turvakodin lähisuhdeväkivaltatyön 

tiimivastaavaan, joka näytti tutkimusidealleni vihreää valoa ja keskusteli tutkimusai-

heestani omassa työtiimissään. Sen jälkeen aloimme yhdessä tiimivastaavan kanssa 

miettiä, mikä olisi paras tapa lähteä keräämään aineistoa. Valitsin aineistonkeruumene-

telmäksi haastattelun, koska tutkimuksellinen mielenkiintoni on naisten subjektiivisissa 

kokemuksissa. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä mahdollistaa vuorovaikutuk-

sellisuuden ja kysymysten esittämisen kasvotusten, minkä on todettu olevan antoisin 
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tapa tutkia kokemuksia (Eskola & Vastamäki 2010, 26). Tulimme lähisuhdeväkivaltatyön 

tiimivastaavan kanssa siihen tulokseen, että haastattelu on kirjallista aineistonkeruume-

netelmää sopivampi vaihtoehto myös siksi, että kirjoittaminen ei ole kaikille luonteva 

tapa ilmaista kokemuksiaan. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä mahdollistaa par-

haiten sen, että tutkija pääsee mahdollisimman lähelle haastateltavia, mikä auttaa ym-

märtämään heidän subjektiivisia käsityksiään tutkittavasta ilmiöstä, jotka ovat muodos-

tuneet heidän omien kokemustensa kautta (Puusa 2011a, 78). 

 

Erilaiset haastattelutyypit laadullisessa tutkimuksessa ovat eniten käytettyjä aineiston-

keruumenetelmiä. Haastattelu voidaan määritellä tutkijan aloitteesta tapahtuvaksi kes-

kusteluksi, jolla on etukäteen määritelty tavoite. (Puusa 2011a, 73.) Haastattelu aineis-

tonkeruumenetelmänä on ainutlaatuinen, koska siinä ollaan suorassa vuorovaikutuk-

sessa haastateltavien kanssa (Hirsjärvi ym. 2007, 199). Haastattelu on ajattelun ja tietoi-

suuden sisältöihin kohdistuva tapa kerätä tietoa ja sen tavoitteena on saada aineisto, 

jonka avulla tutkija voi tehdä tutkimaansa ilmiötä koskevia tulkintoja. Tutkija siis tulkit-

see haastateltavien kertomia tulkintoja tietyistä asioista, tapahtumista ja ilmiöistä. Tut-

kijan tekemä analyysi haastateltavien kertomuksista on tutkijan omaa tulkintaa, vaikka 

hän onnistuisikin heijastamaan niissä tutkittavien omaa ääntä. Tutkimusta voidaan pitää 

kokonaisuudessaan sosiaalisena konstruktiona, joka syntyy eri toimijoiden ja kyseessä 

olevan ilmiön välisistä interaktioista. (Puusa 2011a, 73.)  

 

Tutkimushaastattelun lajeja on useita erilaisia. Haastattelu voidaan toteuttaa yksilö-, 

pari- tai ryhmähaastatteluna. Eri tyyppisillä haastattelutavoilla tavoittaa erilaista tietoa 

ja käytettävä haastattelulaji valitaankin usein tutkimusongelman mukaan. (Puusa 2011a, 

80–81; Eskola & Suoranta 2005, 89.) Päädyin toteuttamaan aineistonkeruun ryhmähaas-

tatteluna. Ryhmähaastattelussa tutkimuksen tarkoitusta varten valittu ryhmä keskuste-

lee tutkijan määrittämästä aiheesta ja tutkimuksen aineisto syntyy ryhmän vuorovaiku-

tuksellisessa keskustelussa. Haastattelijan rooli on ohjata keskustelua pysymään vali-

tussa aiheessa, mutta haastateltavien keskinäiselle vuorovaikutukselle annetaan paljon 

tilaa. (Heikkilä 2008, 292–293.) Ryhmähaastattelulla lähdin tavoittelemaan sitä, että 

haastateltavien jaetut kokemukset herättäisivät muistoja koetuista vainotilanteista, 

joissa he ovat kokeneet häpeää ja aineistosta tulisi haastateltavien keskinäisen vuoro-

vaikutuksen kautta monipuolisempi kuin yksilöhaastatteluista.  
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Ryhmähaastattelu tarkoittaa haastattelumuotoa, jossa on paikalla samaan aikaan useita 

haastateltavia. Tavoitteena on ryhmäkeskustelu tutkijan ennalta valitsemasta aiheesta. 

Aineiston kattavuuden ja monipuolisuuden kannalta ryhmäkeskustelu voi olla yksilö-

haastattelua antoisampaa, koska haastateltavat saavat haastattelutilanteessa tukea toi-

siltaan. Samankaltaiset kokemukset voivat lisätä muistikuvia tapahtumista ja rohkaista 

kertomaan niistä. (Eskola & Suoranta 2005, 94–95.) Ryhmähaastattelumenetelmän arvo 

verrattuna yksilöhaastatteluun perustuukin siihen, että haastateltavat osallistuvat haas-

tattelun eteenpäin viemiseen tilanteen synnyttämän vuorovaikutusprosessin avulla ja 

yhteisessä haastateltavien välisessä keskustelussa syntyy sellaisia polkuja ja näkökulmia 

suhteessa tutkittavaan ilmiöön, joita tutkijan tekemä yksilöhaastattelu ei mahdollista. 

(Puusa 2011a, 85.) Ryhmähaastattelun etuna on tutkijan mahdollisuus päästä lähemmäs 

tutkittavien maailmaa ja tutkittavat voivat innostaa toinen toisiaan keskustelemaan an-

netusta aiheesta. (Eskola & Suoranta 2005, 94–95.) Anu Valtonen (2011, 99) määrittelee 

ryhmähaastattelun eduksi mahdollisuuden päästä ”ruohonjuuritasolle” haastateltavien 

maailmaan. Se antaa tutkijalle mahdollisuuden ymmärtää ryhmää yhdistävää ilmiötä 

heidän omista lähtökohdista käsin.  

 

Tutkimussuunnitelman hyväksymisen jälkeen laadin tutkimuslupapyynnön kyseisen 

kaupungin Ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajalle sekä saatekirjeen ja suostumuslo-

makkeen mahdollisille haastateltaville. Haastateltavat tavoitettiin turvakodin avopalve-

luissa toimivista naisten ryhmistä, joiden asiakkaat olivat kohdanneet eron jälkeistä vai-

noa. Koska haasteltavat olivat avohuollon palvelujen piirissä olevia asiakkaita, tutkimus-

lupa yhdistykseltä oli riittävä. Ajattelimme lähisuhdeväkivaltatyön tiimivastaavan 

kanssa, että olisi hyvä, jos haastatteluun pyydettävät naiset olisivat jo jonkin verran työs-

täneet ja jakaneet kokemuksiaan, jotta niistä syntyisi haastattelutilanteessa avointa kes-

kustelua. Yleensä sensitiiviseen tutkimukseen osallistuminen vaatii käsiteltävän asian lä-

pikäymistä ja työstämistä, koska se helpottaa etäisyyden saamista vaikeaan asiaan, ta-

pahtumien jäsentämistä ja selitysten löytämistä sekä mahdollistaa aiheesta puhumisen 

ilman liiallisia ahdistuksen tunteita (Laitinen & Uusitalo 2007, 322). Ryhmän kokoa mie-

tittäessä tulimme siihen tulokseen, että ryhmä ei voi olla kovin suuri, koska häpeä ai-

heena on sensitiivinen, vaikeasti tunnistettavissa ja sitä voi olla myös vaikea sanoittaa. 

Otimme huomioon myös sen, että ryhmähaastattelussa liian suuri ryhmä vaikeuttaa kes-
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kusteluun osallistumista, mikä voi aiheuttaa keskustelun jäämisen hyvin pinnalliselle ta-

solle (Kananen 2008, 102). Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää merkitysten tulkinta 

ja ymmärtäminen osana kokonaisuutta ja asiayhteyttä mikä johtaa siihen, että laadullis-

ten tutkimusten aineistot ovat yleensä suhteellisen pieniä (Ronkainen ym. 2011, 83). 

 

Lähdin tavoittelemaan ryhmähaastatteluun neljää haastateltavaa. Mukaan pyydetyt 

naiset olivat jo naisten ryhmissä kuulleet toistensa tarinoita ja näin ollen tunsivat jonkin 

verran toisiaan. Ajattelimme lähisuhdeväkivaltatyön tiimivastaavan kanssa tämän hel-

pottavan vaikeasta aiheesta avautumista haastattelutilanteessa. Vaikka häpeän tunteet 

ovatkin inhimillisiä ja ihmisyyteen luonnollisesti liittyviä tunteita, ne lukeutuvat kuiten-

kin ihmisen yksityisimpiin ja intiimeimpiin kokemuksiin (Tangney & Dearing 2002, 2) ja 

niistä puhuminen täysin vieraassa ryhmässä voi olla vaikeaa. 

 

Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi valitsin fokusryhmähaastattelun. Fokusryh-

mähaastattelu tarkoittaa haastattelijan ylläpitämää, valikoidussa ryhmässä tapahtuvaa 

ryhmäkeskustelua ennalta suunnitellun haastattelurungon pohjalta. Se on laadullinen 

tutkimusmenetelmä, jonka avulla pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Fokusryh-

män muodostamisessa on tutkimuskirjallisuuden mukaan pidetty tärkeänä juuri foku-

soitumista. Yleensä fokusoitumisella tarkoitetaan ryhmän kokoamista jonkin tai joiden-

kin ennalta tiedettyjen asioiden suhteen homogeeniseksi. (Mäntyranta & Kaila 2008, 

1507–1509.) Fokusryhmähaastattelu sopii hyvin tutkimukseni aineistonkeruumenetel-

mäksi, koska haastateltavat muodostavat homogeenisen eli fokusoituneen ryhmän, 

joita yhdistävä tekijä on eron jälkeinen vaino ja siihen liittyvät häpeän kokemukset. Fo-

kusoituminen helpottaa keskustelua ja auttaa ymmärtämään kysymyksiä ja keskuste-

lussa käytettyjä käsitteitä. Fokusryhmähaastattelu on tutkijan järjestämä, noin kahden 

tunnin mittainen keskustelutilaisuus, jossa paikalle kutsutut ihmiset keskustelevat foku-

soidusti jostain tietystä aiheesta. Keskustelu on kuitenkin annetun teeman ympärillä va-

paamuotoista, vaikka haastattelijan läsnäolo on lähtökohtana fokusryhmähaastattelu-

menetelmässä. (Valtonen 2005, 223–224.) Koen fokusryhmähaastattelumenetelmän ol-

leen oikea valinta aineistonkeruuseen, koska naisten kokemukset herättivät keskustelua 

ja heidän tarinansa konstruoitui vuorovaikutustilanteessa. He rakensivat tarinoitaan yh-

dessä. Narratiivisen lähestymistavan mukaan ihminen pyrkii luomaan kokemuksilleen 
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jäsentynyttä muotoa ja eheää kokonaisuutta (Perttula 2009, 142), mikä näkyi myös tut-

kimukseni naisten ryhmähaastattelutilanteessa. 

 

Fokusryhmähaastattelumenetelmä on kehitetty siitä lähtökohdasta käsin, että monet 

käsitykset asioista muodostuvat sosiaalisessa kontekstissa ja kehittyvät vuorovaikutuk-

sessa muiden ihmisten kanssa. Tarkoituksena ei ole keksiä syitä tai ratkaisuja ongelmiin, 

vaan ideana on nimenomaan haastattelutilanne, jossa haastatteluun osallistujat kuun-

televat toistensa kokemuksia ja peilaavat niitä omiin kokemuksiin. Haastattelu fokusoi-

tuu tiettyyn asiaan ja siksi on tärkeää, että haastateltavilla on taustallaan yhteinen tekijä, 

joka liittyy haastattelun aiheeseen. (Patton 2002, 385–386, 388.) 

 

Michael Quinn Pattonin (2002, 386) näkemyksen mukaan fokusryhmähaastatteluun 

osallistujat pitävät useimmiten haastattelutilannetta positiivisena kokemuksena, koska 

kokevat sen vaikuttamismahdollisuutena, jossa he saavat tilaisuuden ilmaista omia nä-

kemyksiä. Tämä näkyi myös tutkimukseni haastateltavien tavoittelemisessa. Sain ko-

koon neljän naisen ryhmän helposti ja nopeasti. Vainoa kokeneet naiset kokivat tärke-

äksi sen, että vainoilmiötä tehdään näkyvämmäksi ja nostetaan esille tutkimuksen avulla 

sekä yhteiskunnallisella tasolla, että eri viranomaistahoilla. Naiset kokivat merkityksel-

liseksi myös sen, että heidän kokemuksensa voisivat auttaa muita vainon uhreja. He ko-

kivat vahvana puutteena sen, että osa viranomaisista esimerkiksi lastensuojelussa tun-

nistaa vainoilmiötä ja siihen liittyviä tekijöitä varsin huonosti.  

 

Kun tutkimukseeni osallistuneet neljä naista olivat löytyneet, sovimme Ensi- ja turvako-

din lähisuhdeväkivaltatyön tiimivastaavan kanssa ryhmähaastattelun aikataulusta ja 

käytännön toteutuksesta. Totesimme yhdessä, että naistenryhmien kautta tutun väki-

valtatyöntekijän on hyvä olla ryhmähaastattelussa mukana, koska aihe on sensitiivinen 

ja en ole haastattelijana naisille ennestään tuttu. Koin väkivaltatyöntekijän läsnäolon 

haastattelutilanteessa eettisesti tärkeänä, vaikka hän ei osallistunutkaan keskusteluun, 

koska hän oli kuullut naisten kokemuksia aiemmin ja hänen läsnäolonsa lisäsi naisten 

turvallisuuden tunnetta ryhmähaastattelutilanteessa. Lisäksi väkivaltatyöntekijän läsnä-

olo mahdollisti sen, että naisilla oli mahdollisuus olla yhteydessä häneen haastattelun 

jälkeen, jos kokivat tarpeelliseksi purkaa haastattelun herättämiä tunteita jälkikäteen.  
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Ryhmähaastattelun ajankohdan sopimisen jälkeen laadin haastattelurungon (liite 1), 

jota käytin fokusryhmähaastattelun pohjana. Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmän 

valinnassa ja haastateltavien tavoittamisessa on ollut suurena apuna Ensi- ja turvakodin 

lähisuhdeväkivaltatyön tiimivastaava. Lisäksi tutkimustani tuki Anna Nikupeteri, jolta 

sain apua ja näkemyksiä haastattelurungon muodostamisessa. Yhteistyö turvakodin vä-

kivaltatyöntekijöiden kanssa mahdollisti aineistonkeruun. Narratiivisen lähestymistavan 

takia en halunnut tehdä haastattelurungosta liian strukturoitua, vaan halusin jättää tilaa 

naisten omille kokemuksille. Ryhmähaastattelun luonteeseen ei kuulu strukturoitu haas-

tattelu, koska tavoitteena on suhteellisen vapaamuotoinen keskustelu (Eskola & Suo-

ranta 2014, 99). Koska haastattelussa on tarkoitus saada mahdollisimman paljon tietoa 

juuri tutkittavasta ilmiöstä, voi tavoitteen saavuttamista helpottaa se, että haastatelta-

vat saavat miettiä haastattelukysymyksiä rauhassa etukäteen ennen varsinaista haastat-

telutilannetta (Puusa 2011a, 76). Lähetin haastattelukysymykset etukäteen haastatelta-

ville sähköpostilla ryhmähaastatteluun osallistuvan väkivaltatyöntekijän kautta noin 

viikkoa ennen sovittua haastattelupäivää. Päädyin tähän ratkaisuun, koska häpeän ku-

vaaminen voi olla ilmiönä ja tunteena haasteellinen tunnistaa ja sanoittaa ja siksi aiheen 

pohtiminen etukäteen voisi olla tarpeellista. 

 

Fokusryhmähaastattelu toteutettiin tammikuussa 2018 ja aikaa haastatteluun oli va-

rattu alku- ja päätössanoineen kaksi tuntia. Haastattelu toteutettiin Ensi- ja turvakodin 

kodinomaisessa tilassa, jossa järjestetään heidän omia ryhmätapaamisiaan. Ryhmätila 

haastattelupaikkana oli rauhallinen ja mahdollisti keskustelunomaisen haastattelutilan-

teen. Liian virallinen tila haastattelupaikkana saattaa aiheuttaa haastateltaville epävar-

muutta ja haitata avoimen keskustelun syntymistä (Eskola & Vastamäki 2010, 29–30). 

Tapasin ensimmäisen kerran myös lähisuhdeväkivaltatyön tiimivastaavan, jonka kanssa 

olimme aiemmin olleet yhteydessä sähköpostilla. Hän otti minut lämpimästi vastaan ja 

oli järjestänyt tarjottavaa haastatteluun, jotta tilanne olisi kaikille rennompi ja muka-

vampi. Hän itse ei kuitenkaan jäänyt haastattelutilanteeseen. Haastatteluun osallistu-

vien naisten lisäksi haastattelussa oli mukana väkivaltatyöntekijä, joka ei kuitenkaan 

osallistunut itse keskusteluun ryhmässä. Nauhoitin ryhmähaastattelun digitaalisella tal-

lentimella. 
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Fokusryhmähaastattelu alkoi alkusanoilla, joissa esittelin itseni ja tutkimukseni tarkoi-

tuksen sekä kiitin haastateltavia siitä, että haluavat osallistua ja mahdollistaa tutkimuk-

seni. Muistutin haastateltavia vielä tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja 

siitä, että sen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, jos haastateltavasta siltä tuntuu. 

Kerroin myös sen, että haastattelu nauhoitetaan ja siitä voidaan esittää otteita tutki-

musraportissa, kuitenkin niin, että haastateltavia ei voida niistä tunnistaa. Tutkimusra-

portissa ei tule ilmi myöskään haastattelupaikkakunta tai muita tietoja, joita voisi yhdis-

tää haastateltaviin. Varmistin, että kaikki olivat allekirjoittaneet tutkimukseen osallistu-

misen suostumuslomakkeet ja ymmärtäneet sen sisällön. Sen jälkeen pyysin haastatel-

tavia esittäytymään ennen keskustelun alkua litteroinnin helpottamiseksi. Pieni esittely-

kierros myös edesauttaa luottamuksellisen ja luontevan keskusteluyhteyden avautu-

mista ja viestittää haastateltaville fokusryhmähaastatteluun kuuluvasta demokraatti-

sesta luonteesta, jonka mukaan kaikilla haastateltavilla on yhdenmukainen puheoikeus 

haastattelutilanteessa ja luo ajatuksen ”meistä”, joilla on yhteisiä kokemuksia ja yhteistä 

keskusteltavaa (Valtonen 2005, 232–233). 

 

Kaikki haastateltavat olivat osallistuneet turvakodin avopalvelujen naisten ryhmään ja 

olivat sitä kautta tuttuja toisilleen. Naiset olivat kuitenkin eri vaiheissa vainoprosessia, 

mikä lisäsi haastatteluaineiston monipuolisuutta. Yhdellä naisista eron jälkeinen vaino 

oli päättynyt paikkakunnalta muuton vuoksi, toisella naisella vaino oli päättynyt entisen 

puolison saatua tuomion vainoamisesta ja kolmas naisista koki entisen puolison vainoa-

mista edelleen lievänä. Neljännen naisen tilanteessa vaino oli jatkunut jo vuosia ja jatkui 

edelleen voimakkaana. Kaikki tutkimukseni naiset olivat äitejä ja vainoajana oli entinen 

kumppani ja lasten isä. Naisten ja heidän läheistensä anonymiteetin suojaamiseksi las-

ten lukumäärää tai ikää ei tuoda tutkimustuloksissa esille. 

 

Tavoitteenani oli saada ryhmähaastatteluun naisia, joilla vainoprosessi olisi eri vaiheissa. 

Tutkimussuunnitelman mukaan, mikäli ryhmähaastattelun jälkeen olisin todennut, että 

aineisto ei ole tarpeeksi kattava, minulla olisi ollut mahdollisuus laajentaa aineistoa yk-

silöhaastattelulla. Koin kuitenkin, ettei se ollut tarpeellista, koska ryhmähaastattelussa 

oli mukana vainoprosessin eri vaiheissa olevia naisia ja naisten kokemukset olivat hyvin 

moninaisia. Laadullisessa tutkimuksessa oleellista ei ole aineiston määrä vaan se, millai-

nen aineisto mahdollistaa tutkimuskysymykseen vastaamisen ja millaista tietoa tutkija 
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tavoittelee. Aineiston määrä on riittävä, kun tutkija voi vastata asettamaansa tutkimus-

kysymykseen. (Ronkainen ym. 2011, 117.) Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan aineis-

ton kyllääntymisestä eli saturaatiosta. Aineisto on riittävän kokoinen siinä vaiheessa, 

kun lisäaineiston keräämisen ei oleteta tuottavan lisää informaatiota tutkittavasta ilmi-

östä. Tutkijan päätettävissä on, milloin aineistoa on riittävästi ja se kattaa asetetun tut-

kimusongelman. (Eskola & Suoranta 2014, 64–65.) 

 

Aloitin fokusryhmähaastattelun pyytämällä haastateltavia määrittelemään, mitä häpeä 

heidän mielestään on. Fokusryhmähaastattelussa haastattelijan pääasiallinen tehtävä 

on antaa keskustelulle aihe ja herätellä keskustelu alkuun. Haastattelija myös kannustaa 

kaikkia osallistujia mukaan keskusteluun ja ohjaa sitä, jos se lähtee liikaa sivuraiteille. 

Haastattelijan ei kuulu osallistua itse aktiivisesti keskusteluun vaan tarjoilla keskustelta-

vaksi teemoja, joista on tutkimuksellisesta näkökulmasta kiinnostunut. Vastuu keskus-

telusta annetaan tietoisesti haastateltaville. (Valtonen 2005, 223–224.) Haastattelijan 

tärkein rooli on tarjota etukäteen valittuja teemoja osallistujien keskusteltavaksi (Mor-

gan 1988, 21). Päädyin antamaan haastattelussa teemaksi vain ilmiön, josta olin kiinnos-

tunut eli naisten häpeän kokemukset ja välillä ohjasin keskustelua esittäen lisäkysymyk-

siä, esimerkiksi häpeään liittyvistä tilanteista ja häpeän kokemuksista vainoprosessin eri 

vaiheissa. 

 

Ryhmähaastattelussa osallistujat muodostavat kollektiivisesti jaettua ymmärrystä yksi-

löllisistä kokemuksista ja se edellyttää mielipiteiden ja ajatustapojen vertailua keske-

nään. Ryhmähaastatteluissa onkin tyypillistä se, että haastatteluun osallistujat päätyvät 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa keskustelemaan niistä aiheista ja kokemuksista, jotka 

ovat heille yhteisiä. Ryhmäkeskustelujen keskeisenä antina tutkijan näkökulmasta pide-

täänkin haastatteluun osallistuvien vuorovaikutuksen kautta syntyvää tiedon tuottami-

sen prosessia. (Pietilä 2010, 215.) Fokusryhmähaastattelussa haastattelijan haasteena 

on yrittää pitää vapaamuotoinen keskustelu riittävästi annetussa aiheessa (Patton 2002, 

288). Tämä oli näkyvissä myös tutkimukseni ryhmähaastattelutilanteessa. Kun haastat-

teluun osallistujat löysivät yhteisiä kokemuksia, ne herättivät keskustelua ja vertailua 

kokemusten välillä. Yhteiset kokemukset myös avasivat uusia muistoja ja veivät keskus-
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telua eteenpäin. Naisten yhteneväisten kokemusten seurauksena keskustelu alkoi ajoit-

tain siirtyä liian kauas häpeän teemasta ja haastattelijana palautin keskustelua takaisin 

tutkittavaan ilmiöön esittämällä lisäkysymyksiä. 

