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Tutkielma käsittelee nuorten toimijuuden rakentumista vanhempien eron jälkeisessä 

vainossa. Vainon ensisijaisena kohteena on yleensä nuorten toinen vanhempi. Nuoret 

altistuvat vanhemman vainolle eri tavoin, ja he voivat olla myös sen kohteita. Eron jäl-

keistä vainoa on tutkittu suhteellisen vähän ja etenkin nuorten näkökulma ilmiössä on 

jäänyt vähälle huomiolle. Sosiaalityöntekijät kohtaavat eri sektoreilla eron jälkeistä vai-

noa, mutta ilmiö on työntekijöille usein haasteellinen tunnistaa. Tutkielman tarkoitukse-

na on lisätä tietoisuutta nuorista ja heidän näkökulmastaan vanhempien eron jälkeisessä 

vainoilmiössä. Tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus ja metodologia sosiaalikonstruk-

tionistinen. Tutkielmassa on käytetty valmista aineistoa, joka on tuotettu osana Suomen 

Akatemian rahoittamaa hanketta ”Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, moniammatilli-

sissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa – tapauksena vanhempien eron jälkeinen vaino” 

(CAPS). Aineisto sisältää kahdeksan 12–18-vuotiaan yksilö- ja parihaastattelua. Aineis-

ton analyysissa hyödynnetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Nuorten toimijuuden 

tarkastelussa käytetään toimijuuden modaalisia ulottuvuuksia.  

Tutkielman perusteella nuorten toimijuus rakentuu tilanteisesti ja modaliteettien dyna-

miikassa. Tutkielman keskeisiä tuloksia on kolme. Ensinnäkin vaino näyttäytyy täyty-

misen modaalisena ulottuvuutena, joka rajoittaa nuorten toimijuuden rakentumista ja 

vaikuttaa negatiivisesti tuntemisen ulottuvuuteen. Vaino on ympäristöstä tuleva pakko, 

johon nuoret eivät voi vaikuttaa. Toimijuuden rakentumiseen vaikuttavat keskeiset tun-

teet nuorilla ovat pelko, huoli, ahdistus ja ärtyneisyys. Negatiiviset tunteet, kuten pelko, 

vaikuttavat nuorten toimijuuteen laajasti esimerkiksi vaikuttamalla nuorten haluamisiin 

ja kykenemisiin.  

Toisena tutkielman keskeisenä tuloksena on nuorten toimijuuteen liittyvä turvattomuus. 

Nuoret joutuvat miettimään omaa ulkoista ja sisäistä turvallisuuttaan. Ulkoisen turvalli-

suuden varmistamiseksi nuoret kehittävät osaamistaan erilaisista ympäristön, itsensä ja 

perheensä suojaamiskeinoista. Sisäinen turvattomuus rakentuu tekijän toimista, ja lähei-

set sekä turvalliset ihmissuhteet voivat tasapainottaa sisäisen turvallisuuden rakentumis-

ta. Pelon ja muiden negatiivisten tunteiden toistuva tunteminen sekä turvattomuus ja 

turvallisuuden jatkuva varmisteleminen rajoittavat nuorten toimijuuden rakentumista. 

Tähän vastaamiseksi tutkielman kolmantena tuloksena nousevat nuorten keinot ja erilai-

set tekijät, jotka tukevat toimijuuden rakentumista. Modaalisissa ulottuvuuksissa nämä 

tekijät näyttäytyvät voimisena eli mahdollisuuksina. Läheiset sosiaaliset verkostot, voi-

mavarat ja arjen rutiinit tukevat nuorten toimijuuden rakentumista vanhempien eron 

jälkeisessä vainossa. Nuoret oppivat tunnistamaan näitä keinoja ja pyrkivät niiden kaut-

ta vastaamaan vainon rajoittamaan toimijuuteen. 

Avainsanat: Vanhempien eron jälkeinen vaino, nuoret, toimijuus, sosiaalikonstruktio-

nistinen tutkimus 



Sisällys 
  

1     Johdanto ..................................................................................................................... 1 

2 Eron jälkeinen vaino.................................................................................................. 5 

2.1      Vaino yhteiskunnallisen ilmiönä........................................................................ 5 

2.2 Vainon juridiset tunnusmerkistöt ....................................................................... 8 

2.3 Nuoret vanhempien eron jälkeisessä vainossa ................................................. 10 

3 Toimijuus teoreettisena viitekehyksenä .................................................................. 13 

3.1      Toimijuus käsitteenä ........................................................................................ 14 

3.2 Toimijuuden modaliteetit ................................................................................. 16 

3.3 Nuorten toimijuus ............................................................................................ 20 

4 Tutkielman toteuttaminen ....................................................................................... 24 

4.1     Tutkimustehtävä ................................................................................................ 24 

4.2     Tutkielman metodologia ................................................................................... 24 

4.3     Aineisto ja aineiston analyysi ........................................................................... 27 

4.4     Tutkimuseettinen tarkastelu .............................................................................. 30 

5 Vaino täytymisenä ja tuntemisena........................................................................... 34 

5.1     Pelon rajaama toimijuus .................................................................................... 34 

5.2     Huolen ja ahdistuksen ohjaama toimijuus ........................................................ 43 

6     Turvallisuuden rakentaminen turvattomuuden pakottamana .................................. 50 

6.1     Ulkoisen turvattomuuden rakentama toimijuus ................................................ 50 

6.2     Sisäisen turvattomuuden suuntaama toimijuus ................................................. 57 

7 Toimijuuden mahdollistajia ......................................................................................... 65 

7.1     Sosiaaliset verkostot mahdollisuuksina ............................................................ 65 

7.2     Voimavarat ja rutiinit mahdollisuuksina ........................................................... 69 

8 Pohdinta ................................................................................................................... 73 

Lähteet ............................................................................................................................ 80 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

                   

1 Johdanto  
 

Eron jälkeinen vaino näyttäytyy yhteiskunnallisesti marginaalisena ilmiönä (Laitinen, Ni-

kupeteri & Hurtig 2018, 24). Vainoa esiintyy kuitenkin maailmanlaajuisesti, ja se tunnuste-

taan merkittäväksi ongelmaksi. Vaino ilmiönä on herättänyt mielenkiintoa esimerkiksi po-

liittisten päättäjien ja tutkijoiden keskuudessa. Vainon vakavuudesta huolimatta ilmiö on 

ollut suhteellisen vähän tutkittu, ja vasta viime vuosina siihen liittyvä tutkimus on lisäänty-

nyt. (Chan & Sheridan 2020, 1.) Suomessa Lapin yliopistossa on tutkittu eron jälkeistä 

vainoa. Tutkijatohtori Anna Nikupeteri (2016) on tutkinut eron jälkeistä vainoa väitöskirja-

tutkimuksessaan. Nikupeterin lisäksi eron jälkeistä vainoa Lapin yliopistossa on tutkinut 

myös muun muassa professori Merja Laitinen. Eron jälkeisen vainon keskeisiin tunnuspiir-

teisiin kuuluu esimerkiksi pelottelua, seurantaa, uhkauksia, henkistä väkivaltaa, fyysistä 

väkivaltaa ja manipulaatiota. Vaino kietoutuu jaksoihin, joissa tekijä voi osoittaa uhria 

kohtaan myös näennäisesti välittävää käytöstä, joka on osa vainon dynamiikkaa. (Katz, 

Nikupeteri & Laitinen 2020, 210.)  Laajoista tekotavoista huolimatta eron jälkeinen vaino 

on aliraportoitu viranomaisille muun muassa tekijän kostamisen pelossa (White 2020, 

5087), mikä voi vaikuttaa ilmiön piilossa olevuuteen, ja siten myös pysyvyyteen yhteis-

kunnassa.  

Keskeistä vainossa on yksittäisten tekojen sijaan tekojen toistuvuus. Toistuvat teot ovat 

uhria kohtaan epätoivottuja ja häiritseviä. (Spitzberg & Cupach 2014, 15–16; Longpré & 

Stefanska 2020, 1; Logan & Walker 2009, 248.) Vainoteot voivat olla ulkopuolisille ihmi-

sille huomaamattomia. Esimerkiksi uhkailut teknologiavälitteisesti voivat olla ainoastaan 

uhrin havaittavissa. Vainossa tekijän käyttäytyminen uhria kohtaan on pakottavaa ja kont-

rolloivaa, ja keskeisenä taktiikkana ovat toistuvat, usein ulkopuolelta havaitsemattomissa 

olevat väkivaltaiset ja ei-väkivaltaiset teot (Logan & Walker 2009, 253). 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen 12–18-vuotiaita nuoria tilanteissa, joissa nuoren 

vanhempi kohdistaa eron jälkeistä vainoa nuoren toiseen vanhempaan. Rajaan ulkopuolelle 

tilanteet, joissa nuori kokee oman päättyneen parisuhteensa jälkeen vainoa. Nuori voi olla 

eron jälkeisen vainon kohteena välillisesti, jolloin tekijä esimerkiksi käyttää nuorta vaino-

tekojen välillisenä toteuttajana. Nuori voi myös olla suoraan vainon kohteena. Vainolla voi 

olla nuorelle vakavat seuraukset. Kun nuori joutuu näkemään vanhemman eron jälkeistä 

vainokäyttäytymistä ja elämään vainon sävyttämässä arjessa, voi nuoren riski sairastua 

mielenterveyden häiriöihin kasvaa. (Elklit, Vangsgaard, Olsen & Al Ali 2019.) 
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Eron jälkeinen vaino on yhteiskunnassa ilmenevä sosiaalinen ongelma. Anna Nikupeteri 

(2016, 27–28) mainitsee, että keskeistä sosiaalisten ongelmien määrittelyssä on jonkin toi-

minnan tai asian näkeminen vahingollisena, ei-toivottuna tai harmillisena. Tämän johdosta 

yhteiskunnan tavoitteena on pyrkiä vastaamaan sosiaaliseen ongelmaan kehittämällä muun 

muassa oikeudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia keinoja. (Mt. 27–28.) Suomessa 

vainoon on pyritty vastaamaan esimerkiksi lainsäädännön avulla, kun vaino kriminalisoi-

tiin vuonna 2014. Yhteiskuntatieteenä sosiaalityö on kiinnostunut erilaisista yhteiskunnas-

sa ilmenevistä sosiaalisista ongelmista. Sosiaalityön tarkoituksena on pyrkiä poistamaan tai 

lieventämään ongelmallisia sosiaalisia asiantiloja (Pösö 2009, 153).  