 

 

4.4 Aineiston analyysi 
 

Tutkimusaineisto pitää sisällään vastauksen tutkijan asettamaan tutkimuskysymykseen 

ja tutkijan tehtävänä on käsitellä aineisto valitsemallaan analysointimenetelmällä (Ka-

nanen 2017, 69). Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysin tarkoituksena on tuot-

taa uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä kerätyn aineiston avulla. Tätä vaihetta pidetään 

laadullisessa tutkimuksessa haastavimpana osuutena, koska ei ole olemassa mitään sel-

keää kaavaa, jonka mukaan aineisto tulisi analysoida vastaamaan parhaiten tutkimusky-

symyksiin. (Eskola & Suoranta 2014, 138.) Aineistolähtöisessä analyysissä aineistosta py-

ritään luomaan selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. Aineistoon perehtymisen jälkeen 

siitä etsitään pelkistettyjä ilmaisuja, jotka vastaavat tutkijan muotoilemiin tutkimusky-

symyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 108–109.) Tutkijalla on tutkimusta tehdessään tietyt 

”silmälasit”, joiden avulla hän rajaa aineistosta tutkimuskysymystä, tutkimukseen käy-

tettävää viitekehystä ja valitsemiaan tutkimusmetodeja tukevat havainnot ja asiat 

(Puusa 2011b, 115). Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen kon-

struktionismi ja aineistonkeruumenetelmänä fokusryhmähaastattelu. Tutkimukseni ai-

neisto on analysoitu aineistolähtöisesti. Aineiston analyysissä kiinnostukseni paikantui 

naisten subjektiivisiin häpeän kokemuksiin sekä tilanteisiin, joihin häpeä liittyi. Olen ana-

lysoinut aineiston aineistolähtöisen teemoittelun avulla.  

 

Ryhmähaastattelujen analysoinnissa korostuu vuorovaikutus verrattuna muihin laadul-

listen aineistojen analysointimenetelmiin. Aineisto on tuotettu fyysisesti läsnä olleiden 

haastateltavien vuorovaikutuksessa ja haastattelijan rooli on yksilöhaastatteluihin ver-

rattuna vähäinen. Haastateltavien sisäinen maailma ja se, miten he rakentavat keskus-

telun annetun aiheen ympärille, nousevat ryhmähaastattelussa tärkeiksi. Tämän vuoksi 

ryhmähaastatteluja analysoitaessa on tärkeää välttää pelkkää yksittäisten kommenttien 

referointia ottamatta huomioon koko ryhmän arvoja ja asenteita. (Heikkilä 2008, 294.) 

Tyypillisesti fokusryhmäaineiston analyysissä muodostetaan teemoja tai luokkia, joihin 
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liitetään teeman sisältöä kuvaavia aineistosta poimittuja esimerkkejä ja suoria tekstilai-

nauksia (Mäntyranta & Kaila 2008, 1511). Sirkka Hirsjärven ym. (2007, 219) mukaan kva-

litatiivisen tutkimuksen aineistolle valitaan kuitenkin aina sellainen analyysitapa, joka 

antaa parhaiten vastauksen asetettuun tutkimusongelmaan.  

 

Pertti Alasuutari (2001) jakaa laadullisen analyysin kahteen vaiheeseen, joita hän kutsuu 

havaintojen pelkistämiseksi ja arvoituksen ratkaisemiseksi eli tulkinnaksi. Havaintojen 

pelkistämiseen liittyy aineiston tarkastelu tutkijan valitsemasta teoreettismetodologi-

sesta näkökulmasta sekä aineistosta tehtyjen havaintojen määrän karsiminen niiden yh-

distämisellä. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisuutena tarkasteltavasta aineistosta teh-

tyjä yksittäisiä havaintoja pyritään kokoamaan isommiksi samankaltaisuuksien tee-

moiksi. (Mt., 39–48.) Aineistosta pyritään siis saamaan esiin tiettyjen merkitysten muo-

dostamia kokonaisuuksia (Tuomi & Sarajärvi 2012, 101). Suvi Ronkainen ym. (2011, 124) 

kuvaavat analyysin ensimmäistä vaiheitta toiminnaksi, jossa tutkija tutustuu aineistoon 

mahdollisimman avoimesti ilman ennakkokäsityksiä ja katsoo, millaisia yleisiä aiheita ai-

neisto sisältää.  

 

Laadullisen haastatteluaineiston analyysin ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy aineiston 

litterointi. Litterointi tarkoittaa tallennetun aineiston puhtaaksikirjoittamista sana sa-

nalta. (Ruusuvuori & Nikander 2017, 427.) Laadullisessa tutkimuksessa pyritään analy-

soimaan merkityksiä ja niiden suhteita puheessa tai kirjoitetuissa kertomuksissa. Pu-

huttu aineisto, kuten haastattelut, saatetaan tekstiksi, jotta niiden analysointi mahdol-

listuu. (Ronkainen ym. 2011, 80.) Litteroin aineiston kahden viikon kuluessa haastatte-

lusta ja siihen meni aikaa 11 tuntia 10 minuuttia. Analysoitavaa aineistoa kertyi 39 tie-

tokoneella kirjoitettua liuskaa, fonttina Calibri ja rivivälinä 1.5. Litteroinnissa kirjoitin 

sana sanalta haastattelun ja merkitsin ylös myös hiljaiset hetket. Aineiston jäsennyksen 

tueksi merkitsin haastateltavat numeroin H1, H2 ja niin edelleen. Oman puheeni mer-

kitsin H -kirjaimella eli haastattelijana. Tutkielmani tulosluvuissa käytetyissä sitaateissa 

en kuitenkaan käytä numerointia tai muita tunnistamista mahdollistavia merkintöjä 

naisten anonymiteetin suojaamiseksi ja sen välttämiseksi, että sitaateista voisi muodos-

taa yhtäläisiä kertomuksia. En kokenut litterointia vaikeana, vaikka haastattelussa oli 

neljä haastateltavaa paikalla samaan aikaan, koska jokaisella haastateltavalla oli oma ta-

pansa puhua ja tunnistin heidän äänensä nauhalta hyvin. Litteroituani aineiston, poistin 
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haastattelun tallentimesta. Tulostettua haastattelumateriaalia säilytän kotona, eikä 

siinä ole haastateltavien tunnistamista mahdollistavia tietoja. Litteroinnin jälkeen ryh-

mähaastatteluaineisto käsitellään käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi koodaamalla, 

teemoittelemalla tai tyypittelemällä luoden perusta aineiston tulkinnalle. Tulkinta voi-

daan tehdä monella tavalla riippuen tavoiteltavasta näkökulmasta ja tiedosta, jota ai-

neistosta halutaan nostaa esille. (Heikkilä 2008, 294.) 

 

Valitsin aineiston analysointimenetelmäksi teemoittelun, koska se on luonteva tapa esit-

tää fokusryhmähaastattelumenetelmällä kerätyn aineiston tuloksia (Mäntyranta & Kaila 

2008, 1511). Teemoittelu on laadullisen aineiston analyysimenetelmä, jossa ryhmitel-

lään aineistoa ennalta määriteltyihin kategorioihin tai aineistosta esiin tulevien saman-

kaltaisten teemojen mukaisesti (Mäkelä 1995, 54). Aineiston analyysivaiheessa pyritään 

etsimään yhtäläisyyksiä haastateltavien kertomuksista. Usein teemat ovat ainakin osit-

tain tutkijan määrittelemiä, mutta yhtä lailla aineisto voi tuottaa ihan uusia, ennalta-

arvaamattomia teemakokonaisuuksia. Tässä kohtaa tutkijan tulkinnalla on erityinen 

merkitys. Haastateltavat harvemmin esittävät asioita täsmälleen samalla tavalla ja on 

tutkijan tulkinnan varassa, mihin kategoriaan hän sijoittaa haastateltavien kokemuksia. 

(Hirsjärvi & Hurme 2004, 173.) Ennen varsinaista teemoittelua, aineisto täytyy koodata 

eli merkitä aineistoon tutkimustehtävän kannalta merkittävät kohdat (Jolanki & Karhu-

nen 2010, 399). Aineistoa ei vielä tässä vaiheessa karsita, vaan järjestellään uudelleen, 

jotta siitä voi myöhemmin muodostaa teemoja. Teemoittelussa aineisto pyritään ryh-

mittelemään teemakokonaisuuksiin, joista nostetaan esille tutkimuskysymykseen vas-

taavia sitaatteja tutkijan tulkittavaksi. (Eskola 2015, 194, 197.) 

 

Litteroinnin jälkeen aloin käydä läpi aineistoa muodostaen siitä kokonaiskuvaa. Aineis-

ton pelkistämistä ohjaa tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset, jotka auttavat hah-

mottamaan ja rajaamaan laajaa aineistoa (Puusa 2011b, 121). Haastatteluaineiston ana-

lyysin aloitin lukemalla sen läpi useampaan kertaan. Sen jälkeen aloin merkitä marginaa-

liin kertomuksissa esiintyviä aihealueita ja kokosin toistuvasti esiintyviä teemoja omiksi 

kategorioikseen merkitsemällä tekstiä eri väreillä. Hahmotin aineistoa tutkimusongel-

mien näkökulmista, joten kiinnitin huomiota siihen, mihin naiset paikansivat häpeän ko-

kemuksia, miten kokemukset merkityksellistyivät ja millaisiin tilanteisiin häpeän koke-

mukset liittyivät. Lähdin koodaamaan havaintoja pitäen mielessä tutkimuskysymykset ja 
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etsien naisten kokemuksista samankaltaisuuksia. Teemoittelussa on tarkoitus tarkas-

tella aineistosta haastateltaville yhteisinä teemoina näyttäytyviä piirteitä ja kokonaisku-

van muodostuttua aineisto pilkotaan ja tarkastellaan yksityiskohtaisemmin (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 173; Puusa 2011b, 121). En määritellyt teema-alueita etukäteen, koska ai-

neistolähtöisen teemoittelun lähtökohtana on se, että tutkija nostaa esiin aineistosta 

niitä keskeisiä teemoja, joista tutkimukseen osallistujat puhuvat (Moilanen & Räihä 

2015, 61). Haastateltavat löysivät vainokokemuksistaan monia yhtymäkohtia ja saman-

kaltaiset kokemukset johdattivat keskustelua eteenpäin. Tarkastelin aineistoa tutkimus-

kysymyksiin valituista näkökulmista ja kiinnitin huomiota vain häpeän kokemuksiin ja 

niihin liittyviin tilanteisiin. 

 

Naisten kertomuksissa esiintyvien kokemusten pohjalta, joiden katsoin kuuluvan hä-

peän paikannuksiin, muodostin kahdeksi teemaksi naisten kokeman syyllisyyden ja syyl-

listämisen sekä vainotuksi leimautumisen. Teemat kuvaavat niitä alueita, jotka tuottivat 

naisille häpeää eron jälkeisessä vainossa. Teemojen määrittelyn jälkeen lähdin etsimään 

aineistosta käsitteitä, joihin paikannukset merkityksellistyivät. Naisten yhteisten koke-

musten pohjalta nostamani teemat muodostuivat aika nopeasti, mutta paikannusten 

merkityksellistäminen osoittautui haasteelliseksi, koska vaino paikantui naisten koke-

muksissa kaikille elämän osa-alueille. Vaino on ilmiönä kokonaisvaltaisesti elämää rajoit-

tavaa ja häpeän kokemukset muodostivat verkon, joka ulottui kaikkiin rooleihin, joita 

naisilla oli elämässään. Vaino vaikutti heihin esimerkiksi naisina, äiteinä, tyttärinä, lähei-

sinä, ystävinä ja naapureina.  

 

Tutkimuksen toisena tutkimusongelmana oli selvittää, millaisiin tilanteisiin naiset liittä-

vät häpeän kokemuksia. Luin aineistoa etsien tilanteita, joihin naiset liittivät häpeän ko-

kemuksia ja muodostin niiden samankaltaisuuksista kolme teemaa, joihin häpeää ai-

heuttavat tilanteet paikantuivat. Häpeää aiheuttavien tilanteiden teemoiksi muodostui-

vat ulkopuolisten kohtaaminen vainokontekstissa, vainoajan naisiin kohdistama musta-

maalaus sekä vainotekojen kohdistuminen uhrin läheisiin. Haastatteluun osallistuneiden 

naisten kertomuksista löytyi yhtäläisyyksiä, vaikka vainoprosessit olivat eri vaiheissa ja 

heidän kokemuksensa olivat yksilöllisiä. Olen pyrkinyt tarkastelemaan aineistoa koko-

naisuutena ja tuomaan esiin naisten subjektiivisia häpeän kokemuksia muodostaen 

niistä toistuvasti esiin tulleiden teemojen kokonaisuuksia. 
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Laadullisen aineiston analyysin toinen vaihe pelkistämisen jälkeen on tulkinta, jota Ala-

suutari (2001, 39) kutsuu arvoituksen ratkaisemiseksi. Tulkinta tarkoittaa käytännössä 

sitä, että tutkija pohtii analyysin tuloksia tehden niistä omia johtopäätöksiä (Hirsjärvi 

ym. 2007, 213). Johanna Ruusuvuori ym. (2010, 15) muistuttavat, että aineistosta ei it-

sessään nouse mitään, eikä aineisto ”puhu”, vaan tutkija tulkitsee aineistoa ja nostaa 

esille tutkimuskysymykselleen merkityksellisiä asioita. Tulkintaa pidetään laadullisessa 

tutkimuksessa haasteellisimpana vaiheena, koska siihen ei ole olemassa muodollisia oh-

jeita, joita tutkija voisi noudattaa (Eskola & Suoranta 2014, 147). Kokemusten tutkimi-

sessa tulkinnalla on erityinen merkitys, koska tutkija ei voi tavoittaa ihmisen kokemusta 

sellaisenaan, vaan erilaisten narratiivien kautta, jotka sisältävät jo ihmisen omaa tulkin-

taa (Erkkilä 2009, 201). 

 

Tutkimukseni aineiston analyysi ja tulkinta koostuvat teemoittelun tuloksena muodos-

tuneista teema-alueista, jotka olen muodostanut pyrkien vastaamaan tutkimuskysymyk-

siin naisten häpeän kokemusten merkityksistä ja tilanteista, joihin häpeän kokemukset 

liittyvät. Fokusryhmähaastattelulla kerätyn aineiston analyysissa on tyypillistä aineiston 

analysointi ryhmän kokonaistuotoksena, ei yksittäisten ihmisten näkemyksinä (Hollan-

der 2004, 602). Analyysin tuloksena syntyivät tuloslukujen teemat, joiden avulla pyrin 

tuomaan esille ymmärryksen häpeän ilmiöstä eron jälkeisen vainon kontekstissa ja jonka 

avulla lähestyn naisten subjektiivisia kokemuksia. Tutkimukseni tulosluvut olen rakenta-

nut teemoittelun avulla muodostuneista aihealueista, jotka nousivat esiin naisten ker-

tomuksissa. Naisten subjektiivisten kokemusten paikannuksia kuvaaviksi teemoiksi 

muodostuivat naisten syyllisyys ja syyllistäminen sekä vainotuksi leimautuminen ja hä-

peää aiheuttavien tilanteiden paikannusten teemoiksi ulkopuolisten kohtaaminen vai-

nokontekstissa, vainoajan naisiin kohdistama mustamaalaus sekä vainotekojen kohdis-

tuminen uhrin läheisiin. Tulosluvuissa esittelen naisten antamia merkityksiä häpeän ko-

kemuksille näiden teemojen sisällä. 

 

Olen poiminut analyysissä sitaatteja naisten kertomuksista, mikä on yleinen tapa fokus-

ryhmähaastattelumenetelmällä kerätyn aineiston tulosten esittämisessä (Mäntyranta & 

Kaila 2008, 1507). Esitän sitaatit sellaisena kuin naiset ovat ne sanoneet, mutta olen 
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muuttanut esimerkiksi murresanoja niin, ettei lukijalla ole mahdollista tunnistaa haasta-

teltavia tai saada viitteitä heidän asuinpaikoistaan. Lasten sukupuolia en myöskään tuo 

esille sitaateissa, vaan olen muuttanut ne neutraaleiksi lapsi -sanoiksi. Naiset kuvasivat 

väkivaltaisia tekoja konkreettisesti haastattelutilanteessa, mutta olen anonymiteetin 

suojaamiseksi korvannut ne sitaateissa maininnalla ”fyysisen väkivallan teosta”. 

 

 

4.5 Tutkimuksen eettisyys 
 

Tieteellinen tutkimus täytyy aina tehdä noudattaen hyvän tieteellisen käytännön peri-

aatteita. Tutkijan on tärkeää sitoutua noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan (TENK) laatimia eettisiä periaatteita sekä vaitiolovelvollisuutta kaikissa tutkimuksen 

vaiheissa. Hyvän ammatti- ja tutkimuskäytännön ohjeistuksia ja periaatteita on määri-

telty eettisissä toimikunnissa, mutta niiden käytännön toteutusta ei voi jättää niiden 

vastuulle. Eettisten periaatteiden vaaliminen ja niiden mukaan toimiminen kuuluu olla 

osa jokaisen tutkijan henkilökohtaista moraalista vastuuta (Wiberg 2006, 272). Tutkijan 

täytyy ottaa eettisyys huomioon koko tutkimusprosessissa ja kantaa itse vastuu tutki-

muksensa eettisyydestä. Etenkin kvalitatiivisessa tutkimuksen teossa esiintyy usein 

haastavia eettisiä kysymyksiä, joissa tutkija joutuu tekemään eettisiä päätöksiä. Toi-

saalta eettinen ohjeistus voidaan nähdä tutkijaa moraalisesti pakottavana ja akatee-

mista vapautta rajoittavana ohjeistuksena, mutta tutkittavien suojaaminen on tutkimuk-

sen eettisyyden kannalta noustava etusijalle sosiaalisessa tutkimuksessa. (Iphofen 2011, 

443–444.) 

 

Yleisten tutkimuseettisten periaatteiden lisäksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta on 

laatinut humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen 

eettiset periaatteet, jotka sisältävät ihmistieteisiin luettavien tutkimusten eettiset peri-

aatteet. Ne on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat tutkittavan yksityisyys ja tieto-

suoja, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja vahingoittamisen välttäminen. (Tut-

kimuseettisen neuvottelukunnan mietintö 2009.) 
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Tutkimuksen eettinen tarkastelu alkaa jo tutkimusaiheen valinnasta. Tutkimuskohteen 

määrittämisessä ja valinnassa pohditaan, miksi tutkimukseen ryhdytään ja kenen eh-

doilla tutkimusaihe valitaan. Tässä vaiheessa tutkija pohtii eettisestä näkökulmasta esi-

merkiksi sitä, valitseeko aiheeksi pinnalla olevia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita 

vai onko tutkimuksen aiheenvalinnan kriteerinä esimerkiksi se, että se on helposti to-

teutettavissa. (Hirsjärvi ym. 2007, 26.) Tutkimuseettiset kysymykset ovat erityisen tär-

keitä silloin, kun tutkimus kohdistuu ihmisiin (Alasuutari 2005, 18). Tutkittaessa sensitii-

visiä aiheita, eettisyys on tärkeä osa kaikkia valintoja, joita tutkija tekee tutkimusproses-

sin aikana. Valitsin eron jälkeisen vainon tutkimuskohteeksi, koska minulle on tärkeää 

nostaa esille vaiettuja ja huonosti tunnistettavia ilmiöitä sosiaalityössä ja antaa ääni 

niille, joilla on omakohtaista kokemusta vaietusta ilmiöstä ja joiden ääni ei ilman ano-

nymiteetin suojaa voi tulla kuuluville. Tutkimukseni naiset kokivat tärkeäksi saada eron 

jälkeistä vainoa ilmiönä laajempaan tietoisuuteen. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään yleensä tutkimaan ja ymmärtämään ihmisten sosi-

aalisiin ja inhimillisiin ongelmiin liittyviä ilmiöitä. Tällaisten ilmiöiden tutkiminen vaatii 

niiden luonnollista olemassaoloa eli tutkijan täytyy mennä tutkimaan ihmisten todelli-

suutta. Tutkimus tapahtuu tutkijan ja tutkittavan ilmiön kanssa elävien ihmisten vuoro-

vaikutuksessa. (Lehnert ym. 2016, 499.) Sensitiiviseksi aiheeksi voidaan määritellä sellai-

nen tutkimusaihe, jossa kiinnostuksen kohteena on jollain tavalla yksityinen, yhteiskun-

nan normien vastainen, salainen tai ihmisille syyllisyyttä ja häpeää aiheuttava aihe. Aihe 

voi myös olla sellainen, joka on aiheuttanut ihmiselle psyykkisiä traumoja. (Laitinen & 

Uusitalo 2007, 317.) Kaikissa tutkimuksissa täytyy ottaa huomioon eettiset periaatteet, 

mutta niiden merkitys korostuu silloin, kun tutkimus tehdään sensitiivisestä aiheesta, 

jossa käsitellään ihmisen henkilökohtaisia asioita. Eettisyys kulkee punaisena lankana 

läpi koko tutkimusprosessin (Kuula 2006a, 36). Tutkimusaiheen sensitiivisyys tulee ottaa 

huomioon jokaisessa tutkimuksen vaiheessa, tutkimuskysymysten asettamisesta aina 

tutkimuksen toteuttamisen vaiheisiin ja tutkimustulosten esittämiseen. Eron jälkeinen 

vaino voidaan luokitella sensitiiviseksi tutkimusaiheeksi, koska yleisesti sensitiivisen ai-

heen määritelmässä tutkimus voi potentiaalisesti aiheuttaa merkittävän poliittisen tai 

yksityisyyteen tunkeutuvan uhan siihen osallistuville tai leimata ja syyllistää heitä jollain 

tavalla (Lee 1995, 1, 4–9). Tutkimukseni naiset olisivat kertoneet mielellään omista ko-
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kemuksistaan avoimemmin, mutta he kokivat sen olevan liian riskialtista itselleen ja lap-

silleen. He pelkäsivät, että vainoaja tunnistaa heidät, jos he osallistuvat esimerkiksi leh-

tiartikkelin kirjoittamiseen ja vainoaja provosoituu ja vaino muuttuu intensiivisemmäksi. 

Pelko rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan tulla kuulluiksi. 

 

Yksityisyyden suoja on ensimmäinen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ihmistieteille 

laatima eettinen periaate. Kun yhteiskuntatieteissä tutkitaan ihmisten ajatuksia, elä-

mänhistoriaa tai kokemuksia, ei mahdollisia tutkimuksen haittoja voida mitenkään mi-

tata. Yksityisyyden loukkaus ei ole mitattavissa oleva asia. Yksityisyyden kunnioittami-

nen tutkimuksessa pitää sisällään muutakin kuin anonymiteetin suojan, vaikka se on tär-

keä osa tutkimusetiikkaa. Yhtä tärkeää on myös tutkittavan itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen ja tietojen luottamuksellisuuden turvaaminen. (Kuula 2006b, 124.) 

 

Tutkimukseni aineistonkeruu alkoi tutkimusluvan pyytämisellä kyseisen kaupungin Ensi- 

ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajalta. Tutkielmani tuloslukuja muodostaessa varmistin, 

että haastateltavien tai heidän läheistensä henkilöllisyydet eivät ole tunnistettavissa. En 

missään vaiheessa tutkielmaani mainitse haastateltavien nimiä tai paikkakuntaa, jossa 

tutkimus on tehty suojellakseni haastateltavien anonymiteettiä. Tutkielmasta ei käy ilmi 

haastateltavien naisten lasten lukumääriä tai minkä ikäisiä lapsia heillä on, koska yksi-

tyiskohtien esille tuominen lisää tunnistettavuuden riskiä. Tuon tutkielmassa esille sen, 

että kaikki haastattelemani naiset olivat äitejä, koska äitiys tuli vahvasti esille naisten 

kertomuksissa. Poistin ryhmähaastattelun digitaalisesta tallentimesta heti litteroinnin 

jälkeen ja varmistin jo siinä vaiheessa, että haastateltavia ei voida tunnistaa litteroidusta 

aineistosta. Poistin litteroinnin yhteydessä materiaalista haastattelussa mainitut paikka-

kunnat ja naisten nimet ja nimesin haastateltavat litteroituun tekstiin numeroilla.  

 

Olen noudattanut aineiston käsittelyssä, säilyttämisessä ja tallentamisessa henkilötieto-

lain määräyksiä ja hävitän aineiston asianmukaisella tavalla tutkielman valmistuttua. 

Henkilötietolaki säätelee sitä, miten yksityisyyden kunnioittaminen toteutetaan tutki-

muksessa ja sen tavoite on turvata ihmisten oikeus tietää, mihin heitä koskevia tietoja 

käytetään. Laadullisessa tutkimuksessa henkilötietolaki määrittää sen, että tutkimusai-

neiston kerääminen ja analysointi on sallittua vain tutkittavien suostumuksella. Olen-

naista on, mitä kerätyn aineiston käytöstä sovitaan tutkittavien kanssa. (Kuula 2006b, 
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127–129.) Varmistaakseni, että tutkimukseni etenee eettisten periaatteiden ja henkilö-

tietolain mukaisesti, pyysin tutkimukseeni osallistuvilta kirjallisen suostumuksen ennen 

haastattelua.  

 

Itsemääräämisoikeus on ihmistieteisiin lukeutuvien tutkimusten eettisten periaatteiden 

toinen osa-alue ja sen kunnioittaminen on tärkeää tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Sen 

merkitys korostuu aineistonkeruuvaiheessa. Tutkimuksen peruslähtökohtana on, että 

tutkittavien osallistuminen tutkimukseen perustuu vapaaehtoisuuteen ilman minkään-

laisia ehtoja. Tutkijan tehtävänä on antaa riittävästi tietoa tutkimuksesta, jotta tutkitta-

vat voivat harkita osallistumistaan tutkimukseen. Vasta sen jälkeen tutkittavilta voi pyy-

tää suostumusta tutkimukseen. (Laitinen & Uusitalo 2007, 318.) Kun etsimme lähisuh-

deväkivaltatyön tiimivastaavan kanssa haastateltavia tutkimukseeni, lähetin suostumus-

lomakkeen mukana erillisen saatekirjeen, jossa kerroin tutkimuksestani ja sen taus-

toista, jotta haastatteluun pyydetyt naiset voivat harkita tutkimukseen osallistumista. 

Liitin saatekirjeeseen myös omat yhteystietoni mahdollisia kysymyksiä varten. Haastat-

teluun pyydettävien riittävällä informoinnilla on tärkeä merkitys heidän päätökseensä 

osallistua tutkimukseen. Saatekirjeessä on syytä kertoa tutkimuksen tekijä ja organisaa-

tio tutkijan takana, tutkimuksen tavoite, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja 

aineistonkeruun toteutus, luottamuksellisuus sekä kerättyjen tietojen käyttötarkoitus. 

Myös mahdollisten tallennusvälineiden käytöstä tulee kertoa ennen kuin haastateltava 

tekee päätöksen tutkimukseen osallistumisesta. (Kuula 2006a, 102, 106.) 

 

Itsemääräämisoikeuteen liittyy aineistonkeruutilanteessa se, että tutkittava määrittää 

itse rajat sille, mitä haluaa tuoda tutkimukseen itsestään, ajatuksistaan ja kokemuksis-

taan. Ihmisellä täytyy olla tunne siitä, että hän kontrolloi itse kenelle ja kuinka paljon 

hän kertoo yksityiselämästään. (Kuula 2006b, 125.) Tutkimukseni haastattelutilanteen 

alussa kävimme yhdessä läpi suostumuslomakkeen ja varmistin, että kaikki haastatte-

luun osallistuvat ovat ymmärtäneet sen sisällön ja antaneet kirjallisen suostumuksensa 

aineiston käytöstä tutkimukseeni. Korostin vielä ryhmähaastattelun alussa, että tutki-

mukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen saa keskeyttää milloin tahansa ilman 

tarvetta selityksille, jos haastateltava kokee sen tarpeelliseksi. 
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Kolmantena ihmistieteisiin lukeutuvien tutkimusten eettisten periaatteiden osa-alu-

eena on vahingon välttäminen. Tämä tarkoittaa tutkittavien suojaamista psyykkisiltä, 

fyysisiltä, sosiaalisilta ja emotionaalisilta haitoilta sekä kaikenlaiselta kärsimykseltä ja 

tuskalta. Vaatimus ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen tutkittaessa henkilökohtaisia 

ja tuskallisia elämäntapahtumia. (Laitinen & Uusitalo 2007, 321.) Häpeän kokemusten 

tutkiminen eron jälkeisen vainon kontekstissa tarkoittaa tutkittaville traumaattisten ko-

kemusten muistelua ja palaamista tuskallisiin elämäntapahtumiin. Naisille tutun väkival-

tatyöntekijän läsnäolo haastattelutilanteessa oli minulle tutkijana tärkeä eettinen rat-

kaisu, joka loi naisiin turvallisuudentunnetta haastattelutilanteessa ja tuki naisia myös 

haastattelun jälkeen. Haastattelutilanteen jälkeen naiset kävivät väkivaltatyöntekijän 

johdolla läpi haastattelun herättämiä tunteita. Väkivaltatyöntekijä toimi haastattelun 

jälkeen naisille turvakodin avopalveluiden ryhmistä tutun käytännön mukaisesti ja kysyi 

naisilta, olisiko tarpeen ”maadoittaa” tunteet ennen kotiin lähtöä. Kaikki naiset kokivat 

sen tarpeelliseksi. Työntekijä ohjeisti naisia sulkemaan silmät, palaamaan takaisin konk-

reettiseen todellisuuteen tunnustelemalla tuolia, jossa he istuivat ja lattiaa, jossa jalat 

lepäsivät. Hän korosti, että kaikki on hyvin, olemme tässä eikä kenelläkään ole mitään 

hätää. Tutkimustilanteessa tutkittavien henkiseen hyvinvointiin huomion kiinnittäminen 

ja tuen tarjoaminen tarvittaessa haastattelun jälkeen liittyvät vahvasti vahingon välttä-

misen eettiseen periaatteeseen. Lisäksi uskon, että työntekijän mukanaolo vaikutti 

myös haastateltavien päätökseen osallistua tutkimukseen ja luottamuksen syntyyn itse 

haastattelutilanteessa. Naisia ohjeistettiin haastattelun jälkeen soittamaan turvakodille 

tai mukana olleelle väkivaltatyöntekijälle, jos haastattelu nostaisi esiin ahdistavia tun-

teita, joita naiset kokisivat tarpeelliseksi käydä läpi vielä myöhemmin. Naiset eivät kui-

tenkaan olleet kokeneet sitä tarpeelliseksi haastattelun jälkeen. 

 

Tutkijan ja tutkittavien välinen luottamuksellinen suhde ja sen rakentuminen on pitkä 

prosessi, joka vaatii välitöntä vuorovaikutusta (Syrjälä ym. 2006, 190). Luottamuksellisen 

vuorovaikutussuhteen rakentuminen puolestaan mahdollistaa molemminpuolisen kun-

nioituksen haastattelutilanteessa (Laitinen & Uusitalo 2007, 323). Tutkimukseni aineis-

tonkeruu tapahtui kertaluontoisena tapahtumana ja välittömän ja avoimen vuorovaiku-

tussuhteen luominen oli ensivaikutelman varassa. Haastattelututkimuksessa eettisyys 

liittyy olennaisesti haastateltavien kunnioittavaan kohtaamiseen. Kertaluontoisessa ryh-

mähaastattelutilanteessa korostuu tutkijan ja haastateltavien ensivaikutelman tärkeys, 
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koska siinä hetkessä luodaan kohtaamisen perusta, luottamus ja tunnelma. Tärkeää on, 

että tutkija kohtaa tutkittavat ihmisinä, ei tutkimuksen kohteina. (Hyvärinen 2017, 33, 

39.) Naisten keskinäinen luottamus oli syntynyt turvakodin avopalvelujen naisten ryh-

mässä, jossa he olivat jo aiemmin tavanneet ja jakaneet kokemuksia toistensa kanssa. 

Haastattelussa naisille ennestään tutun väkivaltatyöntekijän läsnäolo vahvisti naisten 

turvallisuuden tunnetta ja lisäsi luottamusta. Turvallisuuden tunne ja luottamuksellinen 

ilmapiiri mahdollistivat naisten kertomukset ja sitä kautta aineistonkeruun. 

 

Fokusryhmähaastattelussa tutkimuseettiset haasteet ovat samantyyppisiä kuin muissa-

kin laadullisissa tutkimuksissa. Kuitenkin tutkimusaineiston kerääminen ryhmähaastat-

teluna luo tilanteen, jossa on syytä ottaa huomioon tutkimustilanteeseen liittyviä eroja 

suhteessa yksilöhaastatteluun. Haastattelijan on oltava herkkänä mukana haastatteluti-

lanteessa, vaikka se olisikin keskustelutyyppinen ryhmähaastattelu. Nopeasti etene-

vässä ryhmäkeskustelussa saattaa olla vaarana, että joku haastateltavista tulee louka-

tuksi tai kokee jäävänsä syrjään keskustelusta. (Mäntyranta & Kaila 2008, 1512.) Koin 

fokusryhmähaastattelun hyväksi aineistokeruumetodiksi tutkimuksessani, koska naisten 

jakamat kokemukset herättivät paljon keskustelua haastateltavien välille. Naisten välillä 

vallitseva luottamus ja kunnioittava suhtautuminen toisiaan kohtaan näkyivät keskuste-

lun kulussa ja he antoivat tilaa toistensa kertomuksille. 

 

Vahingoittamisen välttämisen periaate on olennaista myös julkistettaessa tutkimustu-

loksia. Tutkimustuloksilla voi olla vahingollinen vaikutus tutkittavien elämään, jos tutki-

jan kirjoittamistyyli on esimerkiksi tutkittavan edustaman ryhmän negatiivista leimaa-

mista. (Kuula 2006a, 62–63.) Myös tutkimustulosten vääristelevä tulkinta on tutkittavien 

vahingoittamista (Nyqvist & Kauppinen 2006, 228). Olen pyrkinyt tuomaan tutkimuksen 

tulokset näkyviin mahdollisimman totuudenmukaisesti ja kunnioittaen tutkittavien ko-

kemuksia. Tutkijan tehtävänä ei kuitenkaan ole välittää tutkittavien mielipiteitä tutkitta-

vasta ilmiöstä sellaisenaan tutkimustuloksissa, vaan nostaa aineistosta esiin tutkimus-

ongelmaa valaisevia asioita, joita tutkija tulkitsee ja käsitteellistää oman ymmärryksensä 

kautta (Ronkainen ym. 2011, 123). Sensitiivisessä tutkimuksessa tutkija on vastuussa tie-

don tuottamisesta, mutta tutkimuksessa tutkittavien kertomukset suodattuvat tutkijan 

analyysin ja tulkinnan läpi tutkimusraportiksi (Laitinen & Uusitalo 2007, 322.) Tutkijan ja 

tutkittavien tulkinnat eivät aina välttämättä vastaa täydellisesti toisiaan (Hirsjärvi ym. 
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2007, 214). Tutkimuksessani koin eettistä ristiriitaa tutkimusprosessin analyysivai-

heessa, koska jouduin tutkimuskysymysten ohjatessa analyysia rajaamaan aineistosta 

sellaisia asioita pois, joiden koin olevan tutkittaville tärkeitä ja joita he olisivat tulkintani 

mukaan halunneet tuoda esille puhuttaessa heille henkilökohtaisesti tärkeästä ilmiöstä.  

 

 

 

5 Koetun häpeän paikantaminen ja merkitykset  
 

5.1 Naisten kokema syyllisyys ja syyllistäminen  
 

Tutkimuksen naiset olivat kokeneet kaikkia vainon ilmenemisen muotoja jossain vaino-

prosessin vaiheessa. Vainon muodot nykyhetkellä kuitenkin vaihtelivat sen mukaan, mil-

laisessa vaiheessa vaino oli naisten elämäntilanteissa. He kuitenkin korostivat vainon 

traumatisoivaa vaikutusta ja sitä, että pelko ei häviä, vaikka vainoteot vähentyisivätkin 

tai muuttaisivat muotoaan. Kaikki tutkimuksen naiset olivat äitejä, joten on luonnollista, 

että äitiys ja lapset olivat erottamaton osa naisten kertomuksia. Kaikissa tapauksissa vai-

noajana oli naisten entinen kumppani ja lasten isä.  

 

Tässä luvussa tarkastelen aineistosta esiin nostamiani häpeän paikannuksia ja niitä mer-

kityksiä, mitä naiset antoivat häpeälle omissa subjektiivisissa kokemuksissaan. Naisten 

tarinat konstruoituivat haastattelutilanteessa syntyneessä vuorovaikutuksessa ja naiset 

löysivät yhtymäkohtia toistensa kokemuksista. Fokusryhmähaastattelussa tarinat muo-

dostuvat nimenomaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Wilkson 1998, 339). Aineiston 

tuottama tieto on sosiaalisesti rakentunutta ja siksi se on ryhmän tuottamaa, ei yksittäi-

sen haastateltavan tuottamaa tietoa. Tämän vuoksi olen muodostanut tuloslukujen tee-

mat naisten yhteneväisistä kokemuksista. Analyysin tuloksena muodostin kaksi teema-

aluetta, joihin naiset paikansivat häpeän kokemukset; Naisten syyllisyys ja syyllistämi-

nen sekä vainotuksi leimautuminen. 

 

Naisten oli vaikeaa sanoittaa, mitä häpeä on ja miltä se tuntuu. Häpeän määrittelemisen 

sijaan he lähtivät etsimään merkityksiä häpeälle sen kautta, mihin he liittivät häpeän 
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tunteita. Eron jälkeisessä vainossa häpeä liitetään itsen ulkopuolelta tapahtuviin tekoi-

hin. Yksi naisista tiivisti häpeän kokemuksen ”itsestä riippumattomaksi pahaksi”, jonka 

seurauksena häpeä nousee siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat tai mitä he olettavat mui-

den ihmisten ajattelevan.  

 

”Se on varmasti se häpeä semmoista, että kun tapahtuu jotakin itsestä riippumatonta pahaa 
ja itse ei voi sille mitään, niin sitten sitä miettii, mitä muuta ajattelee siitä, että itselle tapah-
tuu näin ja itse kokee tämmöistä vainoa ja siihen liittyvää niinkö kaikkea hankaluuksia, niin 
sitten tavallaan se on sitä häpeää.” 
 

Häpeä määrittyy vainon uhrin ulkopuolelta tulevien tekojen seuraukseksi, joka kumpuaa 

muiden ihmisten tuomitsemisen pelosta. Naiset liittivät häpeän kokemuksen kysymyk-

seen, ”mitä muut ihmiset ajattelevat”. Vaino vaikuttaa naisten koko elämään ja vaatii 

arjessa monenlaisia turvajärjestelyjä, joita ei voi piilottaa muilta ihmisiltä. Esimerkiksi 

naisten ystäville ja naapureille sekä lasten kouluihin ja päiväkoteihin oli kerrottava vai-

non aiheuttamista erityisjärjestelyistä, mikä pakotti naiset tilanteisiin, joissa häpeä 

konstruoitui sen mukaan, millaisen reaktion tilanteet aiheuttivat muissa ihmisissä. 

 

Keskeisiksi häpeän paikantumista kuvaaviksi teemoiksi haastatteluaineistosta nostin 

esiin naisten syyllisyyden ja syyllistämisen sekä naisten kokeman vainotuksi leimautumi-

sen. Naisten syyllisyys ja syyllistäminen vainottuna olemisesta merkityksellistyivät nais-

ten kokemuksissa epäonnistumisen tunteina. Syyllisyyteen liittyi vahvasti naisten äitiys 

ja siihen liittyvät avuttomuuden tunteet.  

 

Syyllistäminen oli keskeinen teema naisten kertomuksissa. Syyllistämisellä ja syyllisyy-

den kokemuksella on keskeinen merkitys häpeäkierteen ylläpitämisessä parisuhdeväki-

vallan kontekstissa. Syyllistäminen vahvistaa jo olemassa olevaa häpeää ja saa ihmisen 

peittelemään sitä, mikä lisää häpeän tunnetta. (Husso 2003, 271.) Naiset tunsivat syylli-

syyttä vainotilanteesta ja omista valinnoistaan, jotka olivat johtaneet heidät nykyiseen 

elämäntilanteeseen. Lisäksi he olivat kokeneet syyllistämistä ystävien, sukulaisten ja vai-

noajan taholta sekä viranomaistahoilta.  

 

Tutkimukseen osallistuneet naiset olivat vainoprosessin eri vaiheissa ja yhdellä heistä 

vaino oli ainakin toistaiseksi päättynyt. Silti häpeän kokemukset olivat samankaltaisia ja 
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naiset löysivät monia yhtymäkohtia kokemuksistaan. He pyrkivät löytämään kokemuk-

silleen yhtäläisyyksiä toisensa kertomuksista ja peilasivat omia kokemuksiaan toistensa 

kokemuksiin.  

 

Naiset syyllistivät itse itseään vainotilanteesta. Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten 

on todettu useissa tutkimuksissa tuntevansa syyllisyyttä omasta tilanteestaan (esim. Ny-

qvist 2001; Husso 2003) ja syyllisyyden tunne kulkee mukana myös eron jälkeiseen väki-

valtaan. Parisuhteessa koetun väkivallan aiheuttamat syyllisyyden ja häpeän tunteet liit-

tyvät yleensä kykenemättömyyteen irrottautua väkivaltaisesta suhteesta. Naisten syyl-

lisyyden tunteet kumpusivat heidän omista teoista ja valinnoista, joiden he kokivat joh-

taneen vainotilanteeseen, rajojen asettamisen ja niistä kiinni pitämisen vaikeudesta 

sekä kykenemättömyydestä suojella lapsiaan vainoajan teoilta. Naiset kokivat olevansa 

epäonnistuneita elämässään. Marita Husson (2003, 262) mukaan parisuhdeväkivaltaa 

kokeneille on tyypillistä kokea häpeää alistumisestaan väkivaltaan ja liittää aiemman 

kumppanin valinta epäonnistumiseen elämässä. Epäonnistumisen ja huonommuuden 

tunne liittyy sisäiseen häpeään (Gilbert & Procter 2006, 353–354). Naisten kokemuksissa 

tuli kuitenkin esiin ymmärrys siitä, että vaikka he syyllistivätkin itseään tilanteestaan, he 

eivät olleet siihen syyllisiä. Tulkintani mukaan tämä johtui siitä, että he olivat jo työstä-

neet vainokokemuksiaan ja alkaneet ymmärtää, ettei vaino johdu heistä, eivätkä he ole 

siihen syyllisiä. Syyllisyys on kuitenkin vahva tunne, josta irtautuminen vaatii paljon 

työtä. 

 

” …jos on niinko semmoinen syyllinen olo siitä, että on jotenkin itse vaikka…saattaa tuntea 
syyllisyyttä, vaikka ei ole tarvettakaan, niin sekin voi tuoda minun mielestä sitä häpeää…ta-
vallaan syyllistää itseään siitä tilanteesta, vaikka se ei itsestä johtuisikaan ja sitten on se hä-
peä…” 

 

”Ja se tuntuu siltä, että sitä on niinkö epäonnistunut omassa elämässään ja sitä häpeää…” 
 

 
Olennaista häpeän ilmiössä on se, että ihmisen häpeän tunnetta ei poista se, että tapah-

tunut ei ole hänen omaa syytään. Häpeä ei liity syyllisyyden tavoin uhrin tekemisiin, vaan 

on syvemmällä hänen olemuksessaan. Hän kokee itsensä vääräksi, koska joutuu elä-

mään häpeällisessä elämäntilanteessa. (Husso 2003, 272.) Sandra Bartkyn (1990, 30) 
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mukaan se, että ihminen häpeää jotain tiedostaen, että siihen ei ole aihetta, kertoo so-

siaalisen ympäristön petollisuudesta ja ristiriitaisuudesta. Ihmiset saattavat sanoa, että 

vainotilanteet eivät ole naisten syytä ja osoittaa, että niitä ei tarvitse hävetä, mutta toi-

saalta päivitellä esimerkiksi huonoa kumppanin valintaa tai kyseenalaistaa naisten riit-

täviä toimia vainon lopettamiseksi. Naiset asettivat myös itselleen odotuksia siitä, mitä 

he ajattelivat muiden ihmisten ajattelevan heidän toiminnastaan vainon lopettamiseksi. 

Tämä lisäsi myös heidän omia syyllisyyden tunteitaan. Marita Husson (2003, 271) mu-

kaan parisuhdeväkivallan kontekstissa uhrien häpeä liittyy usein tekojen sijasta teke-

mättä jättämisiin ja täyttämättömiin odotuksiin. 

 

”…tavallaan vaikka sä yrität itse tehdä jotain eikä se vaino lopu niin se ainakin mulla…mun 
lähipiiri varmaan ajattelee, että mä en tee tarpeeksi, että se loppuisi ja mulla on koko ajan 
epäonnistunut olo, et mä olen epäonnistunut mun elämässä ja sitten sitä häpeää koki” 

 

Vaino nähdään parisuhdeväkivallan jatkumona (Logan & Walker 2009, 252), koska pari-

suhteen päättymisen seurauksena alkavalla väkivallalla ja eron jälkeisellä vainolla on to-

dettu olevan yhteys parisuhteessa jo aikaisemmin esiintyvään psyykkiseen väkivaltaan 

ja kontrollointiin (Nikupeteri 2016a, 40). Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla naisilla vä-

kivalta oli näyttäytynyt jo parisuhteen aikana joko henkisenä, fyysisenä tai kaikkina vä-

kivallan muotoina. Parisuhteen aikana koettuun väkivaltaan liittyi salailua ja itsensä syyl-

listämistä eron jälkeistä väkivaltaa enemmän. Naisten häpeän kokemus eron jälkeisessä 

väkivallassa oli muuttunut suhteessa parisuhteen aikana koettuun väkivallasta aiheutu-

vaan häpeään. Naiset kokivat, että irrottautuessaan väkivaltaisesta suhteesta, häpeä vä-

kivallan teoista siirtyi ainakin osittain väkivallan tekijälle. Silti häpeän tunteesta irrottau-

tuminen oli vaikeaa. 

 

”Se [väkivalta parisuhteessa] tuntui, että on itse syyllinen siihen ja nyt se taas jotenkin…  minä 
pyrin ajattelemaan, että tämä ei ole mun syy ja tämä ei johdu minusta, että sillä lailla se on 
muuttunut…ja sitten välillä on ollut jopa niitäkin ajatuksia, että se saa kantaa itse sen häpeän, 
että minä en suostu siihen enää, että on semmoistakin niinku ajatusta…että kantakoon itse 
oman häpeänsä, että minä en suostu siihen enää, mutta toki se tullee sitten aina välillä…” 
 

”…just silloin, kun oli vielä siinä parisuhteessa niin siinä oli sitä, että ei siitä kehdannut kenel-
lekään puhua, että sen salasi niin hyvin ja yritti niinku näytellä, että kaikki on hyvin, että kyllä 
sitten eron jälkeen on taas avannut suunsa ja kokenut, että ei mulla ole enää mitään hävet-
tävää ja salattavaa, että mä kerron kaiken mitä se on mulle tehnyt…” 
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”…että on se jollakin lailla erilaista, nyt voi jo välillä ajatella, että se on hänen häpeä, että se 
ei ole enää minun häpeä.” 
 