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta eron jälkeinen vaino voidaan havaita sukupuolittuneeksi 

väkivallaksi. Sukupuolittunut väkivalta tarkoittaa, että tilastollisesti ilmiön esiintyvyys on 

jakautunut sukupuolten kesken (Niemi, Kainulainen & Honkatukia 2017, 11–12; Ronkai-

nen 2017, 29). Useampien arvioiden mukaan vainon tekijöistä noin kolme neljästä on mie-

hiä ja vastaavasti noin kolme neljästä uhrista on sukupuoleltaan naisia (Spitzberg & 

Cupach 2014, 109).  

Olen ollut läpi sosiaalityön opiskelun kiinnostunut sosiaalisista ongelmista ja ilmiöistä, 

jotka vaikuttavat perheisiin ja ihmisten elämään. Eron jälkeinen vaino ei ole itselleni täysin 

tuntematon ilmiö ennen pro gradu -prosessia. Tein kandidaatintutkielmani eron jälkeisestä 

vainosta ja aikuisuhrien toimijuudesta arjessa. Kandidaatintutkielmani oli kirjallisuuskat-

saus. Aihe oli mielenkiintoinen ja päätin, että haluaisin jatkaa ilmiön parissa myös pro gra-

dussa. Suoritin pidemmän käytännönopetusjaksoni sosiaalityöntekijän viransijaisuudessa 

lastensuojelussa. Havaitsin lastensuojelussa useampaan otteeseen vanhempien eron jälkeis-

tä vainoilmiötä. Ymmärsin käytännönopetuksessa, että sosiaalityöntekijänä toimiessa ilmiö 

voi tulla eri sektoreilla vastaan. Sosiaalityöntekijöiden on tärkeä olla tietoisia siitä, minkä-

laisesta sosiaalisesta ongelmasta ja ilmiöstä eron jälkeisessä vainossa on kyse. Tiedon li-

sääminen eron jälkeisestä vainosta sosiaalityön ammattilaisille on tärkeää, sillä tiedon 

kautta ammattilaiset voivat puuttua tilanteisiin ja pyrkiä auttamaan uhreja sekä myös teki-

jöitä. Vainoarjessa elävien ihmisten voi olla haasteellista itse tunnistaa tilannettaan, jolloin 

sosiaalityöntekijä voi myös tarjota asiakkaalle tietoa vainosta ja auttaa tunnistamaan tilan-

netta. 

Tässä tutkielmassa tarkastelen nuorten toimijuuden rakentumista eron jälkeisessä vainossa. 

Tutkimuskysymykseni on: Miten nuorten toimijuus rakentuu vanhempien eron jälkeisessä 

vainossa? Valitsin teoreettiseksi viitekehykseksi toimijuuden käsitteen. Perinteisesti toimi-

juuden olemassaolon ehdoiksi on ajateltu kyky valitsemiseen, tilanteiden arviointiin ja toi-
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sin tekemiseen (Hynninen 2016, 174). Ymmärrän tutkielmassani toimijuuden suhteissa 

rakentuvana, jolloin rakentumiseen vaikuttavat myös ympäristön luomat rajoitteet ja mah-

dollisuudet. Anna Juntunen (2020, 2) mainitsee, että toimijuus voidaan nähdä rakentuvan 

yksilön sekä eri rakenteellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten kontekstien moniulotteisessa 

vuorovaikutuksessa. 

Hyödynnän nuorten toimijuuden tarkastelemisessa toimijuuden modaliteetteja. Modaaliset 

ulottuvuudet ovat yksi keinoista nuorten toimijuuden rakentumisen tarkasteluun vainoilmi-

össä. Jyrki Jyrkämä (2008) on kehittänyt modaliteetteja Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen 

(1997) modaalisten ulottuvuuksien jaon pohjalta. Jyrkämä on jakanut modaalisiksi ulottu-

vuuksiksi kykenemisen, voimisen, tuntemisen, haluamisen, täytymisen ja osaamisen. Toi-

mijuuden modaliteetit tarjoavat keinon toimijuuden tarkastelemiseen sekä yksilö että ym-

päristö huomioon ottaen. Modaalisten ulottuvuuksien kautta tarkastelu tuo esiin toimijuutta 

rakentavia ja luovia lähtökohtia (Hokkanen 2013, 61). Modaliteetit ovat tiiviissä vuorovai-

kutuksessa toisiinsa ja niiden kautta toimijuuden tarkasteleminen ottaa huomioon valin-

nanmahdollisuudet, elämäntilanteiden ehdot, resurssit ja niiden muodot sekä pakot, jotka 

vaikuttavat kaikki toimijuuden rakentumiseen (Jyrkämä 2008, 193).  

Ymmärrän, että toimijuuden rakentuminen liittyy sosiaaliseen konstruktionismiin. Marjatta 

Vanhalakka-Ruoho (2015, 46) mainitsee, että sosiaalisessa konstruktionismissa sosiaalisen 

todellisuuden nähdään rakentuvan kielellisessä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sen 

mukaan merkitykset ja tieto rakentuvat historiallisesti ja kulttuurisesti sosiaalisten proses-

sien sekä vuorovaikutuksen kautta. (Mt. 46.) Toimijuuden rakentuminen ohjasi tutkielman 

metodologiseksi lähestymistavaksi sosiaalisen konstruktionismin. Sosiaalitieteissä sosiaali-

sella konstruktionismilla tarkoitetaan joukkoa erilaisia ajattelutapoja, joille yhteistä on 

kulttuurin, historiallisuuden ja sosiaalisen todellisuuden kielellisen rakentumisen korosta-

minen (Kuusela 2002, 51). Toimijuus rakentuu modaliteettien kautta vuorovaikutukselli-

sesti sekä suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Suhteissa rakentuminen sopii sosiaali-

konstruktionistiseen metodologiaan. Aineiston pohjalta tutkija voi havainnoida nuorten 

toimijuuden rakentumista heidän kerrontansa kautta. 

Pro gradu -tutkielmani on osa Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, moniammatillisissa ja 

yhteiskunnallisissa prosesseissa – tapauksena vanhempien eron jälkeinen vaino (CAPS) 

hanketta. Tarkastelen tutkielmassa hankkeessa kerättyä nuorten haastatteluaineistoa. 

Hankkeessa tutkitaan lasten tietävää toimijuutta vanhempien eron jälkeisessä vainossa yk-

sityisissä, yhteiskunnallisissa ja moniammatillisissa prosesseissa. Hankkeessa lähestytään 
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lasten tietävää toimijuutta monitieteisesti sosiaalityön, kasvatustieteiden ja oikeustieteiden 

näkökulmista. Tarkoitukseni on tuottaa uutta tietoa ja näkökulmaa nuorten toimijuudesta 

vanhempien eron jälkeisessä vainossa. 

Ymmärrän eron jälkeisen vainon ja nuorten toimijuuden tarkastelemisen sekä sensitiivisek-

si aiheeksi että kohderyhmäksi. Sensitiivisyys on huomioitava läpi tutkielman. Valmiin 

aineiston käyttäminen tutkielmassa on yksi eettisistä valinnoista. Vanhempien eron jälkei-

nen vaino on lähisuhdeväkivaltaan kuuluva ilmiö, minkä vuoksi väkivaltatyöntekijät ovat 

toteuttaneet nuorten haastattelut. Lisäksi suurin osa aineiston nuorista on alaikäisiä. Ala-

ikäisyyden ja ilmiön luonteen vuoksi kyseessä on myös sensitiivinen kohderyhmä.  