 

Naiset kokivat, että olivat osittain vapautuneet häpeän tunteesta irrottautuessaan pari-

suhteesta ja pystyivät jo ajoittain ajattelemaan, ettei heillä itsellään ole enää mitään hä-

vettävää. Häpeän tunteet liittyen menneisiin valintoihin näyttäytyivät enemmän uhrin 

ulkopuolelta tulevana syyllistämisenä kuin heidän itsensä aiheuttamina. Menneitä valin-

toja enemmän naiset kokivat syyllisyyttä toiminnastaan eron jälkeisessä väkivallassa liit-

tyen, esimerkiksi rajojen asettamisen ja ylläpitämisen vaikeuteen ja oman toiminnan ky-

seenalaistamiseen suhteessa vainon loppumiseen. 

  

Vainon lopettamisen kannalta tiukkojen rajojen ylläpitäminen on tärkeää, koska jokai-

nen kontakti vainoajaan toimii hänelle positiivisena vahvisteena ja kiihdyttää vainoa-

mista (Piispa ym. 2017, 158). Rajojen tunnistaminen ja niiden määrittäminen rakentuvat 

vuorovaikutuksessa vainoajan toiminnan kanssa ja niiden riittävyys määrittyy yksilölli-

sesti tilanteen mukaan. Vainoaja pyrkii rikkomaan asetettuja rajoja ja uhri joutuu mää-

rittelemään niitä aina uudelleen. Näin ollen rajojen asettaminen voidaan nähdä proses-

sina, joka elää tilanteiden mukaan ja on vaikeaa etukäteen määrittää, onko rajat ase-

tettu liian tiukoiksi vai riittämättömiksi. Riittämättömien rajojen asettaminen tai luotta-

minen vainoajan manipulointiyrityksiin aiheuttivat naisissa erityisesti häpeän ja epäon-

nistumisen tunteita. Suojellakseen itseään ja lapsiaan, naiset joutuivat asettamaan tiu-

kat rajat vainoajan yhteydenotoille ja kaikelle kanssakäymiselle, samalla peilaten rajojen 

riittävyyttä tai riittämättömyyttä vainoajan manipulointiyrityksiin, läheisten ristiriitai-

seen viestintään ja viranomaisten painostukseen. Rajojen ylläpitämisen vaikeus liittyi 

pelkoon, ulkopuoliseen painostukseen tai luottamiseen vainoajan vilpittömyyteen lä-

hestyä uhria ”muuttuneena ja vastuuta ottavana”.  

 

”Ja sitten kun vainossa tuntuu, että hirveän tarkat rajat joutuu vetämään sille toiselle, niin 
sitten se on niinku hirveän vaikeeta, että sä pysyt niissä rajoissa, kun toinen saattaa olla tosi 
uhkaava ja muuten ja sitten kun sä et välttämättä… saatat lipsua pelon takia tai muuten niin 
sitten sekin aiheuttaa sitä häpeää…että on itse toiminut niin” 

 
”Ja tuo on aiheuttanut minussa suurta häpeää, että mä luotin siihen ihmiseen vielä sen yhden 
kerran…” 
 

”…se näki tilaisuutensa tulleen, kun se pääsi vaikuttaan minuun, kun se puheyhteys oli avat-
tava uudestaan ja sillä oli hirveän tuhoisat vaikutukset…mutta se hävettää itseä, että mä 
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menin luottamaan siihen, vaikka mä tiedän, että se paine lähti muualta [viranomaisista] sii-
hen, että tämä mies on muuttunut ja ymmärtää miten saa kohdella lasta ja miten ei…” 
 
 

Rajojen ylläpitämisen vaikeus voi liittyä psyykkiseen traumatisoitumiseen (Piispa ym. 

2017, 156), mutta toisaalta naisten kokemuksissa rajoista kiinnipitämisen vaikeus liittyi 

myös heistä itsestään riippumattomiin tekijöihin. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla 

naisilla oli lapsia ja eri viranomaisia oli mukana naisten ja heidän lastensa elämässä. 

Vaikka rajojen löysäämiseen olisi liittynyt viranomaisten painostusta ja naisten valinnan 

mahdollisuuksien puuttumista esimerkiksi lasten ja isän tapaamisasioissa, he silti syyllis-

tivät itseään siitä, etteivät olleet pitäneet tiukemmin rajoista kiinni. Yhteiset lapset lisä-

sivät vainoamisen mahdollisuuksia, vaikeuttivat rajojen ylläpitämistä ja vainosta selviy-

tymistä. Lasten tapaamisten järjestäminen ja muista lasten asioista sopiminen antavat 

vainoajalle lisää tilaisuuksia hallita uhrin arkea. (Nikupeteri & Laitinen 2013, 33–34.) Tul-

kintani mukaan häpeän kohdistuminen itseen siinäkin tilanteessa, etteivät naiset olisi 

voineet asioihin vaikuttaa, kumpusi yhteiskunnan odotuksista nousseesta vastuun otta-

misen vaateesta. Päävastuu itsestä ja lapsesta nähdään olevan aikuisella ja yhteiskun-

nassa vallitsevat tasa-arvon ja aktiivisen toimijuuden vaatimukset voivat näin ollen muo-

dostua yhdeksi häpeän tuottajaksi (Helne 2009, 33; Husso 2003, 262; Nikupeteri ym. 

2017a, 118).  

 

Ulkopuolisen silmin katsottuna vainon uhrin toiminta saattaa vaikuttaa rajojen kiinnipi-

tämisen kannalta tehottomalta, mutta uhrin toiminnan taustalla on usein selviytymisyri-

tys haastavasta, joskus jopa henkeä uhkaavasta tilanteesta (Piispa ym. 2017, 156). Rajo-

jen asettamiseen ja määrittämiseen osallistuivat myös naisten itsensä lisäksi lähipiiri ja 

viranomaiset. Ristiriitainen viesti ulkopuolisten odotuksista aiheutti naisille paljon hä-

peän kokemuksia. Toisaalta naisten läheiset saattoivat odottaa, että naisilla olisi mah-

dollisuus lopettaa vainoaminen, jos he vain asettaisivat tarpeeksi tiukat rajat vainoajalle 

tai edesauttaisivat vainon loppumista omalla toiminnallaan. Lähipiirin viestit olivat myös 

ymmärtämättömiä tiukkojen rajojen merkityksestä. Naiset kuvasivat lähipiiristä tulevia 

odotuksia seuraavasti: 

 

”…mulle on pahimmillaan niinku pidetty semmosia vihapuhutteluja, että ’mä en jaksa enää 
katsoa tuota hommaa’ ja että, mulle on niinku ränkätetty siitä ja mä oon itkenyt vaan ja 
kuunnellut järkyttyneenä, että onko näin, että nämä ihmiset ajattelee, että tämä on mun 
syytä…?” 
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”…että onhan se nyt kumma, että ei lopu, sukulaiset saattoi sanoa mulle, että no, että no älä 
vastaa sen puheluihin enää niin se loppuu ehkä joskus…” 

 

”…mun siskohan se olikin sitä mieltä, että mun pitäisi tulla tämän vainoajan kanssa toimeen, 
kun samassa kaupungissa asutaan…” 
 

”…ja sitten, että jos vaikka omalle ystävälle joka ei niinku silleen ehkä ymmärrä tilanteen va-
kavuutta niin sanoa vaikka että mä joudun pitämään ne estot puhelimessa et mä en voi vas-
tata niihin, niin se sanoi mulle ihan suoraan, että no onhan tuo nyt tosi tylyä, että pitäisihän 
sitä niin…tuommoisissa tilanteissa tulee kans se häpeä, että tavallaan kun ei ihmiset ym-
märrä, että se on pakko pitää ne tiukat rajat…ja sitten tavallaan tulee tämmöisiä komment-
teja niistä, niin sitä kokee sitä häpeää, että no pitäisikö mun kuitenkin ja…” 
 
 

Naisten ystävien ja sukulaisten tahoilta tulleista ristiriitaisista kommenteista kuvastuivat 

ymmärtämättömyys vainon uhrien tilannetta kohtaan ja heidän vaikutusmahdollisuuk-

siensa vähyyteen vainotilanteissa. Toisaalta he vähättelivät tilannetta ja pitivät rajojen 

asettamista liioiteltuna ja asettivat uhreille vaatimuksia tulla toimeen vainoajan kanssa, 

toisaalta taas syyllistivät uhria siitä, että he antoivat vainon jatkua. Ristiriitainen viestintä 

sai naiset epäilemään omaa toimintaansa ja miettimään, olisiko vaino jo loppunut tai 

edes lieventynyt, jos he itse olisivat käyttäytyneet eri tavalla. Oman toiminnan kyseen-

alaistaminen ja epävarmuus lisäsivät naisten syyllisyyden tunnetta. 

 

Lähipiirin taholta tuleva syyllistäminen liittyi naisten kokemuksissa vahvasti vainoa edel-

täneisiin valintoihin elämässä. Naisia syyllistettiin lähipiirin ja jopa viranomaisten taholta 

siitä, että he olivat valinneet kumppanikseen ihmisen, joka eron jälkeen jatkoi väkivaltaa 

vainoamalla. Naiset kuvasivat lähipiirin taholta tulevia syytöksiä ihmettelynä menneistä 

valinnoista ja syyllistämällä naisia tilanteestaan.  

 

”Mun vanhemmat oli turhautuneita, mutta tuota se oli lähinnä sitä, että miksi sä oot koskaan 
alkanut sen kans olemaan yhdessä…?” 
 
”…mehän sanottiin jo alun perinkin, että älä ala sen ihmisen kanssa…Mun olisi pitänyt jo ta-
juta siitä, että mitä seurauksia sillä on…että se sitten on aiheuttanut ihan selkeästi mun niin 
sanotussa perhepiirissä niin vihaa mua kohtaan myös ja sitä, että mä oon sössinyt asiani kun-
nolla, koska olen semmoisen miehen kanssa ollut ja koska mä annan tämän jatkua…” 
 

 

Lähipiirin reaktiot voivat nousta turhautumisesta uhrin tilannetta kohtaan, jota myös 

tutkimuksen naiset kuvasivat, jolloin tilanteen toivottomuus voi johtaa syyllistämiseen 
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uhrin toimijuudesta. Naisten lähipiirin odotukset uhrin toimijuuteen nousivat yhteiskun-

nallisista odotuksista ja mielikuvasta, jonka mukaan aikuisen ihmisen tulisi kantaa vastuu 

omista valinnoistaan ja niiden seurauksista. Suvi Ronkainen ja Sari Näre (2008, 9) nimit-

tävät tätä yhteiskunnallista ilmiötä yksilöllisyyden korostamisen kulttuuriksi, joka vas-

tuuttaa yksilöä arvioimaan mahdolliset riskit elämässä etukäteen. Tämä vaikuttaa nega-

tiivisesti uhrien avun hakemiseen, koska yhteiskunnan ja muiden ihmisten taholta uhri 

ei välttämättä saakaan lohdutusta ja empatiaa.  

 

Väkivaltatyössä toimivien ammattilaisten on erityisen tärkeää tunnistaa vainon taustalla 

olevia tekijöitä, koska ne vaikuttavat esimerkiksi uhrien avun hakemiseen. Väkivallasta 

tulee vastuuttaa aina väkivallan tekijää (Piispa ym. 2017, 157). Naiset olivat kokeneet 

syyllistämistä myös viranomaistahoilta ja heidän kokemuksissaan viranomaisten syyllis-

täminen oli erityisen häpeää aiheuttava asia. Auli Ojuri (2004) nimittää auttajataholta 

tulevaa uhrin syyllistämistä syyllistäväksi kohtaamiseksi. Väkivaltaa kokeneelle naiselle 

tällainen tilanne on hämmentävä ja erityisen järkyttävä, koska väkivallan uhrin syyllisyys 

on jo valmiiksi moninkertainen väkivallantekijän, hänen itsensä ja ympäristön toimesta. 

(Mt., 162.) Tutkimuksen naiset odottivat viranomaisten olevan se taho, josta he saavat 

apua ja suojelua vaikeaan tilanteeseen. Naiset olivat kuitenkin kokeneet, että esimer-

kiksi lastensuojelun työntekijät olivat viestittäneet sanattomasti eleillään ja käytöksel-

lään välinpitämättömyyttä naisia ja heidän tilanteitaan kohtaan. Naiset olivat kokeneet 

lastensuojelun työntekijöiltä vainon sivuuttamista esimerkiksi siten, että vaino nähtiin 

aikuisten keskinäisenä ongelmana, joissa lapset eivät olleet osallisina. Naisia oli myös 

suoraan syyllistetty vainotilanteeseen joutumisesta. Tulkitsen naisten kokeman syyllis-

tämisen johtuvan työntekijöiden omista avuttomuuden tunteista, jotka kumpusivat epä-

tietoisuudesta ja kyvyttömyydestä puuttua naisten ja heidän lastensa vaikeisiin tilantei-

siin. 

 

”…heillä [lastensuojelun työntekijöillä] ei ollut mitään ratkaisua asiaan, niin nehän sanoi 
vaan…kuittasi sen asian mulle sanomalla, että me olemme lastensuojelu, me suojelemme 
lapsia ja te aikuiset voitte tehdä mitä vaan.” 
 

”Ja joissakin tapauksissa jopa viranomainen sanoo, että miten sä olet ollut niin tyhmä, että 
mennyt tuollaisen kanssa naimisiin…” 
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”…ja sitten jos toiset syyllistää, saattaa olla vaikka että joku lastensuojelu syyllistää siitä 
vaikka että saattaa tulla sitä häpeän tunnetta…” 
 

 

Toisten ihmisten taholta tuleva syyllistäminen voidaan nähdä konstruktionistisesta nä-

kökulmasta osana häpeän rakentumista vallitsevan tilanteen mukaan (Ronkainen 1999, 

132–133). Vuorovaikutuksessa esiin nousevat asiat ja muiden odotuksiin vastaamatto-

muus rakentuvat edelleen vainon uhrin sisäiseksi, kokonaisvaltaiseksi ja pysyväksi hä-

peän tunteeksi (Tangney & Dearing 2002, 53–54). 

 

Syyllisyydessä ja syyllistämisessä häpeä paikantui naisten kokemuksissa äitiyteen ja mer-

kityksellistyi avuttomuuden tunteina. Äitiys lisäsi naisten syyllisyyttä omasta ja lastensa 

tilanteesta, koska vaino vaikutti kokonaisvaltaisesti sekä omaan, että heidän lastensa 

elämään. Lapset olivat kyselleet äideiltään esimerkiksi sitä, miksi juuri heidän isänsä 

käyttäytyi noin tai miksi äiti ei lopettanut isän uhkaavaa käyttäytymistä. Äitiyden myötä 

myös vainoajalle mahdollistui vainon uhrin syyllistäminen siitä, että lapsilta riistettiin 

mahdollisuus olla tekemisissä isän ja isän puolen suvun kanssa, vaikka todellisuudessa 

tapaamisten rajoittaminen tai estyminen aiheutuivat vainoajan toiminnasta.  

 

”…ja ex-puoliso tietenkin syyttää, että minä olen sen vienyt lapsilta ja minä olen kauhea, kun 
mä aiheutan tämmöistä ja lapsilla ei ole toista puolta suvusta. Että tottakai ne syytökset on 
aina minussa…” 
 

”…olen joutunut katkaisemaan välit ex-puolison sukulaisiin, joka on silleen toisaalta tosi 
harmi ja tuli mieleen tuosta, kun riistetään tavallaan se suku, niin kyllähän tuossa riistetään 
tavallaan se lapsuuskin, mun mielestä, kyllä se viedään lapsilta.” 

 
 

Vaino toteutuu ja merkityksellistyy usein äitiyteen. Äitiys mahdollistaa vainoajalle riis-

ton, hyväksikäytön, aliarvioimisen ja sabotoinnin. Äitiyden kautta vainoajalle tarjoutuu 

mahdollisuus kietoutua naisen arkeen. (Morris 2009, 417–418). Tutkimuksen naisten si-

säisen häpeän kokemukset liittyivät äitiyteen, jota vainoaja käytti hyväkseen syyllistä-

mällä uhria siitä, että lapset kärsivät äidin toiminnasta riistää isän puolen suku lasten 

elämästä. Vainon uhrien kokemukseen ja käsitykseen omasta tilanteestaan vaikuttavat 

ulkopuolisten ihmisten, kuten ystävien ja sukulaisten tulkinnat vallitsevasta tilanteesta 
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(Nikupeteri 2016a, 131) ja vainoaja yrittää käyttää tilannetta hyväkseen aiheuttaakseen 

vainon uhrille häpeää ulkopuolisten ihmisten silmissä.  

 

Äitiys teki naisista haavoittuvampia vainoajan näkökulmasta, koska lapset mahdollistivat 

pelon tuottamisen heidän kauttaan. Nikupeterin (2016a, 123) mukaan vainoajan aiheut-

tama lasten hätä ja kärsimys moninkertaistavat vainottuna olemisen kokemuksen. Las-

ten altistuminen vainolle tuottaa äideille huolta lasten hyvinvoinnista ja avuttomuuden 

tunne lasten suojaamisen ja turvaamisen epävarmuudesta lisää naisten pelkoa ja syylli-

syyttä. Äitiys on vainoajalle keskeinen haavoittavuuden kanava, jonka kyseenalaistami-

sen hän tietää tuottavan erityistä psyykkistä vahinkoa ja avuttomuuden tunteita vainon 

uhrille.  

 

5.2 Vainotuksi leimautuminen 
 

Toinen analyysin tuloksena syntynyt teema, johon naiset paikansivat häpeän kokemuk-

sia, oli vainotuksi leimautuminen. Leimautuminen johtui osittain ihmisten ymmärtämät-

tömyydestä vainoilmiötä kohtaan. Leimautumiseen liittyivät leimatun identiteetin (ks. 

Goffman 1963) muodostuminen, vainon normalisoituminen osaksi arkea ja naisten huoli 

häpeäleiman siirtymisestä lasten häpeäksi tulevaisuudessa. Naiset kokivat vainon seu-

rauksena leimautuvansa vainon uhreiksi. Vainottuna eläminen normalisoitui osaksi nais-

ten ja heidän lastensa arkea, vaikka he painottivat sitä, että pelkoon ei koskaan totu.  

 

Ymmärtämättömyys näyttäytyi laajana tutkimuksen naisten ja heidän lastensa elä-

mässä. Naiset liittivät ymmärtämättömyyden lähes kaikkiin muihin kuin väkivaltatyön-

tekijöiden kanssa tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin. He olivat kohdanneet ymmärtä-

mättömyyttä ja sitä kautta syntynyttä häpeää sekä läheisten ihmisten, kuten ystävien ja 

sukulaisten että muilta elinpiiriin kuuluvilta tahoilta, kuten naapureilta, päivähoitohen-

kilökunnalta ja viranomaistahoilta. Naiset liittivät häpeän kokemukset leimautumiseen 

muiden ihmisten silmissä. Äitiys oli keskeinen näkökulma naisten kertomuksissa. Eron 

jälkeiseen vainoon liittyi vahva leimautumisen kokemus ja naiset olivat huolissaan hä-

peäleiman siirtymisestä lastensa kannettavaksi tulevaisuudessa. Leimautuminen merki-

tyksellistyi naisten kokemuksissa tuomituksi tulemisen tunteina ja pyrkimyksinä salata 

vainoa.  
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Ymmärtämättömyys nousi esille useissa asiayhteyksissä ja on merkittävä tekijä häpeän 

tuottajana. Muiden ihmisten ymmärtämättömyydestä kumpuava häpeä liittyi vuorovai-

kutustilanteisiin ja konstruoitui erilaisissa tilanteissa, joissa naiset joutuivat toimimaan 

tietyllä tavalla johtuen vainosta. Anna Nikupeteri (2016a, 172) on todennut, että ym-

märtämättömyys on olennainen osa vainoilmiötä. Vainotekojen moninaisuudesta joh-

tuen vainon uhrien on itsekin vaikeaa ymmärtää heihin kohdistuvia tekoja ja niiden mer-

kityksiä. Tämä nousi esiin myös tutkimukseeni osallistuneiden naisten kertomuksissa. He 

totesivat monessa asiayhteydessä, että ymmärtävät sen, että ulkopuoliset eivät voi ym-

märtää vainoon liittyviä tekijöitä, koska se on heille itselleenkin vaikeaa. Vainon ymmär-

täminen vaatii vainoilmiön ymmärtämistä kokonaisuutena, vainoajan käyttäytymisen 

ymmärtämistä ja vainottuna olemisen ymmärtämistä siinä kontekstissa, missä se tapah-

tuu (Logan & Walker 2017, 202). Naiset yhdistivät häpeän ymmärtämättömyyteen ja pi-

tivät lähtökohtana sitä, että he eivät saa ulkopuolisilta ymmärrystä osakseen.  

 

”Niin sitten tavallaan se on sitä häpeää, että ei sitten kehtaa puhua, ei kehtaa hakea välttä-
mättä apua ihan tai…tietää ettei saa ymmärrystä niin…kun tietää, että moni ei ymmärrä vai-
noa, että mitä se on…ja sen merkitystä, että miten se vaikuttaa joka päiväiseen elämään niin 
tuota, se on sitä häpeää, että sitten lähtee niinkö salailemaan sitä niinkö sen takia, kun tietää 
että oma lähipiiri ei sitä ymmärrä ja monesti jopa tuomitsee sitä kokijaa siitä...” 

 
 

Väkivallan salaaminen johtui pyrkimyksistä välttää tai ainakin vähentää leimautumista 

ja tuomituksi tulemista muiden ihmisten taholta. Marita Husson (2003, 262–263) mu-

kaan parisuhdeväkivallan uhreille on tyypillistä kykenemättömyys kertoa väkivallasta ul-

kopuolisille. Vainon yhteydessä kertomisen vaikeus liittyy vainotekojen mielettömyy-

teen. Ulkopuoliset saattavat tulkita vainoteot mustasukkaisuudeksi, huoltoriidaksi, vai-

keaksi eroksi, vieraannuttamiseksi tai jopa vainon uhrin mielikuvituksen tuotteeksi. Vai-

notekojen mielettömyys ja järjenvastaisuus lisäävät väärinymmärryksen riskiä. (Nikupe-

teri & Laitinen 2013, 35.) Vainoaja voi tehdä kiusallaan piilossa olevia vainon uhria ah-

distavia tekoja, joiden mielettömyyden takia vainon uhrin on vaikea kertoa niistä ulko-

puolisille. Teot voivat olla niin käsittämättömiä, että ulkopuolisen on vaikeaa uskoa nii-

den olevan totta. 

 

”…se on semmoista niinku piilossa ja niinku se tekee sen niin ovelasti, että kun mä yritän se-
littää sitä ulkopuoliselle, niin mulla tulee semmoinen olo, että mä oon niinku ihan…että ne ei 
niinku ymmärrä mua. Se on niinku ihan semmoista erilaista, niinku semmoista kiusantekoa.” 
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”Ja sehän näillä vainoajilla tuntuu olevan se tarkoitus, ainakin meillä myös että, tavallaan 
murruttaa ja särkeä minut. Ex-mies on sanonut ihan suoraan, että hänen tavoite on saada 
minut psykiatriselle osastolle, saada mut ihan täysin sekaisin, sitähän se pelottelu ja uhkailu 
on…” 
 

Vainoajan tarkoituksena on horjuttaa uhrinsa mielenterveyttä ja saada uhri romahta-

maan. Vainoaja käyttää alistavaa valtaa, jonka tarkoituksena on saada uhri kyseenalais-

tamaan omaa mielenterveyttään (Nikupeteri & Laitinen 2013, 34). Tutkimusten mukaan 

vainon on todettu aiheuttavan uhreille monenlaisia psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja ku-

ten vainoharhaisuutta, toistuvaa pelkoa, persoonallisuuden muutoksia ja sosiaalista 

eristäytyneisyyttä (Blaauw ym. 2002, 52). Vainon uhrit kokevat häpeää siitä, että vai-

noaja saa heidät näyttämään vainoharhaisilta ja epävakailta ulkopuolisten silmissä. Hä-

peän muodostuminen pohjautuu ihmisen oman itsearvostuksen laskuun, kun hän mää-

rittää muiden suhtautumista itseensä vainoharhaisena (Velleman 2001, 45–46). 