Tämä pro gradu -tutkielma koostuu kahdeksasta pääluvusta. Toisessa pääluvussa avaan 

eron jälkeistä vainoa yleisesti ilmiönä ja taustoitan vainoa juridisesta näkökulmasta vainon 

luonteen vuoksi. Ensimmäisen pääluvun viimeisessä alaluvussa siirryn tarkastelemaan 

vanhempien eron jälkeistä vainoa nuorten näkökulmasta. Kolmannessa pääluvussa avaan 

tutkielman teoreettista taustaa eli käsittelen toimijuutta teoreettisena viitekehyksenä sekä 

siirryn tarkastelemaan toimijuuden modaliteetteja. Kolmannen pääluvun lopuksi pohdin 

vielä nuorten toimijuutta. Tutkielman neljännessä pääluvussa käsittelen metodologisia va-

lintoja. Avaan tutkielman tutkimustehtävän ja -kysymyksen, kerron tutkielman aineistosta, 

analyysimenetelmistä ja analyysista sekä pohdin tutkielmaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

Tutkielman metodologisen taustan avaamisen jälkeen käsittelen pääluvuissa viisi, kuusi ja 

seitsemän tutkielman tuloksia. Lopuksi viimeisessä eli kahdeksannessa pääluvussa tiivistän 

pohdinnassa tutkielmani keskeisiä tuloksia ja reflektoin tutkielmaani. 
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2 Eron jälkeinen vaino 
 

 

2.1 Vaino yhteiskunnallisen ilmiönä 

 

Vaino voidaan määrittää vakavaksi maailmanlaajuiseksi ongelmaksi, joka on herättänyt 

mielenkiintoa muun muassa tutkijoiden, eri ammatinharjoittajien ja poliittisten päättäjien 

keskuudessa. Vaikka ilmiön loukkaavuus ja laaja esiintyvyys ympäri maailmaa tiedoste-

taan, vasta viime vuosina tutkimus aiheesta on lisääntynyt. (Chan & Sheridan 2020, 1.) 

Suomalaisessa keskustelussa vaino on sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ongelmana suh-

teellisen uusi, joka voi vaikuttaa ilmiön tunnistettavuuteen (mm. Nikupeteri & Laitinen 

2017, 19). Vainon määritelmät ovat muotoutuneet ajan myötä kulttuurisessa kontekstissa 

kertomusten, median sekä oikeudellisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien kautta. Eron jälkei-

nen vaino asettaa erityisiä haasteita yhteiskunnalle, viranomaisille sekä yksilöille, jotka 

ovat tekemisissä eron jälkeisen vainon kanssa sekä yrittävät selvitä ja päästä eroon vainos-

ta. (Spitzberg & Cupach 2014, 15, 30.)  

Eron jälkeinen vaino on yksi useista vainon ilmenemismuodoista ja se voidaan määrittää 

lähisuhdeväkivallaksi. TK Logan ja Robert Walker (2009, 248) mainitsevat, että eron jäl-

keisessä vainossa voi havaita ainakin viisi ulottuvuutta, jotka erottavat sen muista vainon-

muodoista. Näitä ulottuvuuksia ovat tekijän ja uhrin läheinen suhde, historia tai konteksti, 

toistuva vainokäyttäytyminen, kasvanut väkivallan uhka, vainotekojen ajoitus sekä uhrin 

kokema suuri psykologinen tuska. (Mt. 2009, 248.) Eron jälkeinen vaino voidaan paikantaa 

lähisuhdeväkivallaksi, joka ilmenee perhe- tai parisuhteissa. Eroa on usein edeltänyt pari-

suhdeväkivalta, joka on eron jälkeen muuttunut vainoksi. Toisaalta vainon piirteitä on voi-

nut esiintyä jo parisuhteen aikana. Keskeistä ilmiössä on uhrin ja tekijän aikaisempi, lähei-

nen ja intiimi ihmissuhde. Svenja Senkans, Troy E. McEwan ja James R.P. Ogloff (2017) 

tarkastelevat tutkimuksessaan parisuhdeväkivallan ja eron jälkeisen vainon yhteyttä. Tut-

kimuksessa on mukana 422 iältään 18–59-vuotiasta osallistujaa. Tutkittavista sukupuolel-

taan naisia on noin 282. Tulokset osoittavat, että parisuhteen päättymisen jälkeen noin 30–

60 prosentissa parisuhdeväkivalta muuttuu eron jälkeiseksi vainoksi. Tutkimuksessa uute-

na tietona ilmenee, että suurinta osaa eron jälkeisistä vainotapauksista edeltää jonkin astei-

nen parisuhteen aikainen väkivalta. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisempien eron 

jälkeisestä vainosta tehtyjen tutkimustulosten kanssa. 
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Yksi keskeinen perusta vainon määrittelyssä on uhrin oma subjektiivinen kokemus eli esi-

merkiksi tekijän toiminnan kokeminen häiritsevänä ja ahdistavana. Eron jälkeisen vainon 

tunnistaminen ei ole uhreille eikä viranomaisillekaan yksiselitteistä, sillä muotoja ja vai-

noon kuuluvia tekotapoja on monia. Vaino on yksi väkivallan muodoista, joka ei välttämät-

tä jätä uhriin fyysisiä jälkiä. (Nikupeteri & Laitinen 2017, 19–21.) Vaikka vaino ei jättäisi-

kään uhreille fyysisiä jälkiä, se ei vähennä ilmiön haitallisuutta. Vainon olemassaolo on 

uhria kohtaan häiritsevää ja ei-toivottua. Vaino voidaan sellaisenaan nähdä suurelta osin 

”uhrin määrittelemäksi” rikokseksi. (Spitzberg & Cupach 2014, 15–16.) Beth Bjerregaar-

din (2015, 21) mukaan tekijän välttelemiseksi ja vainosta aiheutuvan pelon sekä ahdistuk-

sen säätelemiseksi uhrit joutuvat usein muuttamaan omaa käyttäytymistään arjessa. 

Toinen olennainen peruste vainoilmiön määrittelemisessä on tekijän sitoutuminen toistu-

vaan toimintaan yksittäisten tekojen sijaan (White, Longpré & Stefanska 2020, 5074; Lo-

gan & Walker 2009, 248). Tekijän tavoitteellisuus ja sitoutuneisuus sekä uhrin kontrolloin-

ti kuuluvat vainoilmiöön. Vainoajien toistuva ja tavoitteellinen toiminta vaikuttaa uhrien 

arkeen muun muassa rajoittaen uhrien sosiaalista tilaa ja toimintaa, aiheuttaen samalla uh-

reille pelkoa ja ahdistusta. (Laitinen, Nikupeteri, Hurtig 2018, 24–25; Nikupeteri & Laiti-

nen 2017, 21.) Eron jälkeisessä vainossa tekijän toiminnassa voidaan havaita myös pakot-

tavaa kontrollia. Pakottava kontrolli tarkoittaa väkivaltaisten tekojen ja toiminnan joukkoa, 

uhkailua, pelottelua tai muuta hyväksikäyttöä, jonka tarkoituksena on uhrin rankaiseminen, 

pelotteleminen tai vahingoittaminen. Pakottava kontrolli ja siinä ilmenevä tekijän taktiikka 

sisältää toistuvia, mutta fyysisesti väkivallattomia tai mahdollisemman ulkopuolelta ha-

vaitsematonta väkivaltaa. Näitä voivat olla esimerkiksi pelottelu, nöyryyttäminen, eristä-

minen ja uhrin hallitseminen sekä sääteleminen. (Stark 2009, 5, 171–172; Logan & Walker 

2009, 253.) Emma Katz, Anna Nikupeteri ja Merja Laitinen (2020, 310) mainitsevat pakot-

tavaan kontrolliin liittyvän myös käyttäytymistä, joka näennäisesti vaikuttaa hoivaavalta ja 

välittävältä vainottua kohtaan. Tekijän hoivaava ja välittävä sekä uhkaileva ja pelottava 

käyttäytyminen vuorottelevat. Nämä pakottavaan kontrolliin kietoutuvat välittävän käyt-

täytymisen jaksot kuuluvat osaan ilmiön yleistä hyväksikäyttöä. (Mt. 310.) 

Anna Nikupeterin (2016, 42) mukaan eron jälkeiseen vainoon voi liittyä eri muotoista vä-

kivaltaa. Eri muotoisten tekojen, väkivallan ja käyttäytymisen moninaisuus vaikeuttaa vai-

non tunnistamista ja aiheuttaa myös ilmiön näkymättömyyttä ulkopuolisille. Vainossa il-

meneviä väkivallan osa-alueita voivat olla muun muassa psyykkinen, henkinen, fyysinen, 

seksuaalinen, hengellinen, sosiaalinen, teknologia-avusteinen sekä taloudellinen väkivalta. 

(Mt. 42.) Vaikka eron jälkeiset vainoteot olisivat ulkopuolisille ihmisille huomaamattomia 
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ja vaino olisi kokonaisuudessaan ulkoapäin huomaamatonta, sen seuraukset ovat kuitenkin 

vakavia vainotulle sekä usein myös hänen lähipiirilleen (mm. Laitinen ym. 2018, 25–26; 

Elklit ym. 2019, 2). 