 

Vainoaja pyrkii rajaamaan ja määrittelemään vainon uhrien ja heidän lastensa elinpiiriä. 

Naisten arki kaventui vainon seurauksena, koska he eivät voineet esimerkiksi lähteä kau-

pungille kahvilaan ystävien kanssa. Siten vainoajan pyrkimykset rajoittaa ja tuhota nais-

ten ihmissuhteita toteutuivat. Naisten lähipiiriin kuuluvien ihmisten oli vaikeaa ymmär-

tää vainon joka päiväiseen elämään aiheuttamia rajoituksia, kuten liikkumisen rajoittu-

neisuutta. Naiset kokivat häpeää siitä, että vainoajan tekemiset vaikuttivat heidän omiin 

tekemisiinsä ja siitä, että he joutuivat selittelemään ja perustelemaan ratkaisujaan lä-

heisille. Naisten läheiset olivat suhtautuneet heidän turvatoimenpiteisiinsä välillä hyvin-

kin vähättelevästi ja jopa osoittaneet loukkaantumistaan vainon uhreille. Tutkimusten 

mukaan läheisten ihmisten syyttävä suhtautuminen vainon uhrien toimintaan voi johtua 

siitä, että he yrittävät siten sovittaa heille vierasta tietoa omaan maailmankuvaansa 

(Englebrecht & Rayns 2011, 574). Naiset kuvasivat ystävien reaktioita liikkumisen rajoit-

teisiin loukkaantumisena ja turvatoimien vähättelynä ja jopa tuomitsemisena: 

 

”…kun on rajattu se liikkuminen, niinku itselläkin, se on niin hankala lähipiirin ymmärtää. 
Mulla on kans tullut niinku sitten, että osa kavereista on suuttunut, että mikset sä voi koskaan 
lähteä mun kans keskustaan kahvilaan, että eikö seura kiinnosta ja näin ja itse yrittänyt selit-
tää, että ei tämä… ei ole niinku mitään sen asian kanssa tekemistä vaan tämä liittyy siihen 
vainoon ja se on jotenkin… niinku lähipiiristä tulee semmoinen, osalta, niinku että se rajojen 
pitäminen on liioiteltua ja sitten saatetaan jopa sanoa, että no onhan se sun lapsen isä, että 
sä oot liian jääräpäinen, että koska et toimi niin ja näin…” 
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”…sitten sitä on jotenkin semmoisessa yksinäisessä kuopassa sen asian kanssa, että tämä on 
ihan niinku hirveetä, kun toiset ei kuuntele, ei usko, ei näe, niin sehän se hävettää sitten, kun 
näkee miten toiset, siis lähipiirissä reagoi ja sitä ei sitten halua enää avautuakaan mistään 
näistä asioista lähipiirille, koska se tuomitseminen voi olla sen ymmärtämättömyyden vuoksi 
niin järkyttävää” 

 

Vainon uhrien läheiset eivät aina osaa tai uskalla puuttua vainotilanteisiin ja he voivat 

käyttää selviytymiskeinona varovaisuutta tai jopa yhteydenpidon katkaisua vainon uh-

riin. Vaino vaikuttaa uhrin läheisiin ja muuttaa uhrin ja läheisen suhdetta, vaikka he itse 

eivät olisikaan vainon kohteena. Vainotun läheinen voi kokea häpeää ja pelkoa leimau-

tumisesta, koska hänen lähipiirissään ilmenee vainoa, eikä läheinen itse kykene teke-

mään asialle mitään. (Pohjoisvirta & Kaasinen 2017, 130–131.) 

 

Naiset määrittivät itsensä ”leimatuiksi” eron jälkeisen vainon seurauksena. Häpeäleima 

eli stigma voidaan määritellä yksilön ominaisuudeksi, mutta ominaisuus ei yksin luo stig-

maa, vaan se rakentuu sosiaalisesti vuorovaikutussuhteissa muiden ihmisten kanssa. Ul-

kopuolisten ihmisten negatiivinen reagointi vaikuttaa sosiaalisen hyväksymättömyyden 

kokemukseen. (Goffman 1963, 9–13, 138.) Stigmassa ei ole kyse vain ympäristön hyljek-

sinnästä, vaan stigman muodostuminen voidaan nähdä prosessina, joka syventää hä-

peäleimaa saaden ihmisen kokemaan itsensä ulkopuoliseksi yhteisöstä (Kontula 2008, 

57). Eron jälkeisen vainon uhrit eivät välttämättä miellä vainoa väkivallaksi tai leimaa 

itseään väkivallan uhreiksi samalla tavoin kuin parisuhteessa ollessaan. Vainon uhrit ha-

kevat apua usein vasta vainon pitkittyessä ja kun he kokevat oman toimintansa riittä-

mättömäksi suojaamaan itseään ja lapsiaan. (Nikupeteri & Laitinen 2013, 35.) Häpeä-

leima muodostuu vainon uhreille usein vasta vainon jatkuessa ja oman voimattomuuden 

myöntämisen seurauksena. Tutkimuksen naisilla vaino oli jatkunut pidempään ja he oli-

vat hakeneet ja saaneet apua eron jälkeiseen väkivaltaan. Naiset positioivat itsensä vai-

non uhreiksi. He olivat omaksuneet identiteettinsä vainon uhreina ja jollain tavalla hy-

väksyneet sen, että heidän elämäänsä kuuluu vainoa ja he joutuvat rakentamaan ar-

kensa vainon asettamien ehtojen mukaisesti. Vainottuna oleminen vei heiltä mahdolli-

suuden viettää sellaista elämää, jota muut ihmiset määrittelevät normaaliksi elämäksi. 

 

”Väkivalta lyö mun kokemuksen mukaan semmoisen leiman, niinku se leima olisi lyöty otsaan, 

että muhun suhtaudutaan eri lailla, mä en voi samanlaista elämää viettää mahdollisesti niin 

kauan kuin se henkilö on elossa…” 
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”Tuntuu että tämä asia on leimannut ja vienyt pois multa oikeuden kaikkeen normaaliin elä-

mään.” 

 

Naisten arkielämän tilanteissa vainoon liittyvät varotoimenpiteet olivat jo muodostu-

neet osaksi arkea ja he muistivat oman poikkeavan elämäntilanteen usein vasta niissä 

tilanteissa, joissa niitä arvioi joku ulkopuolinen, jolle vaino ei ollut tuttu ilmiö. Esimerkiksi 

lasten päiväkoti- ja koulumaailmat olivat niitä elinympäristöjä, joihin vaino edellytti eri-

tyistoimenpiteitä ja joihin naiset joutuvat selittämään tilannettaan. Lasten koulu- ja päi-

väkotiarjessa vaino näkyi erilaisina turvatoimina, kuten välituntien viettämisenä sisällä 

ja tarkkoina ohjeina päiväkodille, kenelle lapsen saa antaa ja miten pitää toimia, jos vai-

noaja näyttäytyy kyseisissä paikoissa.  Esimerkiksi lasten päiväkoteihin annetut turvaoh-

jeet voivat järkyttää päiväkodin työntekijöitä, jos vaino ja sen seuraukset ovat ilmiönä 

täysin vieraita. 

 

”Mä muistan sen, kun me muutettiin silloin tänne ja lapset meni uuteen päiväkotiin, kun mä 
menin sinne ja kerroin niille, että me tullaan tuosta turvakodilta ja joo sitten meillä on täm-
möinen vainojuttu tässä ja jos näkyy sen ja sen näköistä ihmistä niin, sitten tehdä sillain ja 
tällain ja soittaa poliisia, turvakodille voi soittaa jos mua ei saa puhelimesta kiinni ja lapsilla 
on kyllä ihan uudet vaatteet, että isän ei pitäisi  tunnistaa niitä ja se seisoi aivan h-moilasena 
se täti siinä, kun mä selitän sille tätä asiaa ihan niinku se olisi normaalia. Kunnes mä itse 
tajusin, että hyvänen aika, tuo ihminen on ihan järkyttynyt mistä mä puhun ja mä vaan puhun 
sille, et se varmaan ajatteli, että mä oon päästä pimahtanut…” 
 

 

Vaino kietoutuu vähitellen uhrin arkeen ja rajaa toiminnan vapautta. Se on läsnä vainon 

uhrin elämässä koko ajan, vaikka yksittäisten vainotekojen välillä saattaa kuluakin aikaa. 

Tekojen ennustamattomuus tekee uhattuna olemisen tunteesta jatkuvaa ja koko elä-

mää hallitsevaa. (Nikupeteri & Laitinen 2013, 35.) Vainon normalisoituminen osaksi ar-

kielämää ei kuitenkaan poistanut pelkoa ja ahdistusta naisten ja heidän lastensa elä-

mästä.  

 

”…vaikka se vaino tavallaan on sitä arkea, niin se pelko ja ahdistus ei häviä koskaan.” 

 

Naiset olivat rakentaneet sosiaalisen stigman kahden eri vaiheen kautta (kts. Goffman 

1963, 32). Ensimmäisessä vaiheessa naiset olivat tulkinneet oman arkensa ja elämänsä 

poikkeavaksi suhteessa muiden ihmisten elämään. Toisessa vaiheessa he määrittelivät 

itselleen sosiaalisen häpeäleiman, joka rakentui vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 
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Poikkeavuus ei ole naisissa itsessään oleva ominaisuus, vaan sosiaalinen stigma määrit-

tyi heidän tapauksissaan seurauksena muiden ihmisten reaktioista. Vainon jatkuessa ar-

jen muuttamisesta ja vainon ehdoilla elämisestä muodostui naisille uusi normaali, joka 

käytännössä tarkoitti vainon normalisoitumista osaksi naisten ja heidän lastensa elä-

mää. Naiset kuvasivat vainoon liittyvien turvatoimenpiteiden muodostuneen itselleen 

niin normaaleiksi, että he eivät kiinnittäneet niihin enää jatkuvaa huomiota. He olivat 

sisäistäneet jatkuvan varuillaan olemisen osaksi omaa elämäänsä. Heidän ”uusi normaa-

linsa” nosti häpeän tunnetta niissä tilanteissa, kun he huomasivat jonkun ulkopuolisen 

reagoivan heidän elämäänsä ihmetellen ja jopa järkyttyen heidän tilanteestaan. 

 

”Mä joudun ainakin miettimään sitä tosi paljon ja semmoinen olanylikatsominen on jo toinen 
luonto, että…jotkut uudemmat tutut saattaa säpsähtää ja jopa jollakin nousta kyynel sil-
mään, kun ne saa kuulla, että miksi mä vaikka toimin tai jätän toimimatta jotenkin ja itse 
hätkähtää jo tässä vaiheessa, että ai niin, tämähän ei ole normaalia vaan siitä on tullut itselle 
uusi normaali.” 
 
”No kyllä siitä tulee jollain tavalla sitä arkea, että sitä katselee olan yli ja seuraa autoja, jotka 
menee ohi ja silleen sitä ei siihen kiinnitä huomiota, kunnes sitten justiin joku ulkopuolinen 
sanoo, että…tai ihmettelee, että ai ettekö te voi sinne mennä tai muuta, niin sitten vasta huo-
maa, että ai niin joo…et kyllä se on vähän semmoista, että kyllä siihen jotenkin turtuu ja tot-
tuu -- mutta kyllä siitä tulee mun mielestä semmoista arkea, että vaikka siitä on jo kauan…” 
 

Häpeäleimaan liittyy myös leimatun identiteetin käsite, joka tarkoittaa sitä, että ihmisen 

identiteetti rakentuu ulkopäin annettujen määritelmien mukaan (Kulmala 2006, 66; 

Goffman 1963). Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta identiteettien rakentumi-

sessa on kyse siitä, miten ihminen itse rakentaa identiteettinsä vuorovaikutuksessa mui-

den ihmisten ja ympäristön kanssa, mutta se antaa tilaa myös sille ajatukselle, että asiat 

voisivat olla toisin ja ihmisen on mahdollista muuttaa vallitsevia identiteettejä (Juhila 

2004a, 260; Weinberg 2008, 33–35). Identiteetin leimautumisesta voidaan puhua silloin, 

kun johonkin kategoriaan luokiteltu ihminen tulkitaan jonkin ominaisuuden perusteella 

muista ihmisistä erilaiseksi tai poikkeavaksi. Ihmisten kategorisointi johonkin tiettyyn 

identiteettiin, tässä tapauksessa vainon uhreiksi, rakentaa ihmisille tietynlaista sosiaa-

lista identiteettiä. (Juhila 2004a, 262; Juhila 2004b, 25.) 

 

Yhteiskunnan asenteet ja naisten käsitykset omasta yhteiskunnallisesta asemastaan ra-

kensivat naisten identiteettiä. Satu Lidmanin (2015, 72) mukaan sosiaaliluokalla on mer-
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kitystä häpeän kokemiseen ja väkivallalle annetuille merkityksille. Sosiaaliluokka voi vai-

kuttaa väkivallan salaamiseen, kieltämiseen ja peittelyyn. Eräs naisista kuvasi heitä kaik-

kia ”tavallisiksi suomalaisiksi naisiksi”, mikä lisäsi tulkintani mukaan häpeän ja syyllisyy-

den määrää. Naiset kategorisoitiin yhteiskunnallisen aseman perusteella ”normaa-

leiksi”, johon vainottuna oleminen ei sovi. Vainon kohteena oleminen särkee käsityksen 

omillaan pärjäävästä ja itsestään ja lapsistaan huolehtivasta naisesta ja äidistä. Naisten 

koulutuksen myötä rakentuva yhteiskunnallinen asema tuotti statuksen mallikansalai-

sesta, ”tavallisesta suomalaisesta naisesta”, jonka vaino, jolle naiset eivät voineet mi-

tään, rikkoi. Häpeä rakentui odotuksista, jotka naiset kokivat yhteiskunnan asettavan 

tavallisille kansalaisille. Vaino altisti naiset julkiselle riippuvuudelle toisista ihmisistä ja 

yhteiskunnan tuesta, mitä pidetään häpeällisenä (Laitinen 2004, 119). Naisten pärjää-

mättömyyden kokemus lisäsi syyllisyyttä ja epäonnistumisen tunnetta. 

 

”…ja sitten se häpeä, koska me ollaan tällaisia tavallisia suomalaisia naisia, jotka olemme 
käyneet töissä ja olemme ehkä lähihoitajia ja sisarhentovalkoisia, opettajia ja muita arvos-
tettuja ammatteja ja näin ja sitten meille käy näin…se häpeä on ihan älytön mennä sano-
maan, että kylläpäs minä olinkin tyhmä, kun minä tein näin, koska itseähän sitä syyttää…” 
 
 

Vainotun naisen identiteetti merkityksellistyi naisten kertomuksissa oman tilanteen hy-

väksymisenä ja siihen alistumisena. Naiset olivat hyväksyneet sen, että he voivat joku 

päivä kuolla vainoajan toimesta ja alistuneet siihen ajatukseen, että vainoajalla on raja-

ton valta suhteessa heidän elämäänsä. He nostivat toistuvasti esille huolen lapsista ja 

heidän suojelemisensa oli heille tällä hetkellä elämän tärkein tehtävä.  Vainon aiheutta-

mat traumaoireet heille itselleen ja heidän lapsilleen olivat naisten kertomuksissa kes-

keisiä. Naisten kertomuksissa pilkahti välillä toive siitä, että he joskus kykenisivät elä-

mään elämää, joka olisi lähempänä muiden ihmisten määrittelemää normaalia, mutta 

epätoivoinen elämäntilanne ei antanut sille ajatukselle juurikaan mahdollisuuksia. Vai-

noajat määrittivät ja veivät elämisen mahdollisuudet osittain myös naisten tulevaisuu-

delta. Vainon kontekstissa korostuvat näköalattomuus tulevaisuuteen ja tilanteen 

muuttumattomuus. 

 

”Kyllä siitä [vainosta] tulee mun mielestä samalla lailla arkipäivää, kuin väkivallasta silloin 
suhteen aikana, kun silloin oli väkivaltaa niin siihenkin tavallaan tottuu. Siitä tuli sitä omaa 
arkea -- en tiedä tottuuko, mutta siitä tulee semmoista, että tämä on tätä mun elämää.” 
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”Kyllä mä haluaisin itselle kumppanin ja perheen ja semmoisen normaalikuvion, mä tiedän, 
että se ei ole mahdollista.” 
 
”Mä olen jossain vaiheessa jo vähän niinku alistunut sille ajatukselle, että okei mä voin kuolla 
joku päivä. Että mä olen…mua on pelottanut niin paljon ja mä tiedän mihin se ihminen kyke-
nee.” 
 

 

Naiset olivat erityisen huolissaan häpeäleiman siirtymisestä omien lastensa häpeäksi 

”perintönä”. Kaikilla tutkimuksen naisilla oli lapsia ja he olivat osallisina vainossa. Las-

tensuojelu oli mukana kaikissa tapauksissa ja lapset olivat saaneet vainon seurauksena 

traumaoireita. Myös arjessa mukana olevat turvatoimet ja varotoimenpiteet koskettivat 

lasten elämää. Naiset olivat erityisen huolissaan siitä, kuinka he kokivat häpeäleiman 

siirtymisen osaksi lasten elämää tulevaisuudessa, kun he saisivat tietää, miten heidän 

isänsä on toiminut heitä ja heidän äitiään kohtaan tai kun he saavat halutessaan luetta-

vaksi lastensuojeluun tehdyt heitä koskevat kirjaukset. Äitiys näkyi erottamattomana 

osana naisten puheissa ja kietoutui osaksi naisten arkea. Anna Nikupeterin (2016a, 123) 

mukaan vaino aiheuttaa negatiivisia psykososiaalisia, emotionaalisia ja fyysisiä vaikutuk-

sia lasten arkeen ja hyvinvointiin sekä rajoittaa lasten arkea vangitsemalla sen verkosto-

maiseksi kokonaisuudeksi.  

 

”Ja siinä kun, miettii sitä vielä että, tämähän ei lopu siihen, että kun on se leima lyöty siihen, 

että mitä meillä on lapsille perintönä?”  
 
”Oon miettinyt sitä häpeääkin siinä, että onko tämä häpeä niinku meillä, kuinka kauas suku-
polvelta toiselle se niinku periytyy, koska sieltä varmasti tulee se häpeä lapsellekin, että mun 
isä on ollut tämmöinen ja kun se on ollut pieni paikkakunta ja kaikki on varmasti tiennyt siellä 
mitä tapahtuu…”  
 

 

Vainoilmiöön liittyy paljon kulttuurisia merkityksiä ja äitiyteen liittyvät vastuut ja odo-

tukset voivat syrjäyttää subjektiivisia kokemuksia, kun vallitseviin ideaalisuhteisiin liittyy 

jotain pahaa (Nikupeteri & Laitinen 2017, 25). Vainossa äitiyteen liittyvät odotukset koh-

distuvat kykyyn suojella lasta ja tasapainottaa lapsen turvallisuudentunnetta. Tämä vaa-

timus on naisten näkökulmasta erittäin haasteellinen, koska he itsekin elävät jaksamisen 

äärirajoilla ja viranomaisten ristiriitaisten odotusten keskellä. Naisten tarinoista huokui 

äidillinen huoli ja vastuuntunto ja he asettivat omat tarpeensa toistuvasti syrjään puhu-
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essaan lastensa hyvinvoinnin tärkeydestä ja heidän tarpeistaan. Vaikka he olivat huolis-

saan lastensa tulevaisuudesta ja häpeän siirtymisestä lasten kannettavaksi, ne näyttäy-

tyivät kuitenkin toissijaisina huolenaiheina. Ensisijaisen tärkeä asia naisten elämässä oli-

vat lasten turvallisen arjen turvaaminen ja traumaoireista selviytyminen ja niiden tasa-

painottaminen juuri tässä hetkessä.  

 

”Minun ainoa tavoite on suojella mun lasta ja pysyä terveenä sen takia, että mä pystyn elä-
mään niin kauan kuin mahdollista, että mä saan suojeltua sitä.” 

 

Riitta Hannuksen ym. (2017, 170–171) mukaan vainosta selviytymisessä on tärkeää kes-

kittyä nykyhetkeen ja pyrkiä luomaan ja vaalimaan hetkittäisiä turvallisuudentunnetta 

edistäviä toimintatapoja. Vainokokemukset pitävät usein yllä kehon hälytystilaa, vaikka 

järki sanoisikin, että kyseinen hetki ja paikka ovat turvallisia. Koska vainon kohteena ole-

vien naisten ja heidän lastensa elämä on selviämistä rajoittuneessa elinpiirissä, olisi hei-

dän tärkeää löytää juuri sen hetkisestä arjesta sellaisia asioita, jotka he voisivat kokea 

hyvinä ja turvallisina ja joihin vainolla ei ole mitään tartuntapintaa (Väänänen 2011, 

113). Myös häpeäleimasta irtaantuminen mahdollistuu. Stigma rakentuu sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja näin ollen sen purkaminen myös mah-

dollistuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kun ihminen saa hyväksyntää ja korvaavia 

kokemuksia leimautumiseen johtaneiden kokemusten tilalle. (Kaikkonen 2015, 221.) 

 

 

 

6 Häpeää aiheuttavat tilanteet 
 

6.1 Ulkopuolisten kohtaaminen vainokontekstissa  
 

Tässä luvussa kuvaan sitä, millaisiin tilanteisiin häpeän kokemukset liittyivät naisten elä-

mässä. Analyysin tuloksena muodostin kolme teema-aluetta tilanteista, joihin naiset liit-

tivät häpeän kokemukset. Tällaisia tilanteita olivat ulkopuolisten kohtaaminen vaino-

kontekstissa, vainoajan naisiin kohdistama mustamaalaus sekä vainotekojen kohdistu-

minen uhrin läheisiin. Naiset liittivät häpeän kokemuksiin ulkopuolisten kohtaamisissa 

syntyneet häpeän tunteet ja vainoajan toteuttaman mustamaalaamisen. Tilanteet, 
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joissa naiset kokivat häpeää, liittyivät vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Eri-

tyisesti häpeää aiheuttivat muiden ihmisten negatiiviset tai torjuvat reaktiot puhutta-

essa vainoteoista ja niiden seurauksista. Vainoajat myös kohdistivat vainotekoja naisten 

läheisiin, minkä naiset kokivat erityisen häpeällisenä. Tilanteiden aiheuttamat häpeän 

tunteet merkityksellistyivät syyllisyyden, epätoivon ja avuttomuuden tunteina. 

  

Naisten häpeän kokemukset liittyivät sellaisiin tilanteisiin, joissa he joutuivat selittä-

mään ulkopuolisille vainosta aiheutuneita toimintatapoja. Naiset olivat huolissaan siitä, 

mitä muut ihmiset ajattelevat. Häpeä, jota naiset kokivat eri tilanteissa, liittyi muiden 

ihmisten reaktioihin. Naiset joutuivat monissa tilanteissa puolustelemaan ja etsimään 

oikeutusta pelolleen ja uhriudelleen muiden ihmisten silmissä. Tämä korostui tilan-

teissa, joissa vainoaja oli mustamaalannut naisia niin läheisille kuin viranomaisillekin ja 

naiset joutuivat tilanteisiin, joissa heidän tuli todistaa olevansa vainon uhreja. Ammatti-

laisten ja muiden ulkopuolisten, kuten ystävien ja sukulaisten tulkinnat ja naisten koke-

musten merkityksellistäminen, vaikuttavat siihen, miten uhrit kokevat ja muodostavat 

käsityksen tilanteestaan (Nikupeteri 2016a, 130). 

 

Pohjimmiltaan häpeän tunne syntyy siitä lähtökohdasta, että ihmiselle on merkitystä 

muiden ihmisten ajatuksista ja suhtautumisesta häneen (Kainulainen & Parente-Čap-

ková 2011, 9). Ihminen tuntee häpeää, jos uskoo jonkun toisen arvioivan häntä negatii-

visesti. Ihminen vertaa omaa käsitystä itsestään muiden oletettuihin käsityksiin ja näkee 

itsensä sellaisena, kuin uskoo muiden hänet näkevän. Ihmisen minäkäsitys rakentuu 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseen. (Talvio 

2011, 40.) Tulkintani mukaan myös häpeä rakentuu ihmisen oman ja muiden arvioinnin 

vertaamisen tuloksena. Naiset liittivät häpeää aiheuttaviin tilanteisiin ajatuksen siitä, 

mitä muuta ihmiset mahdollisesti ajattelevat, jos he näkevät, että heillä on vainotilanne 

meneillään tai he tietävät heidän tilanteestaan. Ihmisille, jotka eivät ole niin läheisiä, 

että heille voisi suoraan selittää omaa tilannetta, jää paljon arvailujen varaa kokonaisti-

lanteesta. Naiset olivat tässäkin yhteydessä huolissaan siitä, ajattelevatko ihmiset vai-

non ja sitä edeltäneen parisuhdeväkivallan olleen heidän omaa syytään.  

 

”Ja kyllä mä niinku mietin, kun mä näen tuttuja ihmisiä ja semmoisia, jotka on vähän niinku 
vieraampia, mutta tuntee minut ja tietää tilanteen, niin sitä miettii, että katsookohan nuo, 
että tuossa tuo menee, jota on hakattu, että kyllä sitä miettii, että kuin moni ajattelee, että 
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se oli mun syy ja miksi mä olin siinä niin kauan ja tämmöisiä, et ne tuo sitä häpeää kyllä, 
mutta mä pyrin siihen, että mä pääsisin sen häpeän yläpuolelle, et se ei oo mun syy.” 

 

Vainottujen naisten elämään kuuluu usein sosiaalisia menetyksiä, joita aiheuttavat esi-

merkiksi arkirutiinien muuttaminen, ihmissuhteiden ylläpidon rajoittaminen ja paikka-

kunnalta muuttaminen. Vaino aiheuttaa uhreissa usein luottamuksen menetystä ja epä-

luuloisuutta kaikkia uusia ihmisiä kohtaan. (Häkkänen-Nyholm 2017, 90.) Naiset olivat 

menettäneet luottamuksensa ihmisiin ja miettivät tarkkaan, mitä kenellekin voi ja kan-

nattaa omasta tilanteestaan kertoa. Vainon seuraukset, kuten esimerkiksi paikkakunnan 

vaihdos, lisäävät usein niiden ihmisten määrää, jotka eivät tiedä vainotun tilannetta ja 

altistaa naisia ja heidän lapsiaan tilanteille, joissa he joutuvat selittämään taustojaan ja 

varotoimenpiteitä ulkopuolisille. Naiset joutuivat tekemään omasta ja lastensa yksityi-

syydestä julkista, jotta heidän turvallisuutensa voitaisiin taata myös kodin ulkopuolella.  

 

”…meillä on just sama tuo kouluhomma, että pitää opettajille kertoa ja rehtorille ja päiväko-
tiin kertoa, mikä on tilanne ja minkälaiselle tyypille ei saa lapsia antaa ja kaikki pitää salata 
ja pitää olla tarkkana, että lapsia ei kuvata mihinkään lehtiin tai julkisiin paikkoihin…” 
 

”Ja välillä on tullut itsellä tilanteita, että on joutunut jopa lapsen luokkakaverin vanhemmalle 
selittämään, jota sä et itse edes tunne, mutta turvallisuuden takia sun on pakko kertoa täm-
möisistä asioista, niin kyllä se hävettää ja tulee semmoinen tunne, että mitähän se ajattelee, 
kun meillä on näin tämmöinen järkyttävä tilanne…” 
 

”Sitten siihen liittyy se häpeä vielä, kun muutti uudelle paikkakunnalle ja sä jouduit näitä täm-
möisiä tiettyjä turvatoimenpiteitä pitämään, kun turvakielto päällä siellä ja lapsen isä kuiten-
kin saa tietää suurin piirtein, että missä asutaan ja tutustut uusiin naapureihin, joille sä et voi 
mennä sanomaan heti, että mikä meidän tausta on ja mikä ja sitä sä joudut miettimään, että 
kenelle naapurille voi mennä ja kenelle sä pystyt kertomaan ja voidaanko me nyt lähteä sinne 
ja voiko antaa kenen mukaan sitten lapsen lähteä ja se on kyllä aivan mieletön säätö ja se 
häpeä tulee siinäkin…” 
 

 

Naapureille naiset olivat kertoneet vainosta sen verran kuin katsoivat välttämättömäksi 

lasten turvallisuuden vuoksi. Vaino aiheutti ulkopuolisissa pelkoa ja ennakkoluuloja, joi-

den takia naapurit eivät halunneet auttaa mahdollisen vainotilanteen yllättäessä. Ulko-

puolisten kauhistuneet ja hylkäävät reaktiot saivat pintaan avuttomuuden ja häpeän 

tunteita. Naiset olivat huolissaan myös lastensa kaverisuhteista ja siitä, vaikuttaako 

pelko siihen, että sosiaaliset menetykset ulottuisivat lapsiin ja heidän kaverisuhteisiin. 
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”Ja kyllähän se luo taas sen häpeän siitä, että se toinen ihminen voi säikähtää sitä ihan mie-
lettömästi ja kohta sun lapsella ei ole niitä kavereita enää, jotka uskaltaisi tulla sun kotiin, 
koska siellä pelätään sitten…ja sekin luo sitä häpeää, se luo niihin lapsiin sitä häpeää, että 
miksi meillä on tämmöistä…” 
 
 

Häpeä voi muodostua sisäisen ja ulkoisen häpeän yhdistelmäksi tilanteissa, joissa väki-

vallan uhri kokee muiden asettuvan häntä vastaan. Sisäisessä häpeässä ihminen arvioi 

itsensä huonoksi, kun taas ulkoisessa häpeässä huonommuuden arviointi tulee ihmisen 

ulkopuolelta (Gilbert & Procter 2006, 353–354). Tilanteet, joissa naiset olivat joutuneet 

kertomaan vainosta ja sen aiheuttamista mahdollisista uhkatilanteista naapureille, he-

rätti naisissa sekä sisäisen että ulkoisen häpeän tunteita. He olivat kokeneet tulleensa 

hylätyiksi saadessaan torjuvan reaktion ja huomanneet, etteivät tarvittaessa saakaan 

naapureiden apua. Lisäksi naapureiden torjuvat reaktiot lisäsivät naisten avuttomuu-

den, turvattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita. Pelon ulottuminen naapureihin voi 

muodostua esteeksi auttamiselle. Naiset olivat kokeneet hylätyksi tulemista myös lähi-

piirin taholta vainoajan aiheuttaman pelon ja heidän oman turvallisuuden takaamisen 

vuoksi. Pelko leviää perheen ulkopuolelle ja vainoajan teot estävät myös uhrien avun 

saantia. 

 

”Ja sitten naapuri saattaa, tuli tuosta mieleen, ainakin meillä, kun mä kerroin tilanteen, kun 
me oltiin muutettu ja sitten kun ne näki tilanteen, että mies tuli ovelle niin sanoin vaan, että 
hei jos näette sen vielä niin soittakaa poliisit niin, ne sano vaan, että ei kai he uskalla, entä 
jos tekee heille jotakin -- ja yksi sanoi, että älä lähetä lapsia meille jos se tulee, että hän ei 
halua sitä riskiä, että se tulee heille…että ne pelkää sitten omien lasten puolesta. Toisaalta 
sen niinku ymmärtää, et se pelko on siellä kans, mutta että tulee semmoinen, että mihin mä 
ne sitten laitan, jos se sattuu vaikka…” 
 

”…kaveri, jota oli pyydetty myös tähän, kun olin itse turvakodilla, tätä meidän muuttoa teke-
mään, niin hän oli sanonut sitten suoraan, että minä en halua tulla sinne, että minä en sot-
keennu ollenkaan siihen (nimi):n kuvioihin, kun tietää, että millainen se mies on…niin taval-
laan se tuntui silloin tosi pahalta, että mua ei auteta sen takia, että se mun ex-mies on hullu.” 

 

Auli Ojuri (2004) kuvaa väkivallan uhrin avun hakemista lähipiiristä, kuten naapureilta, 

luontevalta kuulostavana sosiaaliseen verkostoon turvautumiselta. Käytännössä väkival-

lan uhrit turvautuvat ulkopuoliseen apuun kuitenkin vain äärimmäisessä hätätilan-

teessa. Syyllisyys ja häpeä estävät avun pyytämisen, etenkin kun sen saaminen ei ole 

itsestään selvää. (Mt., 171–172.) Tämä näkyi myös omassa tutkimuksessani. Ensinnäkin 

naiset olivat haluttomia kertomaan vainotilanteesta naapureille ja läheisille, koska he 
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tunsivat syyllisyyttä, häpeää ja leimaantumisen pelkoa. He pelkäsivät, että leimaantumi-

nen voisi vaikuttaa myös heidän lastensa kaverisuhteisiin. Toisaalta naiset olivat koke-

neet ymmärtämättömyyttä ja auttamishaluttomuutta heidän omaan perhepiiriin kuulu-

vien ihmisten taholta, mikä nosti kynnystä pyytää apua naapureilta, jotka eivät olleet 

yhtä läheisiä. 

 

Naiset kuvasivat vainosta ulkopuolisille kertomista häpeälliseksi, koska he pelkäsivät 

sitä, miten muut ihmiset suhtautuvat heihin ja heidän lapsiinsa. Totutusta poikkeavaan 

leimautumisen pelko saattaa aiheuttaa pahimmillaan vakavia sosiaalisia ongelmia ja vai-

non uhrit saattavat pyrkiä välttämään sosiaalisia kontakteja muiden ihmisten kanssa. Al-

tistumisen pelko tilanteille, jotka ihminen tulkitsee aiheuttavan häpeää, saattaa aiheut-

taa ahdistusreaktion, jonka luonnollisena seurauksena ihminen pyrkii piiloutumaan ja 

välttelemään tällaisia tilanteita. (Lidman 2011, 47; Häkkänen-Nyholm 2017, 90; Sheridan 

& Lyndon 2010.) Naiset pyrkivät pelosta huolimatta elämään mahdollisimman normaa-

lia arkea lasten kanssa. Anna Nikupeterin ym. (2017, 116) mukaan vainosta selviytymi-

sen prosessiin kuuluu arkielämän jatkaminen niin normaalina kuin se vallitsevissa olo-

suhteissa on mahdollista. Etenkin lasten ollessa vainoprosessissa mukana, elämän nor-

malisoiminen on erityisen tärkeää. 

 

Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta tutkimuksen naisten häpeän tunteet konst-

ruoituivat niissä tilanteissa, joiden kautta he määrittivät omaa identiteettiään ja ympä-

ristöään vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.  Heidän omien kokemusten mer-

kitysten arvioiminen muokkasivat joka päiväistä elämää ja niihin kuuluvia ihmissuhteita. 

(Parton & O’Byrne 2000, 16.) Naiset olivat menettäneet luottamuksen ihmisiin ja suh-

tautuivat epäillen uusiin tilanteisiin johtuen aiemmista negatiivisista kokemuksista. Nai-

set kuvasivat ihmisten suhtautumista vainoon ymmärtämättömyytenä ja vähättelynä, 

mikä sai heidät olemaan puolustuskannalla uusissa tilanteissa. 

 

Ulkopuolisten suhtautuminen vainoon on yhteydessä ilmiön tunnistamiseen. Tuntemat-

tomat ilmiöt aiheuttavat ihmisissä pelkoa ja turvattomuuden tunteita, etenkin jos uhka 

kohdistuu lapsiin, joista aikuiset ovat vastuussa. Vastuun siirtyminen lasten turvallisuu-

desta päiväkodille, koululle tai lasten luokkakavereiden vanhemmille voi herättää heissä 

pelkoa. Nikupeterin (2016b, 9) mukaan vainoon apua hakeneet naiset ovat tunteneet 
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häpeää siitä, että he eivät joko kykene suojelemaan lapsiaan vainoajalta tai muut ihmi-

set tulkitsevat vainottuna olemisen kykenemättömyydeksi huolehtia lapsista. Tulkintani 

mukaan häpeän tunne naisten kuvaamissa tilanteissa aktivoituu ulkopuolisten odotuk-

sista äidin kyvystä suojella lasta tai syyllistämisestä vainotilanteeseen. Naiset peilaavat 

äitiyteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia odotuksia toisiin ihmisiin ja häpeävät 

sitä kautta omaa poikkeavaa tilannettaan. Äitiys on yhteiskunnassamme yksi tiukim-

mista sosiaalisista rooleista, jonka yhteiskunnalliset ja kulttuuriset määritykset antavat 

hyvin vähän tilaa poikkeuksille (Jokinen 1996, 13).  Lasten hoivaaminen ja heistä huoleh-

timinen liitetään lähes poikkeuksetta naisten kulttuurisiin odotuksiin hyvästä äitiydestä 

(Kulmala & Vanhala 2004, 102). Vainon kontekstissa äitiyden yhteiskunnalliset odotuk-

set eivät välttämättä toteudu tai niiden toteuttaminen on vaikeaa, mikä synnyttää nai-

sissa häpeän tunteita. 

 

Naiset olivat tunteneet häpeää kohtaamisissa viranomaisten kanssa, johtuen viran-

omaisten suhtautumisesta heihin. Viranomaisten oikeanlainen asennoituminen vainon 

uhreihin vaatii nykyistä enemmän tietoa vainoilmiöstä ja sensitiivisyyttä kohdata vainon 

uhreja. Tutkimusten mukaan vainotut naiset kohtaavat viranomaisten taholta kategori-

sointia, leimaamista ja väärinymmärrystä hakiessaan apua. Yleisimmät viranomaisten 

ymmärtämättömyydestä nousevat kategorisoinnit vainon uhreille ovat vieraannuttava 

vanhempi, suojelematon tai ylivarovainen äiti ja vaikeasti määriteltävä uhri. (Nikupeteri 

2016b, 1, 7.) Myös tutkimukseni naiset olivat kohdanneet ymmärtämättömyyttä viran-

omaistahoilta. Ymmärtämättömyys näkyi vainon sivuuttamisena, ristiriitaisina viesteinä 

ja toimintaohjeina tai tilanteen väärin tulkitsemisena. 

 

”Se viesti on itselle ristiriitainen jo viranomaistahoilta, eri viranomaistahoilta, kun osa viran-
omaisista ymmärtää vainon ja väkivallan yleensäkin niin ja sen vaikutukset ja seuraukset ja 
osa on, että ne ei todellakaan tiedä mistä on kysymys niin niiltä saa keskenään ristiriitaista 
tietoa, se hämmentää tuo eri tahojen ristiriitainen viesti mitä annetaan sitten vainon uh-
rille…niin se luo hämmennystä ja se luo myös häpeää, että kun on niin hämmentynyt olo it-
sellä monessa kohtaa…” 

 

Etenkin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ymmärtämättömyys vainoilmiötä kohtaan 

nousi naisten kertomuksissa vahvasti esille. Heidän tilannettaan on tulkittu esimerkiksi 

huoltoriidaksi, vieraannuttamiseksi ja normaaleiksi eron jälkeisiksi erimielisyyksiksi las-

ten asioissa.  
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”… ja sitten kun siihen liittyy lapset niin toinen puhuu, että vieroitetaan ja teet vieroitustyötä 
ja tämmöistä ja puhuu myös viranomaisille ja lastensuojeluun ja tämmöisille niin sitten siinä-
kin tilanteessa on jotenkin tosi vaikea pysyä itse tiukkana ja vetää niitä rajoja, kun itse kokee 
että ei ole kyse siitä vieroittamisesta vaan väkivallasta ja haluaa suojata itseä ja lapsia, että 
jos sitä joutuu niinku selittelemään viranomaisille niin se on kans jotenkin, itsellä tulee ainakin 
monesti semmoinen nolo olo, että pitää edes niinku selittää sitä asiaa, avata ja…” 

 

Viranomaisten ennakkokäsitykset ja asenteet vainoilmiötä kohtaan muokkaavat tapaa, 

jolla he suhtautuvat vainoon ja siihen liittyviin tekijöihin. Joidenkin näkemysten mukaan 

vainoa parisuhteen jälkeisenä väkivaltana tulkitaan samalla asenteella kuin raiskausri-

koksia, joissa punnitaan osapuolten syyllisyyttä tapahtumien kulkuun. Tutkimusten mu-

kaan vainon uhrien on vaikeaa todistaa huoltoriidan yhteydessä, että kyse ei ole vieraan-

nuttamisesta vaan suojautumisesta eron jälkeiseltä vainolta. (Häkkänen-Nyholm 2017, 

89.) Lastensuojelun viranomaisten toiminnassa korostuu vanhempien keskenään toi-

meen tulemisen merkitys ja vainoon liittyvät tekijät saattavat jäädä lasten asioita hoi-

dettaessa taka-alalle. Viranomaiset eivät tunnista vainoilmiötä, eivätkä osaa nähdä vai-

non aiheuttamia rajoitteita vanhempien väliselle yhteistyölle. Naiset olivat kokeneet esi-

merkiksi tuomitsemista ja vainon mitätöintiä ja vähättelyä viranomaisten taholta. 

 

”…eikä ymmärretä, mitä seurauksia, sillä on, että niinku vaikka lastensuojelu toteaa vaan, 
että teidän täytyy pystyä istumaan saman pöydän ääreen ja jutella nämä erimielisyydet sel-
viksi...kaiken tämän vainon ja väkivallan jälkeen, se että mulla on turvalaitteet? Se stalkkaa 
mua tuolla, niin tässäkö on väärinkäsitys? Se satuttaa mun lasta. Mikä väärinkäsitys? Että 
lastensuojelun viranomainen tulee sanomaan noin ja kokee, että minä äitinä en mahdu sa-
maan pöytään edes, käyttää tämmöistä ilmaisua, se on ihan hirveetä…” 
 

”Tai huoltoriita…teillä on vaan tämmöinen huoltoriita…kun yrität suojata itseä ja lapsia, lap-
set ei edes halua mennä sinne [isälle], sitten puhutaan, kun teillä on huoltoriita. Että tuntuu 
ihan käsittämättömälle kuunnella semmoista, kun mä olen lähtenyt karkuun sitä ihmistä ja 
lapset on halunnut eroa ja toivonut sitä ja me ollaan asuttu turvakodilla ja haluttu turvallista 
elämää niin sitten puhutaan ihan, että tekö riitelette nyt lapsista…?” 

 

Vainon nimeäminen vanhempien väliseksi riidaksi vastuuttaa myös vainon uhria toisena 

riidan osapuolena ja mahdollistaa vainoajan toiminnan jatkumisen (Nikupeteri & Laiti-

nen 2013, 36). Vainon uhri voi oman ja lasten turvallisuuden takia joutua rajoittamaan 

lasten tapaamisia, jolloin toiminta voi viranomaisten silmissä näyttää yhteistyökyvyttö-

myydeltä tai vieraannuttamiselta. Toiminnan taustalla ei ole tarve rajoittaa tapaamisia 

vahingoittaakseen lapsen ja toisen vanhemman suhdetta, vaan kyse on lapsen ja oman 
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turvallisuuden takaamisesta. (Kinnunen ym. 2017, 197.) Naiset kokivat erityisen vaike-

aksi lastensuojelun työntekijöiden vaihtuvuuden ja suuret erot yksittäisten työntekijöi-

den vainoilmiön ymmärtämisessä. Sosiaalityöntekijöiltä puuttui yhtenäinen ymmärrys 

ylipäätään väkivaltailmiötä kohtaan ja naiset kutsuivat ymmärtävän sosiaalityöntekijän 

kohdalle osumista ”tuuripeliksi”. 

 

”Kun ei niillä ole käsitystä oikeasti eikä niiltä voi oikeastaan vaatiakaan, että niillä olisi mitään 
käsitystä, mutta jotenkin toivoisi, että niitä koulutettaisi enemmän niitä sosiaalityöntekijöitä 
tuohon asiaan…[vainoon]” 
 
 

Vainon tunnistamisen ja siihen puuttumisen edellytyksenä on riittävän koulutuksen tar-

joaminen ammattilaisille. Siihen tarvitaan monipuolista tietopohjaa, kokonaiskuvan 

muodostamista ja vahvaa ammatillista eettisyyttä ja arvoperustaa. Ristiriitaisen tiedon 

käsittelyssä korostuu viranomaisen vapaa harkinta. (Nikupeteri & Laitinen 2017, 22, 35.) 

Naiset olivat yhtä mieltä siitä, että ainoat viranomaistahot, joiden edessä heidän ei tar-

vinnut kokea häpeän tunteita liittyen vainoon, olivat väkivaltatyöntekijät, poliisi ja Ma-

rak. Marak tarkoittaa moniammatillista riskinarviointikokousta ja se on työskentely-

muoto, jolla pyritään auttamaan aikuisia, jotka ovat vakavan parisuhdeväkivallan uhreja 

(www.thl.fi). Näiden kolmen viranomaistahon lisäksi naiset kokivat turvakodin vertais-

ryhmän paikaksi, jossa he voivat puhua vainosta kokematta häpeää, ja jossa tulevat kuul-

luiksi ja nähdyiksi oikealla tavalla. 

 

”…parempi olla sitten hiljaa ja keskittyä siihen, että väkivaltatyöntekijöiden kanssa tai on po-
liisin kanssa tekemisissä sitten tai marakin kanssa, että ne on ne kolme tahoa joiden äärellä 
mä en koe sitä häpeää, ne tietää mistä on kyse.” 
 

”Kyllä mä olen miettinyt sitä, että ainoa paikka missä ei tarvitse hävetä mitä sanoo tästä 
asiasta ja mitä tunnetta näyttää ja puhuu, välillä tosi mustaa huumoria tästä asiasta, on nais-
ten ryhmä. Kun siellä ei tarvitse hävetä, siellä kaikki niinku tietää sen sun fiiliksen ja sen mitä 
sä olet kokenut…” 

 

Naiset kokivat vertaistuen tärkeäksi osaksi arjessa selviytymistä. Vertaistuki voidaan 

määritellä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten toisilleen antamaksi ko-

kemukseen perustuvaksi tueksi. Vertaistuen tarve korostuu usein silloin, kun elämässä 

tapahtuu jokin kriisi. (Mikkonen 2009, 3.) Vertaistuen taustalla on ihmisten tarve vuoro-
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vaikutukseen, sosiaalisuuteen ja yhteisöön kuulumiseen (Laimio & Karnell 2010, 9). Ver-

taisuuden tärkein ominaisuus liittyy siihen, että ryhmässä on ihmisiä, joita yhdistävät 

samat asiat ja samankaltaiset tilanteet. Se mahdollistaa keskinäisten kokemusten jaka-

misen. (Kiviniemi 2011, 101–102.) 