Eron jälkeisessä vainossa vainoajilla on useita eri väyliä toteuttaa vainoa. Eron jälkeisessä 

vainossa ja sen ilmenemisessä voidaan havaita myös yleisiä häirinnän muotoja (Logan & 

Walker 2009, 248), joita voivat olla esimerkiksi seuraaminen, tarkkailu, uhkailu ja ei-

toivotut yhteydenotot eri kanavien kautta. Eri kanavina voivat toimia puhelut, viestit, säh-

köpostit tai esimerkiksi kirjeet. Toisaalta eron jälkeiseen vainoon voi liittyä myös uhrin 

kotiin tai työpaikalle tulemista, lahjojen antamista, kolmannen osapuolen käyttämistä vai-

noamiseen, itsemurhalla uhkaamista, murtautumista, fyysisiä ja seksuaalisia väkivallante-

koja sekä uhrin hengen uhkaamista. (White ym. 2020, 5085.) Edellä mainitut esimerkit 

eivät ole tyhjentäviä, vaan vainokäyttäytymiseen voi kuulua myös tässä listassa mainitse-

mattomia tekoja ja muita vainon toteuttamisen väyliä. Osa edellä mainituista teoista, kuten 

esimerkiksi fyysinen seuraaminen, voi olla joissakin tapauksissa myös ulkopuolisen havait-

tavissa. Esimerkiksi fyysinen uhrin kodin tarkkailu pihapiirissä voi herättää naapurien 

huomion. Toisaalta esimerkiksi teknologia-avusteisessa vainokäyttäytymisessä ilmenevä 

uhrin uhkaileminen viestien kautta on ulkopuolisille ihmisille usein piilossa olevaa vaino-

käyttäytymistä.  

Yhteiskunnallisesti vainon laajoista tekotavoista huolimatta ilmiö on aliraportoitu viran-

omaisille. Aliraportointi voi johtua esimerkiksi uhrin kokemasta pelosta siihen, että tekijä 

kostaisi vainosta ilmoittamisen uhrille. (White 2020, 5087.) Vainon ilmaantuvuutta on kui-

tenkin yhteiskunnassa tutkittu. Korkeampien arvioiden mukaan väestöstä lähes 25 prosen-

tilla olisi riski tulla elämänsä aikana vainotuksi. Alempien arvioiden mukaan luku olisi 8–

12 prosenttia. (Spitzberg & Cupach 2014, 109.) Bjerregaard (2015, 11, 20) tarkastelee tut-

kimuksessaan 788 yliopisto-opiskelijaa ja vainon ilmenemistä. Kaikista tutkimukseen osal-

listuneista yliopisto-opiskelijoista 21 prosenttia on kokenut vainoa jossakin vaiheessa elä-

määnsä ja kuusi prosenttia kokee tutkimuksen toteuttamisen hetkellä vainoa. Tutkimukseen 

osallistuneista 65 prosenttia on sukupuoleltaan naisia ja 35 prosenttia miehiä. Kaikista 

osallistujista 24,7 prosenttia naisista oli kokenut vainoa ja miehistä yhteensä 10,9 prosent-

tia. (Mt. 11, 20.) Tutkimukseen osallistuneista suurin osa kokee vainomuodoista eron jäl-

keistä vainoa, eikä esimerkiksi tuntemattoman ihmisen tai tuttavan toteuttamaa vainoa. 

Myös suurin osa yhteiskunnassa ilmenevistä vainomuodoista on eron jälkeistä vainoa, jos-

sa tekijällä ja uhrilla on ollut aikaisempi läheinen ja intiimi ihmissuhde (Norris, Huss & 

Palarea 2015, 92).  
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Eron jälkeinen vaino on yhteiskunnallisesti sekä sukupuolittunutta että sukupuolistunutta 

väkivaltaa (esim. White ym. 2020, 5080; Nikupeteri 2016, 47; Woodlock 2017, 582), ja 

useampien arvioiden mukaan uhreista noin kolme neljästä on sukupuoleltaan naisia (Spitz-

berg & Cupach 2014, 109). Muihin Euroopan Unionin maihin verrattuna Suomessa naisten 

vainokokemukset ovat olleet yleisempiä (Piispa & Heiskanen 2017, 67). Sukupuolittunut 

väkivalta tarkoittaa, että tilastollisesti jossakin ilmiössä esiintyvyys on jakautunut suku-

puolten kesken. Esimerkiksi eron jälkeisessä vainossa tekijät ovat useammin sukupuolel-

taan miehiä kuin naisia, jonka vuoksi se voidaan havaita sukupuolittuneeksi väkivallaksi. 

Sukupuolistuneen väkivallan käsite sen sijaan tuo ilmi jatkuvaa neuvottelua ja kamppailua 

sukupuolen merkityksistä eri väkivaltatilanteissa, oikeuden ja auttamisen käytännöissä 

sekä julkisessa keskustelussa. (Niemi, Kainulainen & Honkatukia 2017, 11–12; Ronkainen 

2017, 29.) On kuitenkin huomioitava, että myös naiset voivat olla eron jälkeisen vainon 

tekijöinä, ja vainoa voi ilmetä myös homoseksuaalisissa suhteissa (Nikupeteri 2016, 23). 

 

 

2.2  Vainon juridiset tunnusmerkistöt 

 

Vaino on Suomessa säädetty rangaistavaksi vuonna 2014. Vaino esiintyy rikoslaissa 

(39/1889) nimikkeellä vainoaminen. Vainoamiseen syyllistyy rikoslain mukaan henkilö, 

”joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla 

tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa 

pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai 

ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-

deksi” (rikoslaki 7 a §, 31.12.2013/879). Vainon juridinen määritelmä tuo esille vainon 

kokemuksellisen ulottuvuuden ja haavoittavuuden uhrin näkökulmasta. Rikoslaki kiinnittää 

kokemuksellisuuden vainon tuottamaan turvattomuuteen ja pelkoon. (Nikupeteri, Ervasti, 

Marttala & Laitinen 2017, 104.)  

Pia Mäenpään (2017, 58–59) mukaan vuoden 2014 lain säätämiselle oli kansallinen tarve, 

sillä vainoamisen säätäminen rangaistavaksi toiminnaksi on yksi oleellinen keino vainoil-

miön torjumisessa. Vainoamisen säätäminen rangaistavaksi nosti rikoslainsäädännön Suo-

messa kansainvälisten velvoitteiden tasolle. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin koh-

distuvan perheväkivallan ja väkivallan torjumisesta ja ehkäisemisestä ei velvoittanut vai-

noamisen säätämistä omana rikostyyppinään rangaistavaksi, mutta se kuitenkin velvoitti 
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sopimusvaltiot käyttämään vainoilmiön ehkäisemisessä ja torjunnassa rangaistuksia. Lain 

esitöissä todettiin rikoslainsäädännön riittämättömyys vastaamaan kaikilta osin vainon 

kohteen suojelutarpeeseen. Vuoden 2014 lain säätäminen vastasi Euroopan neuvoston 

yleissopimuksen vaatimukseen kriminalisoida toiseen henkilöön kohdistuva toistuva ja 

tahallinen uhkaava käyttäytyminen, jonka johdosta käyttäytymisen kohde joutuu pelkää-

mään oman turvallisuutensa vaarantumista. Lain säätäminen nähtiin tärkeäksi myös ilmiön 

luonteen vuoksi. Vainossa on kyse erikoisluontoisesta ja pitkäkestoisesta rikoksesta, jonka 

seuraukset voivat olla uhrille ja uhrin lähipiirille vakavia. Uhrille voi esimerkiksi aiheutua 

elinikäisiä psyykkisiä seurauksia. (Mt. 58–59.) 

Vainoamisen määritteleminen rikokseksi vuonna 2014 oli yksi olennaisista keinoista Suo-

messa vastata vainoon myös sosiaalisena ongelmana. Anna Nikupeteri (2016, 27–28) tuo 

esille vainon sosiaalisena ongelmana. Suomessa eron jälkeinen vaino voidaan yhteiskun-

nallisesti paikantaa sosiaaliseksi ongelmaksi. Konstruktionistisen näkökulman mukaan 

yhteiskunnan sosiaaliset ongelmat muodostuvat erilaisten toimijoiden vaikutuksesta, sosi-

aalisissa prosesseissa ja suhteissa. Sosiaalinen ongelma syntyy, kun jokin asia tai ilmiö, ja 

sen seuraukset aletaan kokemaan ongelmallisina. Tämän jälkeen yksilöt, ryhmät ja eri toi-

mijat näkevät asiaan puuttumisen merkitykselliseksi ja tekevät asiasta tulkinnan. Toiset 

tulkinnoista saavat toisia vahvemman perustan, jolloin niiden pohjalta kehitetään institu-

tionaalisia käytäntöjä. Keskeistä on, että sosiaalisiin ongelmiin liitetään asian tai toiminnan 

näkeminen haitallisena, harmillisena, vahingollisena ja ei-toivottuna. Tämän jälkeen yh-

teiskunta pyrkii vastaamaan sosiaaliseen ongelmaan kehittämällä erilaisia ammatillisia, 

yhteiskunnallisia ja oikeudellisia keinoja ilmiöön vaikuttamiseksi. (Mt. 27–28.) Sosiaali-

työn tarkoitus on pyrkiä lieventämään tai poistamaan ongelmallisia sosiaalisia asiantiloja 

(Pösö 2009, 153), jonka vuoksi myös sosiaalityön näkökulmasta yhteiskunnallinen ja juri-

dinen vaikuttaminen vainoon vastaamiseksi on tärkeää. 

Kaikissa maissa vainoa ei kuitenkaan ole määritelty sosiaaliseksi ongelmaksi, tai siihen 

vastattu rikosoikeudellisesti. Ilona Laurinaitytė ja Ilona Michailovič (2020, 170) ottavat 

esille, että vainoamisen oikeudellinen arviointi ja käyttöön otetut ennaltaehkäisytoimenpi-

teet ovat jokaisessa maassa erilaisia. Euroopan Unionissa on useita maita, joissa vainoon 

on yhteiskunnallisesti vastattu lainsäädännön kautta. Osassa Euroopan unionin jäsenmaista, 

joissa vaino on kriminalisoitu, on tuomioksi lainsäädännössä asetettu ainoastaan vankeus-

rangaistus. Esimerkiksi Italia, Kroatia, Puola, Itävalta, Ranska, Slovakia, Unkari ja Ruotsi 

kuuluvat näihin maihin. Toisaalta Modena Group on Stalking (2007, 10) vertaili Euroopan 

Unionissa jäsenmaiden lainsäädäntöä vainoamiseen vastaamisessa. Tarkastelu osoitti, että 
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vuoteen 2007 mennessä vain 8 jäsenmaata oli asettanut vainoamisen vastaista erityislain-

säädäntöä. On huomioitava Unioniin kuuluvan maita, jotka eivät näe tarpeelliseksi määrit-

tää erityislainsäädäntöä, koska vainoaminen ei ole herättänyt julkista keskustelua, eikä sitä 

pidetä yhteiskunnallisena tai sosiaalisena ongelmana. Toisaalta erityislainsäädäntöä ei ole 

osassa maista säädetty, sillä näissä maissa nähdään yleisten rikossäännösten riittävät suo-

jaksi vainoamista vastaan. (Mt. 170.)  

Suomalaisessa yhteiskunnassa oikeudellisesta lähestymistavasta vainoon on määritetty 

neljä tekotapaa, jotka ovat uhkaaminen, seuraaminen, tarkkaileminen ja yhteydenottami-

nen. Uhkaamiseen on liitetty rikoslaissa toistuvuuden kriteeri, eikä sen tarvitse yksittäisenä 

tekona olla vakava. Seuraaminen tarkoittaa fyysistä toisen ihmisen seuraamista, jossa uhrin 

ei tarvitse havaita tekijää tai kommunikoida tekijän kanssa. Tarkkaileminen liittyy korvin, 

silmin tai teknisten apuvälineiden kautta tapahtuvaan vainoon. Yhteydenottamisen tun-

nusmerkistöön liittyy esimerkiksi soittaminen, viestien lähettäminen tai uhrin luo menemi-

nen joko välikäsien kautta tai suoraan. Lisäksi tekotapatunnusmerkistössä mainitaan näihin 

rinnastettavat tekotavat. Rinnastettavana tekotapana voi toimia esimerkiksi paketin tuomi-

nen tai huomionosoitusten lähettäminen. Rinnastettavien tekotapojen perusteluna on vai-

nokäyttäytymisen monipuolisuus ja esimerkiksi tekniikan kehittymisestä aiheutuva jatkuva 

muutos. (Mäenpää 2017, 70–72.) Juridinen tekotapojen määrittely ei kuitenkaan tarkoita 

vainon kattavaa esiin tulemista niiden kautta. Tekijät käyttävät esimerkiksi usein teknolo-

giaa vainon välineenä (Woodlock 2016, 597) ja tekniikka sekä sen kehittyminen tarjoaa 

tekijöille yhä laajempia keinoja toteuttaa vainoa. 

 

 

2.3  Nuoret vanhempien eron jälkeisessä vainossa 

 

Nuoruuden ja nuoren määritteleminen tutkielmassa on tärkeää, sillä nuoruuden alkaminen 

ja loppuminen voidaan määritellä monin eri tavoin. Erilaisia lähestymistapoja nuoruuteen 

on muun muassa nuoruuden määritteleminen lapsuuden ja aikuisuuden väliseksi siirtymä-

vaiheeksi, kronologiseksi ikään liittyväksi vaiheeksi tai kulttuurisen ja sosiaalisen raken-

tumisen kautta. Siirtymävaihenäkökulman kautta nuoruus voidaan ymmärtää siirtymävai-

heena, joka on lapsuuden huoltajista riippuvaisuuden ja aikuisuuteen liittyvän itsenäisyy-

den välissä. Kulttuurisesta näkökulmasta nuoruus rakentuu sosiaalisesti eri tavoin eri mais-

sa ja eri aikakausina. Sosiologinen perinne on nuorisotutkimuksessa keskittynyt pitkälti 
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nuorten kokemuksiin. (Mm. Furlong 2013, 1–3, 10; Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, 

Pulkkinen & Ruoppila 2014, 148.) Toisaalta Tarja Juvonen (2015, 26) määrittelee nuoruut-

ta sekä kronologisen että kulttuurisen näkökulman kietoutuneisuuden kautta. Juvonen ottaa 

esiin väitöskirjatutkimuksessaan, että elämänkulku institutionalisoidusta näkökulmasta on 

ikärajoihin pohjautuvaa ja vaikuttaa olennaisella tavalla nuorten toimintamahdollisuuksiin 

ja yhteiskunnalliseen asemaan. Ikään perustuen lait määrittelevät erilaisia mahdollisuuksia, 

oikeuksia, velvollisuuksia sekä vastuuta. 18-vuotiaana nuoret saavat poliittisesti ja yhteis-

kunnallisesti täyden kansalaisen velvollisuudet ja oikeudet. Ikään ja numeroihin liittyvistä 

velvollisuuksista ja oikeuksista huolimatta nuorten toimijuuden ja aikuistumisen reunaeh-

dot liittyvät moninaisiin tekijöihin. (Mt. 26.) 

Nuoruus voidaan nähdä osittain haavoittuvana ajanjaksona. Sosiaalisten tekijöiden lisäksi 

nuoruuden rakentumiseen liittyy konkreettisia fyysiseen kasvuun ja ajattelun kehittymiseen 

liittyviä tekijöitä. (Nurmi ym. 2014, 148). Juha Hämäläinen, Eila Laukkanen ja Riitta Vor-

nanen (2008, 162) mainitsevat, että nuoruudessa lapsen keho muuttuu aikuisen kehoksi ja 

nuoren mieli alkaa kypsymään psyykkiseksi aikuiseksi. Psyykkinen kehittyminen kestää 

pidemmän aikaa kuin fyysinen. Toisin sanoen nuorella voi olla fyysisesti pitkälle kehitty-

nyt vartalo, mutta psyykkinen kehitys on vielä keskeneräinen verrattuna aikuiseen. Tästä 

syytä nuoruusikään kuuluva kehitysvaihe on kehityspotentiaalin sekä haavoittuvuutensa 

vuoksi haasteellinen kasvatuksellisesti ja merkityksellinen aikuisuuden mielenterveyden 

kannalta. (Mt. 162.)  

Edellä mainitut määrittelyt osoittavat, että nuoruuden määritteleminen on moninaista riip-

puen näkökulmasta ja lähestymistavasta. Andy Furlong (2012, 5) ottaa esiin kaksi keskeis-

tä nuorisotutkimuksen suuntausta. Furlong mainitsee, että nuorisotutkimuksessa on ollut 

pitkään kuilu kulttuurisen ja siirtymävaiheen näkökulman välillä. Kulttuurisessa näkökul-

massa voidaan keskittyä muun muassa elämäntapoihin ja nuorten alakulttuureihin, kun 

siirtymävaiheena nuoruuden tutkiminen keskittyy esimerkiksi työn ja koulutuksen väliseen 

suhteeseen. (Mt. 5.) Tämä tutkielma tarkastelee nuorten elämää toisaalta siirtymävaiheena 

itsenäisyyden ja huoltajasta riippuvaisuuden välillä, mutta ottaa huomioon myös kulttuuri-

sesti ja sosiaalisesti vaikuttavat reunaehdot. Nuoruudessa suhde vanhempiin voi olla vielä 

kietoutunutta ja itsenäistyminen keskeneräistä. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa korostetaan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa sekä lapsen ja 

nuoren oikeutta suojeluun. Vaino toimintana aiheuttaa poikkeuksen yhteiskunnassa tärkeä-

nä pidettyihin arvoihin. Nuoriin ja lapsiin kohdistuva väkivalta nähdään yhteiskunnassa 

juridisesti, moraalisesti, sosiaalisesti ja eettisesti tuomittavana. Toisaalta vaikka nuoreen 
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kohdistuva väkivalta nähdään yhteiskunnassa puuttumista vaativana asiana, se voidaan 

yksittäisen nuoren kokemuksissa ja arjessa määritellä pieneksi. Ilmiön pysyminen perheen 

piirissä haastaa vainoon puuttumista. Vaino on vähän tunnettu väkivallan muoto, joka voi 

aiheuttaa esimerkiksi työntekijöissä tai muissa kuulijoissa vaihtoehtoisten selitysten kek-

simistä. (Laitinen ym. 2018, 23, 25–26.) Perhe- ja lähisuhdeväkivalta koskettaa yhteiskun-

nassa kaikkia sosioekonomisia ryhmiä kaikilla taustoilla (Lloyd 2018, 2), ja se voi vaikut-

taa nuoriin merkittävästi myös sen jälkeen, kun aktiivinen perheväkivalta on ohi (Holt, 

Buckley & Whelan 2008, 797). 