 

Vertaistuella on suuri merkitys ihmisen elämänhallinnalle ja jaksamiselle ja sitä kautta 

myös arjessa selviytymiselle. Vertaistuki perustuu siihen, että ihmiset jakavat kokemuk-

sia yhdessä vastaavia asioita kokeneiden kanssa. Vertaiset toimivat toisilleen peileinä ja 

tunteiden tulkkeina. Vertainen voi herättää toivoa paremmasta huomisesta ja elämän 

mielekkyydestä sekä auttaa eheytymisen alkuun. Parhaimmillaan vertaistuki voi olla 

myös ennalta ehkäisevää, jos juuri sillä hetkellä ajankohtaisia asioita pääsee käsittele-

mään heti. Vertaistukitoiminnan yksi tärkeä elementti on myös sen vaikutus ihmisten 

sosiaalisen verkoston vahvistamiseen. (Hietanen & Lemberg 2012, 28.) Vertaisryhmät 

ovat merkityksellisiä silloin, kun vallitsevasta elämäntilanteesta seuraa sosiaalisia mene-

tyksiä, yksinäisyyttä, häpeää, eristäytymistä, ympäristön kielteisiä asenteita tai heiken-

tyneitä mahdollisuuksia kuulua yhteisöön (Rissanen & Jurvansuu 2017, 6). Vertaisten 

kohtaamisessa mahdollistuu kokemus siitä, että he voivat tuntea itsensä ”normaaleiksi 

ja tavallisiksi” ihmisiksi. Samanlaisten kokemusten jakaminen mahdollistaa erityisten yh-

teyksien syntymisen ja aidon ymmärryksen, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Ver-

taistuen tarve liitetään usein myös sellaisiin elämäntilanteisiin, joissa ystävien, sukulais-

ten tai ammattiauttajien antama tuki ja apu eivät riitä, koska heiltä puuttuu omakohtai-

nen kokemus. (Rissanen 2015, 113.)  

 

 

6.2 Mustamaalaaminen ja vainon kohdistuminen läheisiin 
 

Kaikkien vainotekojen taustalla on yleensä alistava vallankäyttö ja sen osoittaminen uh-

rille. Vainoaja pyrkii estämään uhrin itsenäisen elämän ja murentamaan uhrin elämän-

hallinnan tunteen (Nikupeteri & Laitinen 2013, 34). Naiset kuvasivat vainoajan yhdeksi 

vainotekojen muodoksi ”mustamaalaamisen”, joka tarkoittaa naisten mitätöintiä ja val-

heellisten syytösten levittämistä sekä uhrin läheisille, että viranomaisille. Vainoajan tar-

koituksena oli saada uhri näyttämään epävakaalta, ”sekopäältä ja hullulta” ja kykene-
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mättömältä pitämään huolta lapsista. Vainon kontekstissa mustamaalaamista, haukku-

mista, toisen vanhemmuuden kyseenalaistamista, valehtelua ja syyllistämistä pidetään 

tyypillisenä toimintamallina ja parisuhdeväkivallan jatkumona (Nikupeteri ym. 2017a, 

108). Vainoajan toimesta tapahtuva mustamaalaaminen aiheuttaa vainon uhreissa eri-

tyistä häpeää ja avuttomuuden tunnetta (Nikupeteri ym. 2017b, 299). Naiset kuvasivat 

mustamaalaamista osaksi vainokuviota ja yleistä vainoajan toimintamallia. 

 

”Mustamaalaaminen on tuttu, että se on osa tuota kuviota, että mustamaalataan niin paljon 
kuin ehditään ja mä olen hullu ja sekopää ja näin poispäin, että se on aika normi osa näköjään 
tätä kuviota…” 

 
 

Vainon uhrin mustamaalaaminen paikantuu sosiaaliseen haavoittamiseen ja sen tarkoi-

tuksena on uhrin nöyryyttäminen ja vahingon tuottaminen. Vainoajan tavoitteena on 

saada vainon uhri eristettyä läheisistä ihmisistä ja kaventaa uhrin elinpiiriä ja toiminta-

mahdollisuuksia sekä samalla osoittaa omaa valtaansa uhriin ja hänen läheisiin. Musta-

maalaus voi ilmetä esimerkiksi nimittelynä tai vieraannuttavaksi äidiksi leimaamisella. 

(Nikupeteri 2016a, 52–54.) Vainoaja voi myös keksiä ja levittää entisestä kumppanistaan 

tarinoita ja huhuja, joiden tarkoituksena on tuottaa häpeää vainon uhrille.  

 

Naiset kokivat erityisen raskaaksi ja häpeälliseksi vainoajan yritykset mustamaalata heitä 

lastensuojelun viranomaisille. He joutuivat vainoajien tekemien lastensuojeluilmoitus-

ten seurauksena antamaan selvityksiä lastensuojelun viranomaisille ja vakuuttelemaan 

ja todistelemaan vainoajan esittämien väitteiden valheellisuutta. Perättömien lasten-

suojeluilmoitusten tekeminen on yleistä vainotilanteissa, joissa vainoajalla ja vainotulla 

on yhteisiä, alaikäisiä lapsia (esim. Nikupeteri 2016a; Miller & Smolter 2011). Vainoaja 

pyrkii käyttämään palvelujärjestelmää keinona aiheuttaa pelkoa uhrille ja pyrkiä saa-

maan teoillaan äidin näyttämään epävakaalta vanhemmalta (Nikupeteri ym. 2017b, 

297). Perättömien lastensuojeluilmoitusten teko lisää vainoajan manipuloinnin ja kiu-

santeon mahdollisuuksia ja tekee lastensuojelusta vainon välineen. Lastensuojeluilmoi-

tusten tekeminen paikantuu sellaisiin vainotekoihin, jotka ovat laillisia. Susan L. Miller ja 

Nicole L. Smolter (2011) kutsuvat tällaisia vainotekoja ”paperihyväksikäytöksi” (paper 

abuse), johon lukeutuvat lastensuojeluilmoitusten teon lisäksi esimerkiksi katteetto-
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mien oikeusjuttujen nostaminen, joiden tarkoituksena on pitkittää käynnissä olevia oi-

keusprosesseja, kuten huoltajuus- ja tapaamispäätöksiä tai lähestymiskiellon saamista. 

Vainoajan tarkoituksena on osoittaa valtaa vainon uhrille, jatkaa vainoamista tekojen 

laillisuuden varjolla, aiheuttaa taloudellista haittaa uhrille ja pakottaa uhri olemaan te-

kemisissä vainoajan kanssa. (Mt., 637–638.) 

 

Erityistä häpeää naisille aiheuttivat lastensuojelun viranomaisten epäilyt siitä, pitivätkö 

vainoajien syytökset paikkaansa. Lastensuojelun työntekijöiden vastuulla ilmoitusten 

selvittämisessä on arvioida lapsen näkökulmasta perheen tilannetta ja tehdä päätöksiä 

lasten tapaamisten toteuttamisesta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat tärkeässä 

asemassa lasten edun ja oikeuksien turvaamisessa. (Nikupeteri 2016a, 164.) Avuttomuu-

den tunne ja pelko lasten pois ottamisesta olivat taustalla naisten kokemuksissa. Yhden 

naisen kohdalla vainon aiheuttama lasten turvallisuuden takaamattomuus oli johtanut 

lasten väliaikaiseen sijoitukseen kodin ulkopuolelle. Naiset olivat huolissaan myös lasten 

jaksamisesta jatkuvien lastensuojeluilmoituksista aiheutuvien selvitysprosessien kes-

kellä. 

 

”Mekin ollaan oltu monta vuotta lastensuojelun asiakkaana ja meillä on ollut varmasti yli 
kymmenen työntekijää, enemmänkin, en ole pysynyt laskuissa -- meillä on lapset ihan stres-
saantuneita. Meillä tehtiin pitkät olosuhdeselvitykset ja on niinku oikeuden päätökset ja 
kaikki pitäisi olla niinku selvänä, niin nyt sitten tämä viimeisin mustamaalausjuttu, mikä las-
tensuojeluun meni…mies teki ja perhetyölle niin se laukaisi niinku sen, että lapsia aletaan taas 
kuulla…” 
 

”…jos siellä on tätä mustamaalaamista ja lastensuojelu alkaa niinku sua epäillä ja sä joudut 
vähän niinku suurennuslasin alle, niin se on tosi stressaavaa, sekä lapsille että itselle ja jos 
lapsia jatkuvasti kuullaan ja…niin se on koko perheelle tosi raskasta. Se asia otetaan aina 
uudestaan, että vieroittaakohan se nyt kuitenkin ja onkohan tuossa naisessa sitten kuitenkin 
jotain vikaa ja…” 

 

Luottaminen lastensuojelun työntekijöihin vaatisi pitempiaikaista suhdetta lapseen ja 

laajempaa näkemystä perheen kokonaistilanteesta. Naiset kokivat raskaaksi sekä itsel-

leen että lapsilleen sosiaalityöntekijöiden jatkuvan vaihtumisen ja aina uusien työnteki-

jöiden tutustumisen lapseen. He kokivat myös epävarmuutta ja turhautumista siitä, että 

osa sosiaalityöntekijöistä ei ymmärtänyt vainoilmiötä lainkaan, tai uskoivat vainoajan 

lastensuojeluilmoituksissa esittämiä syytöksiä. Vainoajien lastensuojeluun esittämät 
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syytökset saivat järkyttävyydessään performatiivisen väkivallan piirteitä. Performatiivi-

sessa väkivallassa korostuu pyrkimys tuottaa häpeää vainotulle ja herättää pelkoa saa-

malla uhrin väitetyille teoille yleisöä (kts. Näre 2005, 50–53), tässä tapauksessa negatii-

vista huomiota viranomaisilta. Naisten kokemuksissa performatiivinen väkivalta näyt-

täytyi lastensuojeluilmoitusten sisällössä. Naisten väitettyjen tekojen raakuus ja mielet-

tömyys osoittivat sen, että vainoajilla oli tarkoitus järkyttää ja aiheuttaa mahdollisim-

man paljon pelkoa ja ahdistusta lasten äideille ja tuottaa heille häpeää, kun he joutuivat 

selvittämään väitettyjen tekojen perättömyyttä viranomaisille.  

 

”Mä olen ottanut tosi raskaana sen, että se mustamaalaa mua viranomaisille, ihan järkyttä-
viä asioita itsestä, semmoista että mä olen vaikka yrittänyt -- [tehdä fyysistä väkivaltaa] ja 
ja…viranomaiset lähtee osa mukaan siihen ja osa ei -- …että se saa ihmiset uskomaan, jotkut 
uskoo…” 
 

”…niinku tavallaan isähän on sen lastensuojeluun sanonut, että minähän olen yrittänyt --
[tehdä fyysistä väkivaltaa] ja mitä näitä nyt kaikkia on ihan perinteisesti tehty muka niin 
niin…” 

 

Ravi K. Thiaran ja Aisha K. Gillin (2012, 140–141) mukaan eron jälkeiseen vainoon liitty-

vissä lastensuojeluilmoituksissa on korostunut väitettyjen tekojen raakuus, etenkin sil-

loin, jos vainoaja ei ole saanut muille vainoteoilleen riittävää vastetta. Ilmoitusten sisäl-

lössä on tyypillistä naisen leimaaminen huonoksi ja vastuuntunnottomaksi äidiksi, joka 

pahoinpitelee lapsiaan, mitä julmimmilla tavoilla. Myöskään vainoajan yritykset kään-

nyttää lapsia äitiään vastaan ei ole vainon kontekstissa harvinaista, vaikka sellainen toi-

minta ei tullutkaan tutkimuksen naisten kokemuksissa esille. 

 

Myös suoraan lapsiin kohdistuvassa uhkailussa näyttäytyy performatiivisen väkivallan 

piirteitä. Tekojen ja uhkausten julmuuden on tarkoitus herättää mahdollisimman suurta 

pelkoa. Lapset joutuvat usein välikappaleiksi eron jälkeisissä riidoissa ja lapsia käytetään 

uhkailun ja syyllistämisen välineinä (Flinck 2006, 111). Naisten kokemuksissa lasten uh-

kaaminen ja käyttäminen pelon ja ahdistuksen välikappaleina näyttäytyi toistuvasti. Vai-

noajat käyttivät hyväkseen lasten uhkailua ja jopa vahingoittamista tuottaakseen ahdis-

tusta ja pelkoa naisille.  

 

”…kunnes sitten uhkasi -- [tehdä fyysistä väkivaltaa lapselle] ja on lyönyt lasta ja tämmöistä 
niin niin...” 
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”…isää epäillään pahoinpitelystä tai pahoinpidelleen lasta niin se ralli, minkä mun lapsi on 
käynyt läpi oikeuspsykiatrisella, missä vieraat ihmiset kuulee lasta näistä väkivalta asioista…” 
 
 

Vanhemmuus saa eron jälkeisessä vainossa vainoajan osalta usein vain välineellisen roo-

lin (Nikupeteri 2016a, 134). Vainoteoissa korostuu niiden kiinnittyminen vainotulle tär-

keimpiin ihmissuhteisiin, kuten lapsiin ja vainon uhrin lähimpiin ihmisiin. Eron jälkeen 

parisuhde on päättynyt, mutta vanhemmuus säilyy ja se antaa isälle mahdollisuuden pi-

tää yhteyttä entiseen kumppaniinsa ja kontrolloida häntä. (Keskinen 2005, 42; Enroos 

2012, 57–60.) Isät saattavat käyttää lapsia vainon välineenä saadakseen entisen kump-

panin takaisin, esimerkiksi ostamalla lapsille kalliita lahjoja tai esittämällä mahdollisim-

man hyvää vanhempaa. Toisaalta vainoaja voi käyttää lapsia myös syyllistämisen väli-

neenä, syyttämällä äitiä esimerkiksi toisen vanhemman riistämisestä lapselta tai per-

heen hajottamiselta eron myötä. (Thiara & Gill 2012, 82.) Kaikkien lasten kautta tapah-

tuvien tekojen tarkoituksena on manipuloida naista ja yrittää jollain tavalla vaikuttaa 

hänen käytökseensä tai aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta lasten kautta. Naisten kokemus-

ten mukaan vainoaja vetoaa äitiyden kautta vainon uhrin tunteisiin välillä esittäen 

”muuttunutta” ja lapsistaan välittävää isää, välillä syyttäen äitiä lasten vieraannuttami-

sesta. Lasten turvallisuus ja hyvinvointi näyttäytyivät vainoajan näkökulmasta toistuvasti 

toissijaisena asiana, jääden pelon ja ahdistuksen tuottamisen sekä vallan näyttämisen 

varjoon. Isä saattaa esimerkiksi altistaa lapsen hänen kasvuaan ja kehitystään haittaa-

valle materiaalille, tarkoituksenaan tuottaa pelkoa ja ahdistusta lapsen äidille. 

 

”Sitten tulee semmoisia tosi julmia tavaroita lapsen kassissa, kun se on ollut isällä, niin sieltä 
tulee lapsen kassissa jotain -- [lapsille sopimatonta materiaalia] mukana…” 
 

 

Vaino ja sen seuraukset eivät usein rajoitu vain entiseen kumppaniin ja yhteisiin lapsiin, 

vaan vainoaminen voi ulottua myös naisen läheisiin ja jopa työkavereihin. Eron jälkeinen 

vainoaminen voi tulla läheisille osittain yllätyksenä, koska naiset ovat vaienneet parisuh-

teessa olleesta väkivallasta. (Pohjoisvirta & Kaasinen 2017, 128.) Usein väkivallasta ker-

rotaan vasta parisuhteesta irtaantumisen jälkeen, koska sen jälkeen ei tarvitse enää kan-

taa häpeää parisuhteeseen jäämisestä. Väkivalta parisuhteessa halutaan usein piilottaa 

läheisiltä, koska uhrit tuntevat siitä syyllisyyttä ja häpeää (Mehtola 2006, 94). Myös tut-

kimuksessani naiset tunnistivat häpeän muuttumisen väkivaltaa kohtaan sen jälkeen, 

kun parisuhde oli päättynyt. Ihmisen häpeän tunne perustuu siihen, miten ajattelemme 
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muiden ihmisten suhtautuvan meihin. Kaikkien ihmisten mielipiteillä ei kuitenkaan ole 

samanlaista painoarvoa, vaan ihminen itse määrittelee, kenen mielipiteellä on merki-

tystä. Yleensä eniten painoarvoa on niiden ihmisten mielipiteillä, jotka ihminen kokee 

itselleen tärkeimmiksi ja läheisemmiksi. (Helkama ym. 1998, 362.) Naiset kuvasivat eri-

tyisen häpeälliseksi sellaiset tilanteet, joissa vainoteot ja uhkaaminen kohdistuivat hei-

dän lähipiiriinsä, kuten vanhempiin, sukulaisiin ja ystäviin. Vainoaja esti myös uusien pa-

risuhteiden mahdollisuuden naisten elämässä. 

 

Erityisen haastavaa vaino on vanhemmille, joiden tytär on joutunut vainon kohteeksi. 

Aikuinen tytär saa uuden roolin vanhempien silmissä apua tarvitsevana ja uudelleen 

vanhemmistaan riippuvaisena. Vanhemmat kantavat usein syyllisyyttä siitä, että eivät 

kykene auttamaan riittävästi ja saa vainoa loppumaan. Turhautuminen ja epätoivo saat-

tavat aiheuttaa läheisissä vetäytymistä ja yhteydenpidon vähentämistä vainon uhriin, 

jota he käyttävät selviytymiskeinona. (Pohjoisvirta & Kaasinen 2017, 130–132.) Naisten 

kokemuksissa vaino oli kohdistunut naisten äiteihin ja sukulaisiin, mikä aiheutti naisissa 

häpeää sekä voimattomuuden ja epätoivon tunteita.  

 

”…myöskin mun perhettä, on kohdistunut väkivaltaa mun perheenjäseniä kohtaan, mun äiti 

on joutunut vaihtamaan puhelinnumeroa, mun äiti on uhattu raiskata…” 

 

”Tämä vainoaja otti mun äitin kohteeksi sitten ja soitti sille ihan sekojuttuja ja on soitellut 
veljelle myöskin ja tuota…se on aiheuttanut minussa aivan jäätävää häpeää.”  

 

Naisten kokemuksissa vainoajien teot näyttäytyivät rajoittamattomina ja naiset kokivat, 

ettei kukaan mahtanut niille mitään. Vainoajien rajattomuus aiheutti epätoivoa ja tur-

hautumista, etenkin kun vaino pitkittyi eivätkä naiset saaneet apua edes viranomaisilta. 

Sopeutuminen vainoon ja sen tuomiin seurauksiin näytti ainoalta selviytymiskeinolta, 

mikä lisäsi voimattomuuden tunteita. Läheisten tiivis läsnäolo ja aktiivisuus vainoa vas-

taan saattoivat vaikuttaa myös heidän omaan asemaan vainoajan silmissä. Läheisen 

rooli vainon uhria tukevana vaihtui vainon uhrin rooliksi. Läheiset joutuivat näin ollen 

osaksi vainoa, jonka seurauksena he joutuivat miettimään omaa turvallisuuttaan ja ole-

maan osallisena esimerkiksi mahdollisissa oikeudenkäynneissä. (Pohjoisvirta & Kaasinen 

2017, 129.) 
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”Mun vanhemmat on suoraan sanonut, että ne pelkää itsensäkin puolesta välillä, että mitä 

se heille tekee ja varsinkin silloin, kun asuivat ihan naapurina vielä ja sillain, kyllä se niinku 

turhauttaa niitäkin, että eikö se ikinä lopu ja saattavat sanoa ääneenkin, että voi että, kuolisi 

pois, että pääsisitte, että eihän tuo ole mitään elämää, pitäisi jo loppua ja eikö kukaan saa 

rajoja…” 

 

”Heillä [vanhemmilla ja sisaruksilla] on tullut niin semmoinen epätoivoinen tunne, että eikö 
tälle ihmiselle saada rajoja, että se on varmaan se pahin mitä läheisetkin joutuu kokemaan 
ja sitten tietysti pelätä minun ja lasten puolesta…” 

 

Vainon uhrien lasten hätä ja turvallisuuden takaaminen tiivistää usein naisten välejä 

omiin vanhempiinsa, jolloin selviytymisestä tulee ”yhteinen taistelu”. Toisaalta isovan-

hempien rooli on hyvin ulkopuolinen ja vaikutusmahdollisuudet ovat vähäisiä, mikä taas 

lisää turhautumista. (Pohjoisvirta & Kaasinen 2017, 132.) Naisten kokemuksissa isovan-

hemmat näyttäytyivät vain keskustelujen sivurooleissa. Yhteydenpitoa oli jouduttu ra-

joittamaan isovanhempiin, esimerkiksi asuinpaikan salaisuuden vuoksi. Naisten koke-

muksissa kävi kuitenkin ilmi, että vaikka turhautuminen ja syyllistäminen läheisten ta-

holta kohdistuikin naisiin, heidän lapsiinsa isovanhemmat ja sukulaiset suhtautuivat 

myötätuntoisesti.  

 

”Mä en saa mitään tukea mun perheeltä semmoista mitä olisin tarvinnut ja tarvisin. Lapsi 
saa, minä en.” 
 

”…lapsi on kyllä tervetullut heille, mun lapsi ja he suojelevat ja on mahtavia tietenkin sille, 
mutta mua kohtaan ei ole mitään sympatiaa.” 
 
 

Väkivalta parisuhteessa, ennen kuin se on jatkunut eron jälkeisenä vainona, on usein jo 

kaventanut uhrin elämäntilaa ja sosiaalista verkostoa. Väkivallan tekijä usein rajaa uh-

rinsa sosiaalista ympäristöä ja toisaalta uhrit rajaavat häpeän vuoksi sitä myös itse. 

(Mehtola 2006, 94–95.) Vainoajan vainotekojen kohdistuminen naisten läheisiin, aiheu-

tui heidän pyrkimyksistään auttaa naisia. Näin ollen läheisten vainoamisen taustalla tul-

kitsen olleen naisten elinpiirin ja sosiaalisten verkostojen kontrollointi ja vähentäminen 

sekä pyrkimys eristää naiset muista ihmisistä. Naiset kuvasivat elinpiirinsä kaventuneen 

myös siksi, että he eivät luottaneet enää ihmisiin. Heidän lähipiiriinsä kuului muutamia 

luotettavia ihmisiä ja uusiin ihmisiin tutustuminen oli vaikeaa epäluottamuksen takia. 
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Läheisimpien ihmisten kärsimys aiheutti naisten kokemuksissa erityistä tuskaa ja epätoi-

voa. He kokivat syyllisyyttä siitä, että ystävät ”joutuivat heidän takiaan” kärsimään enti-

sen puolison toiminnasta. 

 

”Siitäkin tulee se häpeä, että omat ystävät ja sukulaisetkin joutuu niinku siihen välikädeksi ja 
niinku joutuu ottamaan vastaan tämmöisiä viestejä tai puheluja tai että joku tulee pihaan tai 
silleen, nekin joutuu niinku kärsimään siitä.” 
 

”Minulla oli siellä [entisellä paikkakunnalla] tosi hyvä ystävä, joka auttoi ja tuki tosi paljon ja 
auttoi esimerkiksi, kun jouduttiin muuttamaan ja muuttohommia ja sitten kun mies kohdisti 
heihinkin… niinku saattoi tulla pihaan tai laitella viestiä tai soitella, että miten sä voit tukea 
(nimi) ja tämmöistä ja tosi sekoja puheluja niin siitäkin tuli se häpeä, kun mun hyvä ystävä 
joutuu minun takia tavallaan kärsimään…” 
 
 

Vainoaja pyrkii kontrolloimaan uhrin elämää ja rajoittamaan uhrin pyrkimyksiä elää nor-

maalia elämää. Naisilla oli ollut yrityksiä rakentaa omaa elämää vainon ulkopuolelle, 

mutta se ei ollut mahdollista.  Nikupeterin (2016a, 55) mukaan vainoajan uhkausten tar-

koituksena ovat vaaran tuottaminen tai harmin aiheuttaminen. Ne voivat kohdistua uh-

rin lisäksi myös muihin osapuoliin, joita uhrin elämässä on mukana. Yksi naisista oli yrit-

tänyt seurustella uuden kumppanin kanssa, mutta vainoajan toimet olivat tehneet sen 

mahdottomaksi. Vaino oli ulottunut myös uuteen kumppaniin pelotteluna ja uhkailuna. 

 

”…ja sitten mulla oli kumppani, jonka kans mä asuin lyhyen aikaa niin se alkoi vainoamaan 

mun kumppania, silloista ja sen työpaikalle ja se aiheutti hirveesti niinku koko ajan pelkoa...” 