Vanhempien välinen vaino on haavoittavaa nuorille. Nuoren toiseen vanhempaan kohdis-

tuvassa eron jälkeisessä vainossa tekijä voi käyttää nuorta vastaan samoja pakottavan kont-

rollin ja vainon muotoja kuin nuoren vanhempaa kohtaan. Tämä rajoittaa nuoren arkea ja 

aiheuttaa nuorelle psyykkistä sekä emotionaalista vahinkoa. Eron jälkeinen vaino on lähi-

suhdeväkivaltaa, ja sen tiedetään vaikuttavan negatiivisesti nuorten mielenterveyteen, hy-

vinvointiin sekä kasvuun ja kehitykseen. (Katz ym. 2020, 311–312.) Nuoruudessa on jo 

kehitysvaiheeseen liittyvää haavoittuvuutta, jolla voi olla merkitystä vanhempien eron jäl-

keisestä vainosta aiheutuviin seurauksiin. Ask Elklit, Lene Annie Gregers Vangsgaard, 

Sophie Witt Olsen ja Sara Al Ali (2019, 2) mainitsevat, että viranomaisten ja koko yhteis-

kunnan on tärkeää olla tietoinen lapsista ja nuorista, jotka kokevat varhaisessa elämässä 

traumatisoivia tapahtumia, sillä kehitykseen liittyvällä haavoittuvuudella ja kasvaneella 

traumatisoitumisen riskillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia. 

Nuorten kohtaamat vainoteot voivat olla moninaisia. Vainoteot aiheuttavat nuorille turvat-

tomuuden ilmapiiriä. Tekijän ennustamaton käyttäytyminen, jatkuvat yhteydenotot, vihjai-

levat puheet ja vakoilu ovat emotionaalisesti kuormittavia. Toiseen vanhempaan ensisijai-

sesti kohdistuvassa vainossa nuoret joutuvat kantamaan läheiseensä jatkuvasti kohdistuvaa 

uhkaa. Uhkaava käyttäytyminen aiheuttaa pelon ilmapiiriä arjessa. Toisaalta tekijä voi ot-

taa myös suoraan nuoreen yhteyttä ja yhteydenottoja voi olla suuri määrä. Yhteydenotot 

voivat liittyä muun muassa nuoren liikkeiden seuraamiseen tai nuori voi joutua toimimaan 

tekijälle tietojen välittäjänä ja manipuloinnin välineenä. (Nikupeteri ym. 2017, 105–107; 

Laitinen 2018, 32–33.) Useat vainoteoista tapahtuvat teknologian avulla. Vainoteot voivat 

olla samoja, joita kohdistuu myös nuoren vanhempaan. Taktiikkana toiminnassa on uhrien 

kokema jatkuva uuden häirinnän ja tekojen uhka. Tarkkaileminen ja yhteydenotot aiheut-

tavat uhreissa hälytystilan uusien tekojen mahdollisuudesta. (Nikupeteri, Katz & Laitinen 

2021, 401.)  



13 

 

                   

Vaikka vaino kohdistuisi pelkästään nuoren toiseen vanhempaan, altistuu nuori perhees-

sään jatkuvasti vainoilmapiirille. Arjessa olennainen vainoteko on jo se, että nuori ja van-

hempi joutuvat elämään jatkuvassa epävarmuudessa tekijän seuraavista liikkeistä. Ollak-

seen valmiit reagoimaan mahdolliseen vainoon, vainon kohteet joutuvat ennakoimaan ti-

lanteita ja tarkkailemaan jatkuvasti ympäristöään. Tämän seurauksena nuori voi kokea, että 

vainoaja on ottanut osittain hänen elämänsä hallintaan. (Mm. Johansen & Tjørnhøj-

Thomsen 2016, 885–886.) Lapsen ja nuoren kehitykseen vaikuttaa oleellisesti hänen van-

hempansa ja huoltajansa antama emotionaalinen suoja ahdistavissa tilanteissa. Kun nuori 

joutuu näkemään eron jälkeistä vainokäyttäytymistä ja elämään vainon sävyttämässä arjes-

sa, nämä suojatekijät vaarantuvat, ja nuoren riski sairastua mielenterveyden häiriöihin kas-

vaa. (Elklit ym. 2019, 1–2.) Nuoret ymmärtävät ja havaitsevat, kun heidän vanhempaansa 

kohtaan kohdistuu vainoa. Tämä lapsen ja nuoren vainon olemassaolon tiedostaminen voi 

olla ajatuksena häiritsevä (mm. Laitinen ym. 2018, 48). 

Vanhempien välinen eron jälkeinen vaino asettaa nuoret ristiriitaiseen tilanteeseen, kun 

toinen vanhempi toimii tekijänä ja toinen tilanteen uhrina. Tilanteen ristiriitaisuutta on tar-

kasteltu pienempien lasten kohdalla. Anna Nikupeteri ja Merja Laitinen (2015, 837–838) 

mainitsevat, että ristiriitaisia tunteita tekijää ja lojaalisuutta molempia vanhempia kohtaan 

ilmenee etenkin pienempien lasten keskuudessa. Ristiriitaisuus voi nousta tekijöiden vaih-

televista välittävästä ja ahdistavasta toiminnasta. Tekijät saattavat kertoa lapsille ja per-

heelle rakastavansa heitä ja vainossa voi ilmetä myös jaksoja, joissa vainoteot varjostuvat 

näennäisen rakkauden osoittamiseen (Spitzberg & Cupach 2014, 172; Bjerregaard 2015, 

15). Vuorotellen vaihteleva uhkaava ja välittämiseen piiloutuva tekijän toiminta eli pakot-

tavan kontrollin käyttäminen voi olla lapsille ja nuorille kuormittavaa. Tekijät saattavat 

toiminnallaan herättää nuorissa toivoa tilanteen paranemisesta ja vuorostaan uhkaavalla 

käyttäytymisellä viedä nuorten toivon pois.  Lähisuhdeväkivalta ja pakottava kontrolli nuo-

ren ja lapsen elämässä voi aiheuttaa häiriötä useille eri elämän osa-alueille (mm. Lloyd 

2018, 1) ja seurauksena voi olla suurta psykologista tuskaa (Logan & Walker 2009, 252). 

 

 

 

3 Toimijuus teoreettisena viitekehyksenä 
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3.1 Toimijuus käsitteenä 

 

Toimijuuden käsitettä käytetään useilla eri tieteenaloilla, ja sitä voi käyttää myös teoreetti-

sena viitekehyksenä. Toimijuuden määritteleminen ei ole yksiselitteistä. (Gordon 2005, 

115; Silvonen 2015, 3.) Perinteisesti on ajateltu, että yksilön toimijuuden olemassaolo vaa-

tii kykyä tilanteiden arviointiin, valitsemiseen ja myös toisin tekemiseen. (Hynninen 2016, 

174). Suvi Ronkainen (1999, 84) ottaa toimijuutta tarkastellessaan esille toimijasubjektiu-

den käsitteen. Modernin määrittelyn kautta subjekti tarkoittaa yksilötoimijaa, jolla on va-

paa tahto ja tietoisuus. Subjekti on lisäksi rationaalinen ja autonominen, jonka vuoksi hän 

kykenee irrottautumaan partikulaarisesta perspektiivistään. Ronkainen toisaalta pohtii, että 

tällä tavoin määritetyn toimijasubjektiuden olemassaolo ei ole välttämättä mahdollista. 

Käsitteessä yksilöllä olisi paikka tiedon, yhteiskunnallisen muutoksen, oman elämänsä 

määrittäjänä ja tuottajana sekä omien valintojensa tietoisena valitsijana. (Mt. 84.) Toimi-

juus nähdään usein yksilöön liittyvänä ominaisuutena sekä yksilön kykynä tehdä elämään-

sä koskevia valintoja ja päätöksiä. 

Yhteiskunnallisesti arvostetuksi ja voimaannuttavaksi ajateltu toiminta kytketään usein 

etenemiseen, muutokseen ja kasvuun. Siksi toimijuus yhdistetään helposti johonkin ulkoi-

sesti autonomiseen, tavoitteelliseen ja aktiiviseen yksilöön ja tämän toimintaan. Kun toimi-

juuden ehtoja ei huomioida tarpeeksi, tavoitteellisuus ja intentionaalisuus saattavat koros-

tua toimijuuden tarkastelemisessa. (Hynninen 2016, 182–183.) Toimijuuden ulkoisessa 

määrittelyssä keskitytään usein tarkastelemaan toimijuuden vahvuutta. Tämä luo arvoulot-

tuvuuden, jossa vahva toimijuus nähdään hyvänä tilana ja heikko toimijuus katsotaan epä-

toivotuksi asiaksi. Ulkoisesti pieneltä tai heikolta näyttäytyvä toimijuus ei tarkoita sitä, että 

yksilön omassa kokemuksessa tai tilanteessa hänen toimijuutensa olisi heikkoa. (Hokkanen 

2014, 57).  

Tuula Gordon (2005, 125) ottaa esiin kouluympäristöön liittyvän esimerkin, joka avaa toi-

mijuuden rakentumista sisäisesti. Hiljaa istuva oppilas voi vaikuttaa luokkahuoneessa hei-

kolta toimijalta. Todellisuudessa oppilas saattaa kuitenkin mielessään tulkita oppimaansa ja 

olla hyvinkin aktiivinen, vaikka ulkoapäin oppilas näyttäisi passiiviselta. (Mt. 125.) Toimi-

juuden tutkimisessa tutkijan tulisi olla avoin erilaisille käsityksille toimijuudesta, eikä aset-

taa ennakko-oletuksia toimijuuden muotoutumiselle. Tutkijan tulisi välttää pyrkimystä 

löytää tarkoituksellisuuden, vapaan valinnan ja tahdon ilmentymiä tutkittavasta ilmiöstä. 

Toimijuuden rationaalisia, päämäärähakuisia ja individualistisia määritelmiä on kyseen-

alaistettu ja nostettu esiin myös arkisen, pienen, totunnaistuneen ja hauraan toimijuuden 
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käsitteet (Hynninen 2016, 183.) Pienen, hauraan, totunnaistuneen ja arkisen toimijuuden 

käsityksiä yhdistää ymmärrys toimijuudesta, joka on aina paikantunutta ja tilanteista eli 

suhteisiin kiinnittyvää (mm. Juvonen 2013, 331). 

Yksilön toimijuus ei rakennu pelkästään yksilöön liittyvistä tekijöistä. Toimijuus voidaan 

havaita rakentuvan yksilön ja rakenteellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen kontekstien mo-

niulotteisessa vuorovaikutuksessa (Juntunen 2020, 2). Liisa Hokkanen (2014, 20) mainit-

see, että toimijuudessa ei ole kyse pelkästään yksilöpsykologisesta ominaisuudesta, vaan se 

määrittyy vuorovaikutuksessa, sosiaalisesti ja tietyissä konteksteissa. Keskeistä on ajatus, 

että toimijuus rakentuu ristiriitaisten yhteiskunnallisten suhteiden näyttämöllä, jossa yksilöt 

muokkaavat ja luovat sosiaalista todellisuutta ja rakenteita samalla, kun rakenteet rajoitta-

vat ja vaikuttavat yksilöiden toimijuuteen. Toimijuuteen liittyy toisin sanoen mahdollisuus 

intentionaaliseen, vuorovaikutukselliseen ja ympäristöään muokkaavaan toimijuuteen, 

mutta siihen vaikuttavat myös yhteiskunnalliset rakenteelliset ehdot. Rakenteelliset ehdot 

voidaan ottaa vastaan sellaisenaan, niitä vastaan voidaan kapinoida tai niitä voidaan uudel-

leentulkita tai myös pyrkiä niistä pois. (Silvonen 2015, 12; Layder 2006, 4–5; Juvonen 

2013, 330.)  

Toimijuuden käsitemäärittely kietoutuu sosiologian keskeisiin kysymyksiin. Keskeisiä 

pohdintoja sosiologiassa ovat rakenteiden, yhteiskunnan ja toimivan yksilön väliset suh-

teet. Sosiologia on myös kiinnostunut siitä, missä määrin yksilön toimijuus ohjautuu omilla 

valinnoilla ja vaikuttavatko siihen esimerkiksi yhteiskunnan lainalaisuudet ja rakenteet. 

(Jyrkämä 2007, 202.) Anthony Giddens (1984) liitetään usein toimijuuden käsitteeseen. 

Giddensin käsitys rakenteiden kaksinaisuudesta sisältää ajatuksen rakenteen ja toimijuuden 

dynaamisesta linjasta. Giddensin mukaan ihmisen toimijuus rakentuu sosiaalisissa raken-

teissa ja niiden ehdollistamana, mutta yksilöt myös muuntavat, soveltavat ja käyttävät hy-

väkseen sosiaalisten järjestelmien rakenteellisia ominaisuusia. Toisaalta Giddensin (1976, 

160–161) määrittelyn mukaan yksilön toimijuudella on rajat, ja rakenteet voivat olla yksi-

löä rajoittavia, mutta rakenteet tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti ajatella yksilön toimijuutta 

enemmän vahvistaviksi ja mahdollistaviksi. Rakenteet voidaan ajatella rakenteistumisteo-

rian kautta siten, että yhteiskunnallinen todellisuus muotoutuu rakenteista, jotka ovat muis-

tijälkinä olemassa yhteiskunnallisten toimijoiden tajunnassa. Näin ollen rakenteet ovat sekä 

resurssi että rajoittavat toimijuuden mahdollisuuksia. Yksittäinen toimija ei voi toivoa ra-

kenteita pois, sillä ne ovat yhteiskunnallisesti vallitsevia. Toisaalta ne ovat riippuvaisia 

toimijoista, sillä rakenteiden toisto on välttämätöntä, että ne säilyvät yhteiskunnassa. 
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(Heiskala 2000, 187.) Toimijuuden teoreettisen viitekehyksen kautta voidaan tutkia suhdet-

ta yksilöllisen valinnan, resurssien ja rakenteiden välillä (Munford & Sanders 2015, 617). 

Sosiaalinen konstruktionismi voidaan liittää toimijuuteen, sillä toimijuudessa on kyse sen 

rakentumisesta suhteessa yksilöön ja ympäristöön. Pekka Kuusela (2002, 51) mainitsee 

sosiaalisella konstruktionismilla olevan monia kehityssuuntia tieteenalasta riippuen. Sosi-

aalinen konstruktionismi on kehittynyt eri tavoin sosiologiassa, psykologiassa ja sosiaali-

psykologiassa (mt. 51.) Keskeistä sosiaalisessa konstruktionismissa on väite, että sosiaali-

nen todellisuus rakentuu kielellisessä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalisen kon-

struktionismin näkökulman mukaan tieto ja merkitykset rakentuvat kulttuurisesti ja histori-

allisesti sosiaalisten prosessien sekä vuorovaikutuksen kautta. (Vanhalakka-Ruoho 2015, 

46.) Sosiaalisen konstruktionismin mukaan asiat ovat yhteiskunnallisien voimien, historial-

listen tapahtumien ja erilaisten ideologioiden tuottamia. Sosiaalinen konstruktionismi suh-

tautuu kriittisesti vallitseviin asiantiloihin. Lähtöpiste ajattelulle liittyy siihen, että jonkin 

ilmiön ominaisuudet tai olemassaolo ei ole väistämättä seurausta asioiden luonteesta. Toi-

sin sanoen tiettyä ilmiötä muovasivat tai loivat sosiaaliset tapahtumat, historia ja voimat, 

jotka olisivat voineet olla toisenlaisiakin. (Hacking 2009, 14, 21.)  

Toimijuudessa keskeistä on suhteessa ja suhteissa rakentuminen sosiaalisesti. Toimijuutta 

rakentavaan kontekstiin kuuluvat yksilölliset ja yhteisölliset historiat, yhteiskunnalliset 

rakenteet sekä diskurssit ja niihin liittyvät odotukset, jotka myös sosiaalisessa konstruktio-

nismissa havaitaan. Toimijuuden käsite on tilanne- ja kontekstisidonnainen. Toisin sanoen 

toimijuuden käsitteessä voidaan nähdä olevan läsnä mennyt, nykyinen ja tuleva. (Hynninen 

2016, 174.)  

 

 

3.2  Toimijuuden modaliteetit 

 

Toimijuuden modaliteetit ovat yksi mahdollisista lähestymistavoista toimijuuteen. Modali-

teettien kautta liitetään yhteen toimijuuteen kuuluva yksilön ja rakenteiden välinen dyna-

miikka. Pierre Bourdieu (1990) ottaa esiin, että toimijuus rakentuu tiettynä aikana vasta-

vuoroisessa suhteessa ympäristön olosuhteisiin sekä näiden olosuhteiden määrittelemissä 

reunaehdoissa, jotka toimijat ajan myötä omaksuvat ja hyväksyvät omien käytäntöjensä 

kautta. Suomeen toimijuuden modaliteetit ovat tuoneet Pekka Sulkunen ja Jukka Törrönen 

(1997, 72–95) semioottisen tekstianalyysin tarkastelussa. Modaliteetteja hyödynnetään 
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nykyään sosiaalitieteissä. Sulkusen ja Törrösen keskeinen lähtökohta modaliteeteille on, 

että näkökulmat ja arvot ovat yksi osa tekstin tai puheen merkitystä, ja ne ilmenevät sen 

omissa rakenteissa, eivätkä toisin sanoen vain ulkopuolisena tulkintaympäristönä. Sulku-

nen ja Törrönen (1997, 83, 88–90) ovat jakaneet modaliteetit neljään pääryhmään, jotka 

ovat tahtominen, kykeneminen, osaaminen ja täytyminen eli velvoitteet. Osaaminen liittyy 

subjektin pysyviin, hankittuihin osaamisiin. Kykeneminen liitetään tilannekohtaisiin teki-

jöihin. Semiotiikan näkökulmasta halu on sisällytetty tahtomiseen. Toisaalta Sulkunen ja 

Törrönen ovat eriyttäneet haluamisen ja tahtomisen. Täytymistä on monenlaista. Se voi 

olla esimerkiksi välttämättömyyksiä tai määräämistä. Sulkusen ja Törrösen määrittelyssä 

keskeistä on se, että he pitävät tuntemista aikaisemmin mainittujen modaliteettien ketjuun-

tumisen seurauksena, eikä omana itsenäisenä modaliteettina (Hokkanen 2013, 61). 