 

Vaino on ilmiönä moniulotteinen ja ulottuu kaikkiin vainon uhrin elämän osa-alueisiin. 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni naisten kokemuksissa heijastui alistuva hyväksyminen 

omaa tilannettaan kohtaan. Ulla-Liina Lehtinen (1998, 41–60) erottaa häpeästä kaksi eri 

muotoa; alistetun häpeän ja aristokraattisen häpeän. Jälkimmäisessä häpeä liittyy het-

kelliseen nöyryytykseen, joka antaa sen kokijalle tilaa miettiä omaa elämäänsä. Alistuva 

häpeä taas kuvaa enemmän vainon uhrien häpeää, koska se liittyy olennaisena osana 

elämään, jossa toistuvalla häpäisemisellä ylläpidetään riittämättömyyden ja voimatto-

muuden tunteita. Alempiarvoisuus ja huonommuus muuttuvat sisäseksi tunteeksi ja yl-

läpitävät kykenemättömyyttä ja epävarmuutta. 

 

”Sehän ei ole aina semmoista et sen tiedostaa sen häpeän, että se kulkee mukana. Ei niin, 
että tänä aamuna mua hävettää, vaan mä olen huomannut sen, että on niitä aamuja, milloin 
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katsoo peiliin ja ajattelee, että näyttää rumalle ja vaatteet on kauheita ja on läski, ruma ja 
näin ja sitten sitä saattaa seuraavana päivänä olla ihan, että vitsi, mä näytänkin tänään ihan 
hyvälle -- että se on se häpeä siellä tiedostamattomana siellä päässä ja se saattaa aamulla 
tuntua siltä, että on niinku…on ruma. Että kyllä se siellä matkassa kulkee.” 

 

Vaikka vainottuna eläminen ja sen aiheuttama häpeä ”kulkee matkassa” vainotun elä-

mässä, on kuitenkin tärkeää selviytymisen kannalta, että vainon uhri ja hänen lapsensa 

pyrkisivät elämään, vainosta huolimatta, mahdollisimman täyspainoista elämää. Ajatus-

mallin muuttaminen vainon ja sen seurausten hyväksymiseen osaksi elämää, on osoit-

tautunut paremmaksi tavaksi jatkaa elämää kuin se, että vainon uhri eläisi unelmoiden 

vainon loppumisesta tai sen hallitsemisesta (Hannus ym. 2017, 174). 

 

 

7 Pohdinta 
 

Eron jälkeinen vaino parisuhdeväkivallan muotona on suhteellisen tuore ilmiö ja sitä on 

alettu tutkia Suomessa vasta 2000–luvulla. Parisuhdeväkivalta nähtiin aiemmin päätty-

vän parisuhteen päättymiseen, eikä vainoa parisuhteen jälkeisenä väkivaltana tunnis-

tettu. Suomessa erityisesti 2010-luvulla vainon ilmiön tutkimus on nostettu esille ja sitä 

kohtaan on herännyt kiinnostus niin mediassa, ammattikäytännöissä ja rikosoikeudelli-

sestakin näkökulmasta. (Nikupeteri 2016a, 22.) Vainoaminen kriminalisoitiin Suomessa 

vuonna 2014 (Rikoslaki 7§:n 13.12.2013/879) ja se on vaikuttanut vainon tunnistami-

seen ja uhrien avun hakemiseen. Kriminalisoinnin myötä uhrit ovat alkaneet tunnistaa 

olevansa rikoksen uhreja ja ymmärtäneet, että vainoajan toiminta on rikosoikeudelli-

sesti tuomittavaa (Nikupeteri 2016b, 3). 

 

Eron jälkeinen vaino sisältää parisuhdeväkivallan piirteitä tarkoituksenmukaisena, uh-

kaavana ja pelkoa aiheuttavana toimintana, johon liittyvät väkivallan tekijän kontrolloiva 

ote, vainoaja käytöksen uhkaavuuden ja lämminhenkisyyden vuorottelu sekä väkivallan 

normalisoituminen uhrin arjessa. Vaino suhteessa muihin lähisuhdeväkivallan muotoi-

hin näyttäytyy kuitenkin erityisenä ilmiönä etenkin oikeudellisesta näkökulmasta. Vai-

nossa korostuu tekojen vaikea tuomittavuus, uhrin vastuun korostuminen ja niiden ai-

heuttama piinaavuus uhrille. (Nikupeteri 2016a, 43.) 
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Tutkimuksessani selvitin eron jälkeistä vainoa kokeneiden naisten häpeän kokemuksia. 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, mitä merkityksiä häpeä saa eron jälkeisen vainon 

uhrien kokemuksissa ja millaisiin tilanteisiin häpeä liittyy eron jälkeisessä vainossa. Ta-

voittelin naisten subjektiivisia kokemuksia häpeästä. Tutkimus on ajankohtainen ja sen 

tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa eron jälkeisestä vainosta ja auttaa ammattilaisia 

ymmärtämään syvemmin uhrien häpeän vaikutuksia esimerkiksi avun hakemiseen. 

 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka teoreettisena viitekehyksenä on sosiaali-

nen konstruktionismi ja tutkimusstrategiana narratiivinen tutkimus. Keräsin tutkimusai-

neiston fokusryhmähaastattelumenetelmällä. Haastattelussa oli mukana neljä eron jäl-

keistä vainoa kokenutta naista, jotka tavoitin tutkimukseeni turvakodin avopalveluiden 

kautta. Tutkimukseni naiset olivat vainoprosessin eri vaiheissa, mutta he kaikki olivat jo 

jonkin verran työstäneet vainokokemuksiaan turvakodin avopalveluissa. Analysoin tut-

kimukseni aineiston aineistolähtöisen teemoittelun avulla. 

 

Tutkimustulokset koostuvat naisten kertomuksista ja subjektiivisista häpeän kokemuk-

sista. Tulokset ovat kuitenkin rakentuneet minun, tutkijan tulkinnan tuloksena. Tutki-

muksen tulokset ovat konstruoituneet tulkintani ja naisten tuottamien kertomusten 

sekä haastattelutilanteessa syntyneen vuorovaikutuksen tuloksena. Tutkielman tekoon 

kului kokonaisuudessaan aikaa vuosi, josta tutkimusaineiston analysointiin ja tutkimus-

tulosten rakentamiseen kului noin puoli vuotta. Kuunnellessani, litteroidessani ja taas 

uudelleen läpikäydessäni aineistoa, siitä muodostui vähitellen se kokonaisuus, jollainen 

tutkielmani on.  

 

Tutkimusprosessi eteni tasaiseen tahtiin ja työstin tutkielmaa säännöllisesti. Tutkimus-

aineiston kerääminen ryhmähaastattelulla osoittautui hyväksi valinnaksi. Naisten kerto-

mukset rakentuivat vuorovaikutuksessa haastattelun edetessä ja aineiston keruutilanne 

muodostui enemmän keskusteluksi kuin haastatteluksi, mikä onkin fokusryhmähaastat-

telun ydinajatuksena. Haastattelutilanteessa huomasin kuitenkin häpeän tunteen mää-

rittelyn ja sanoittamisen vaikeuden. Teoriassa häpeän ilmiöstä löytyi paljon tietoa, 

mutta häpeän kuvaaminen naisten kokemuksissa osoittautui haasteelliseksi. Aloitin ryh-

mähaastattelun kysymällä haastatteluun osallistuvilta naisilta, mitä häpeä heidän mie-

lestään on. Vaikka olin lähettänyt haastattelukysymykset haastateltaville etukäteen 
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pohdittavaksi, kysymys sai aikaan syvän hiljaisuuden. Keskustelu naisten kesken käyn-

nistyi vasta, kun liitin jatkokysymyksessä häpeän tunteen vainotilanteisiin ja kysyin, 

ovatko naiset kokeneet häpeää liittyen vainoamiseen. Haastattelun aloittaminen liian 

abstraktilla kysymyksellä, osoittautui toimimattomaksi valinnaksi.  

 

Häpeä on yksi yleisin parisuhdeväkivallan kohteena olemiseen liittyvä tunne ja se on si-

doksissa moneen eri yhteyteen (Husso 2003, 262). Väkivaltaisesta parisuhteesta irtaan-

tuminen siirtää osittain väkivallan seurauksena syntyneet häpeän tunteet tekijän kan-

nettavaksi. Väkivallan jatkuminen vainona ei kuitenkaan pois kaikkia väkivaltaan liittyviä 

häpeää tuottavia tekijöitä, vaikka ne johtuvatkin osittain eri asioista kuin parisuhteen 

aikana. Siinä missä parisuhdeväkivallan uhri kokee häpeää parisuhteeseen jäämisestä, 

epäonnistumisestaan kumppanin valinnassa, alistumisestaan väkivaltaan sekä kyvyttö-

myydestä luoda toimiva parisuhde (Husso 2003, 262), vainon uhri kokee häpeää aiem-

mista valinnoistaan, jotka ovat johtaneet vainoon ja kyvyttömyydestään suojella itseään 

ja lapsiaan vainoajalta (Nikupeteri 2016b).  

 

Nostin aineistosta esille naisten yhteneväisten kokemusten perusteella teemoja, jotka 

valaisivat asettamiani tutkimuskysymyksiä. Tutkimuskysymyksinä olivat: Mitä merkityk-

siä häpeälle annetaan vainon uhrien subjektiivisissa kokemuksissa ja millaisiin tilantei-

siin uhrit liittävät häpeän kokemukset? Häpeän paikannusta kuvaaviksi teemoiksi muo-

dostuivat naisten syyllisyys ja syyllistäminen sekä vainotuksi leimautuminen. Eron jälkei-

sessä vainossa häpeää aiheuttivat uhrin syyllisyys ja syyllistäminen, jota vainon uhrit ko-

kivat niin vainoajan, omien läheisten kuin viranomaistenkin tahoilta. Vainon kohteeksi 

joutuminen leimasi naisia ja aiheutti monenlaisia toimenpiteitä naisten ja heidän las-

tensa arkeen. Vainon jatkuessa, se muodostui vähitellen osaksi naisten ja heidän las-

tensa arkea eli vainottuna elämisestä tuli naisille ”uusi normaali”. 

 

Tutkimuksen mukaan häpeän määrittäminen on vaikeaa. Vainon uhrit liittivät häpeän 

kokemukset itsen ulkopuolelta tapahtuviin tekoihin ja siihen, mitä muut ihmiset ajatte-

levat. Häpeän taustalla oli pelko muiden ihmisten tuomitsemisesta. Vainon uhrit syyllis-

tivät itseään vainoon johtaneista aiemmista valinnoistaan elämässä, kykenemättömyy-

destä suojella itseään ja lapsiaan vainoajan teoilta sekä rajojen asettamisen ja niistä kiin-



81 
 

nipitämisen vaikeudesta. Syyllisyys merkityksellistyi epäonnistumisen kokemuksena. Äi-

tiydellä oli vahva merkitys vainon uhrien syyllisyyden tunteeseen ja se merkityksellistyi 

avuttomuuden tunteina. Äitiys teki vainon uhrista haavoittuvamman ja mahdollisti vai-

noajalle pelon tuottamisen lasten kautta.  

 

Tutkimuksen mukaan naiset kokivat ulkopuolisten syyllistämistä niin ystävien, sukulais-

ten, vainoajan kuin viranomaistenkin tahoilta. Ulkopuolelta tuleva syyllistäminen liittyi 

vahvasti naisten vainoa edeltäneisiin valintoihin. Vainoprosessin eri vaiheilla ei tutki-

muksen mukaan ollut suurtakaan merkitystä häpeän kokemukseen. Vainoprosessin eri 

vaiheissa olevien naisten kokemukset vainosta olivat samankaltaisia.  

 

Koetuista häpeän tunteista huolimatta naisilla oli muodostunut ymmärrys siitä, että 

vaino ei ollut heidän syytään. Silti häpeä näyttäytyi kokonaisvaltaisena tunteena ja ulot-

tui kaikkiin naisten elämän alueisiin. Tämä kuvastaa häpeän syvälle juurtumista ja syylli-

syyden tunteen voimakkuutta. Väkivaltatyöskentely auttaa väkivallan uhreja irtautu-

maan syyllisyydestä ja häpeästä, mutta kuten tutkimukseni osoittaa, syyllisyydestä ir-

tautuminen vaatii paljon työtä. Konstruktionistisesta näkökulmasta kyse on väkivallan 

seurauksena rakentuneen häpeän uudelleen rakentamisesta vuorovaikutuksessa väki-

valtatyöntekijöiden kanssa.  

 

Yhteiskunnalliset vaatimukset näyttäytyivät yhtenä häpeän tuottajana. Yhteiskunnas-

samme vallitsee yksilöllisyyden korostamisen kulttuuri (Ronkainen & Näre 2008, 9), 

jonka mukaan aikuinen ihminen on vastuussa omista tekemisistään ja niiden seurauk-

sista. Näin ollen vainon uhrin kykenemättömyys lopettaa vainoa ja suojella itseään ja 

lapsiaan, aiheuttaa häpeää. Vaino tekee uhrista riippuvaisen ulkopuolisten avusta, joka 

nähdään yhteiskunnallisesti häpeällisenä. Tämä vaikeuttaa vainon uhrien avun hake-

mista. Väkivallan uhri kokee viranomaisten olevan se taho, josta hän saa apua ja suojelua 

ja jos odotettu apu näyttäytyykin syyllistämisenä, on kokemus väkivallan uhrille erityisen 

järkyttävä ja häpeällinen. Viranomaistaholta kumpuava syyllistäminen kertoo työnteki-

jöiden tietämättömyydestä vainoilmiötä kohtaan ja avuttomuudesta toimia vainon uh-

rin auttamiseksi. Tämän vuoksi vainoilmiön tunnetuksi tekeminen esimerkiksi lastensuo-

jelun sosiaalityöntekijöiden keskuudessa on erityisen tärkeää. 
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Tutkimuksen perusteella vainon uhrit pelkäävät vainotuksi leimautumista ja häpeälei-

man siirtymistä lastensa kannettavaksi tulevaisuudessa. Vainon uhrit pelkäävät vainon 

aiheuttaman häpeän siirtyvän sukupolvelta toiselle. Vainon uhrien kokemuksissa lapsilta 

evättiin avun hakeminen, mikä rajasi lasten mahdollisuuksia rakentaa suhteita ja turva-

verkkoja ympärilleen. Sukupolvelta toiselle mahdollisesti siirtyvä häpeä voi vaikeuttaa 

myös lasten identiteetin ja terveiden parisuhteiden rakentamista, ellei ketjua saada kat-

kaistua. Ylisukupolvisuus asettaa haasteen myös palvelujärjestelmälle.  

 

Leimautuminen merkityksellistyi tuomituksi tulemisen pelkona ja pyrkimyksenä salata 

vainoamista. Leimautuminen aiheutui ymmärtämättömyydestä, joka näyttäytyi myös 

häpeän tuottajana. Ymmärtämättömyydestä nouseva häpeä rakentui vuorovaikutusti-

lanteissa, joissa naiset joutuivat tahtomattaan selittämään vainon seurauksia ulkopuoli-

sille kuten välttämättömiä turvatoimia. Anna Nikupeterin (2016a, 172) mukaan ymmär-

tämättömyys on osa vainoilmiötä ja myös oma tutkimukseni tukee tätä tulkintaa. Vainon 

uhrien lähtökohtainen ajatus omasta tilanteestaan on se, että he eivät saa ymmärrystä 

osakseen, koska heidän on itsekin vaikeaa ymmärtää omaa tilannettaan ja vainoon liit-

tyviä tekijöitä.  

 

Vaino on luonteeltaan prosessimaista ja siihen on vaikeaa puuttua. Tutkimukseni osoit-

taa, että vainon uhrit hyväksyvät vähitellen vainon osaksi elämäänsä ja muuttavat toi-

mintatapojaan vainon seurauksena. Vaino määrittää naisille ja heidän lapsilleen rajat, 

joiden mukaan arki määräytyy. Rajat kaventuvat prosessimaisesti vähitellen kutistaen 

niin naisten kuin lastenkin elinpiiriä. Vaikka vaino normalisoitui osaksi elämää, se ei kui-

tenkaan poistanut jatkuvaa pelkoa ja ahdistusta. Naiset hyväksyivät itselleen vainotun 

naisen identiteetin, joka merkityksellistyi oman tilanteen hyväksymisenä ja siihen alistu-

misena. Naiset hyväksyivät myös sen ajatuksen, että voivat joku päivä kuolla vainoajan 

toimesta. 

 

Tilanteet, joissa vainon uhrit kokivat häpeää, liittyivät vuorovaikutustilanteisiin muiden 

ihmisten kanssa. Konstruktionistisesta näkökulmasta häpeän tunteet rakentuivat tilan-

teissa, joissa naiset joutuivat peilaamaan omaa tilannettaan muiden ihmisten arkielä-

mään. Vainon uhrit joutuivat tekemään omasta tilanteestaan julkista turvatakseen itse-

ään ja lapsiaan. Vainottuna olemisen selittäminen ulkopuolisille koettiin häpeällisenä. 
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Naiset olivat kokeneet hylätyksi tulemista ja torjuvia reaktioita kertoessaan vainosta esi-

merkiksi naapureille, mikä lisäsi avuttomuuden, turvattomuuden ja ulkopuolisuuden 

tunteita. He eivät välttämättä saa apua edes hätätilanteessa, koska ulkopuoliset eivät 

halua sekaantua asiaan tai pelkäävät omasta puolestaan.  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että ihmisten ymmärtämättömyys toimii häpeän tuotta-

jana. Kaikille ihmisille on luontaisesti merkityksellistä, mitä muut ihmiset heistä ajatte-

levat (Kainulainen & Parente-Čapková 2011, 9). Vaino saa uhrin asettumaan yhteiskun-

nassa marginaaliin, mikä aiheuttaa leimaantumisen pelkoa. Tämä taas johtaa vainon sa-

lailuun ja lisää vainon uhrin ulkopuolisuuden ja toivottuuden tunteita. Vaikeassa elä-

mäntilanteessa eläminen saamatta siihen apua ja ymmärrystä, ajaa ihmisen hyväksy-

mään tilanteensa ja alistumaan siihen. Vainon uhrit kokevat, että heidän äänensä jää 

häpeän jalkoihin.  

 

Vainoilmiön ymmärtämisen ja tunnistamisen lisäämiseen tarvitaan vielä paljon tutki-

musta useista eri näkökulmista. Lisätutkimusta vainon kontekstiin tarvitaan vainon koh-

teeksi joutuneiden naisten lasten näkökulmasta, koska vaino koskettaa äitien lisäksi 

myös lapsia. Lapset joutuvat usein vainoajan välineiksi, joita isät käyttävät pelon ja ah-

distuksen lisäämiseksi entiselle kumppanille. Tutkimuksessani koin haasteelliseksi nais-

ten tuottaman tiedon rajaamisen tutkimuskysymyksiin, koska tulkintani mukaan oli mui-

takin näkökulmia, mitä he olisivat halunneet nostaa esiin vainosta ja tuoda niitä laajem-

paan tietoisuuteen. Esimerkiksi vainon tutkiminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 

kokemuksista olisi tarpeellinen ja voisi lisätä vainoilmiön tuntemusta.  

 

Myös lapsettomat naiset kokevat eron jälkeistä parisuhdeväkivaltaa. Marjo Kurosen 

(2009, 114–115) mukaan lapsettomien naisten kokeman väkivallan tunnistamisen ja 

puuttumisen mahdollisuudet voivat olla vähäisempiä kuin naisilla, joilla on lapsia ja he 

voivat väkivallan uhreina jäädä marginaaliin avunsaannissa. Väkivallan uhreille lapset 

voivat olla keskeinen syy hakea apua väkivaltaan (Nikupeteri 2016a, 86). Vainoilmiön 

tunnistamisessa ja avun hakemisen kynnyksen madaltamiseksi tarvitaan tutkimustietoa 

myös lapsettomilta naisilta, jotta heidän erityisyytensä suhteessa äiteihin osattaisiin ot-

taa huomioon ammattilaisten ja viranomaisten tahoilta. Tutkimuksessani äitiys korostui 
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naisten puheissa ja vaikutti arkielämän ja vainosta selviytymisen keinoihin ja huolenai-

heisiin sekä tilanteisiin, joissa äidit kokivat häpeää vainotilanteissa. Lapsettomien nais-

ten kohdalla vainon seuraukset ja merkitykset näyttäytyvät todennäköisesti hyvinkin eri 

tavalla.  

 

Tutkimus vainoajien näkökulmasta, voisi lisätä ymmärrystä vainoon johtaneista syistä ja 

sen taustalla olevista ilmiöistä. Minna Kumpuniemen ym. (2017, 212) mukaan vainoajien 

motiivit, käyttäytyminen ja taustat ovat tutkimuksellisesti tuntematonta aluetta. Vai-

noaminen nähdään moniulotteisena ongelmana eikä siihen ole kehitetty vakiintuneita 

hoitomuotoja. Tehokkaiden hoitomenetelmien kehittäminen vaatii tutkimusta ilmiön 

tunnistamiseen ja sen taustalla olevien tekijöiden ymmärtämiseen. 

 

Tutkimusprosessini on ollut mielenkiintoinen ja avartava. Olen saanut paljon tietoa ja 

kokemusta sekä tutkimuksen tekemisestä, että ihmisten kohtaamisesta vaikeiden koke-

musten äärellä. Koen, että tutkimukseni on ajankohtainen ja tuo uutta tietoa vainoilmi-

östä. Vaino väkivallan muotona paikantuu marginaaliin ja on tärkeää saada kokemuksia 

ja näkemyksiä kuuluville niiltä, joita vaino koskettaa. Tiedon lisääminen auttaa palvelu-

järjestelmän ja auttamismenetelmien kehittämisessä. Pidän kuitenkin erityisen tärkeänä 

sitä, että tiedon lisäämisellä voidaan lisätä ymmärrystä vainottuja kohtaan ”tavallisten ” 

ihmisten keskuudessa. Kuka tahansa meistä voi kohdata elämässään eron jälkeistä vai-

noa tai muita tilanteita, joihin ei itse voi vaikuttaa. Ymmärryksen lisäämisellä voidaan 

lieventää vainottujen kokemaa häpeää. 
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Liite 1. Haastattelurunko  
 

Haastattelukysymykset fokusryhmähaastattelua varten 31.1.2018 

Haastattelukysymykset: 

 

1.Mitä häpeä teidän mielestänne on? 

 

2. Oletteko kokeneet häpeää vainotilanteissa? 

*Miten/millä tavalla vaino ilmenee teidän arjessa/elämässä? 

*Miten häpeän tunteet ovat ilmenneet vainotilanteissa? 

 

3. Millaisiin tilanteisiin häpeä liittyy? 

*Keitä ihmisiä teidän itsenne lisäksi vaino koskettaa?  

*Miten he ovat siihen suhtautuneet? (läheiset, naapurit, työkaverit, ammattilaiset…) 

*Onko muiden suhtautuminen herättänyt häpeän tunteita? 

 

4. Mihin vaiheisiin vainoprosessia häpeä liittyy? 

*Onko väkivaltaa ollut suhteessa jo yhdessäoloaikana ja jos on, niin onko väkivalta tai 

siihen liittyvät häpeän tunteet muuttunut? 

*Onko väkivallan herättämät tunteet muuttuneet?  

*Mitä tunteita ja ajatuksia väkivalta herättää eron jälkeisen vainon tilanteissa verrat-

tuna parisuhteen aikaiseen väkivaltaan?  

*Hämärtyykö väkivallan ja vainon rajat vainon jatkuessa? Hämärtyykö normaaliuden 

rajat? Jos niin missä vaiheessa? 

*Millaisia tunteita avun hakeminen ja ammattilaisten kohtaaminen ovat herättäneet? 

Onko näissä tilanteissa ollut häpeän tunteita? 

 

 

 