Jyrki Jyrkämä (2008) on kehittänyt Sulkusen ja Törrösen jaottelua modaalisista ulottu-

vuuksista. Jyrkämä määritti toimijuuden modaliteetit aluksi ikääntyneiden tutkimista var-

ten. Jyrkämä on jaotellut modaalisia ulottuvuuksia kuusi, jotka ovat kykeneminen, täyty-

minen, voiminen, osaaminen, haluaminen ja tunteminen. Kykeneminen liittyy toimijan 

fyysisiin ja psyykkisiin kykyihin. Täytymiseen kuuluvat toimijan sosiaaliset ja fyysiset 

pakot sekä rajoitukset. Voiminen liittyy toimijan mahdollisuuksiin, joihin konteksti ja ym-

päristö vaikuttaa oleellisesti. Osaaminen on yksilön pysyviä taitoja ja tietoja. Viides moda-

liteetti eli haluaminen liittyy toimijan päämääriin, tavoitteisiin ja motivaatioon. Viimeinen 

modaalisista ulottuvuuksista eli tuntemisen modaliteetti liittyy yksilön tunteiden liittämi-

seen vastaan tuleviin tilanteisiin ja niiden arvottamiseen sekä kokemiseen. Jyrkämän mu-

kaan nämä ulottuvuudet ovat tiiviisti kytkeytyneet toisiinsa. Yksilön toimijuus muotoutuu 

Jyrkämän mukaan modaalisten ulottuvuuksien kokonaisdynamiikassa. Kaikki modaliteetit 

ovat myös vuorovaikutuksissa toisiinsa. (Jyrkämä 2007.) Kuviossa 1 on esitetty Jyrkämän 

(2008, 195) kuvio toimijuuden modaliteeteista. Kuvio 1 havainnollistaa, miten toimijuuden 

eri modaaliset ulottuvuudet ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. 
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Kuvio 1. Jyrki Jyrkämän (2008, 195) toimijuuden modaliteetit ja niiden dynaamisuus. 

 

Modaliteetteja ovat hyödyntäneet myös muut tutkijat. Lotta Virrankari ja Anna-Maria Isola 

(2021, 288) käyttävät toimijuuden modaliteetteja mahdollisuuksien havaitsemisen välinee-

nä köyhyyden tutkimuksessa. Virrankarin ja Isolan jaottelu pohjautuu alkuperäiseen moda-

liteettijakoon, jota esimerkiksi Pekka Sulkunen ja Jukka Törrönen edustavat. Virrankari ja 

Isola ovat jaotelleet modaliteetit täytymiseen, kykenemiseen, ei-kykenemiseen, osaamiseen 

ja tahtomiseen. He ymmärtävät täytymisen tarkoittavan ulkopuolelta tulevia asioita, jotka 

velvoittavat ja pakottavat. Kykeneminen tarkoittaa ulkopuolisen voiman myötävaikuttamia 

asioita, jotka tukevat elämässä ja edistävät mahdollisuuksien edistämistä. Ei-kykeneminen 

liittyy ulkopuolisen voiman aiheuttamaan kykenemistä heikentäviin tekijöihin, mutta erona 

täytymiseen on tilannesidonnaisuus ja vähempi pakko. Tilannesidonnaisuus tarkoittaa tie-

tyssä hetkessä vallalla olevia olosuhteita. Osaaminen viittaa hankittuihin tai pysyviin tai-

toihin. Viimeinen eli tahtominen tarkoittaa vahvaa halua puolustaa oikeuksiaan tai tulevai-

suuden haaveisiin. (Mt. 288.) 

Modaliteetit ovat keskenään dynaamisia ja vuorovaikutuksellisia. Jyrkämä (2008, 195) 

mainitsee, että ihminen törmää jatkuvasti modaliteettien vuorovaikutukselliseen dynamiik-

kaan arjessaan erilaisissa tilanteissa. Modaliteettien vuorovaikutuksellisuutta voi havain-

nollistaa esimerkillä. Ihminen voi esimerkiksi osata ja haluta tehdä jotakin, mutta ei fyysi-

sen, paikkaan liittyvän rajoituksen vuoksi pysty. Toisaalta voi olla tilanteita, joissa yksilö 
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ei psyykkisen syyn vuoksi kykene tekemään haluamaansa. Lisäksi yksilö liittää vastaan 

tuleviin tilanteisiin tunteita, jotka vaikuttavat myös toimijuuden rakentumiseen. (Mt. 195.)  

Modaliteettien vahvuutena näyttäytyy toimijasubjektin tarkastelun ohella niiden huomioi-

ma toimijuuden konteksti- ja tilannesidonnaisuus. Modaalisten ulottuvuuksien kautta voi-

daan teoreettisesti tarkastella toimijuuden rakentumista eri osa-alueilla ympäristön sen het-

kiset vaikutukset huomioon ottaen. Jyrkämä (2007) tuo esille, että yksilön toimijuuden 

rakentumiseen liittyvät elämäntilanteeseen kuuluvat ehdot. Näihin ehtoihin sisältyvät eri-

laiset valinnanmahdollisuudet, pakot ja resurssit. Marjatta Vanhalakka-Ruoho (2015, 48) 

mainitsee, että toimijuuden rakentumiseen vaikuttaa aina konteksti eli tilanne. Kontekstiin 

voi kuulua esimerkiksi sosiaalinen ja fyysinen ympäristö, etnisyys, perhe, historia ja yh-

teiskunnan järjestelmät. Ympäristöön liittyvät tekijät ovat vastavuoroisessa suhteessa yksi-

löön liittyvien tekijöiden kanssa toimijuuden rakentumisessa. (Mt. 48.) Vanhalakka-

Ruohon esille ottamat kontekstit voidaan ymmärtää myös toimijuuden koordinaateiksi. 

Suvi Ronkaisen (1999, 84) esille ottama näkökulma toimijasubjektiudesta eli yksilötoimi-

jasta, jolla on vapaa tahto ja tietoisuus, voidaan nähdä liittyvän modaalisissa ulottuvuuksis-

sa esimerkiksi kykenemiseen ja tahtomiseen. Toimijasubjektiuden näkökulmasta kuitenkin 

puuttuu tilanne- ja kontekstisidonnaisuuden huomioon ottaminen. Modaaliset ulottuvuudet 

ohjaavat yksilöä tekemään valintoja. Toisinaan ympäristöstä tulevat rajoitteet ja pakot voi-

vat kuitenkin vaikuttaa yksilön toimijuuteen sitä kaventaen tai toisaalta myös mahdollista-

en. 

Toimijuuden modaliteetteihin voidaan nähdä liittyvän myös toimijuuden koordinaatit, joita 

yksilö ei voi muuttaa. Toimijuuden koordinaatit ovat pysyvämpiä ja yksilön taustaan liitty-

viä tekijöitä. Jyrkämä (2008, 194, 196) näkee toimijuuden koordinaatit toimijuuden raken-

teina. Näihin kuluvat sukupolvi, sukupuoli, ympäristö, yhteiskuntaluokka, kulttuurinen 

tausta, ajankohta ja ikä. Nämä rakenteet voivat tuoda yksilön toimijuuteen jotain lisää tai 

jopa muuttaa sitä. Koordinaateilla on merkitystä toimijuuden rakentumisessa. Esimerkiksi 

koordinaateista ikä ja ajankohta voivat vaikuttaa yksilön haluamisiin. Ihmiset haluavat 

lapsena ja nuorena usein eri asioita mitä aikuisena. (Mt. 194, 196.) Tässä tutkielmassa 

merkityksellisenä koordinaattina näyttäytyy nuoruus elämänvaiheena eli ikä. 

Modaliteettien käyttämisessä on otettava huomioon myös niiden käyttämisen rajoitukset. 

Yhtenä modaliteettien käyttämisen haasteena voi toisaalta olla liian teoreettinen yksilön 

toimijuuden tarkastelu, jolloin riskinä voi olla jonkin näkökulman rajautuminen ja huo-

maamatta jääminen toimijuudessa. Jyrkämä (2008, 196) ottaa esille, että toimijuusanalyy-

sissä tärkeä huomioitava asia on toimijuuden rakentuminen dynaamisena prosessina. Mo-
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daaliset ulottuvuudet eli kykenemiset, täytymiset, voimiset, osaamiset, haluamiset ja tun-

temiset vaikuttavat toisiinsa ja muuttuvat sekä ilmenevät myös eri tavoin. Lisäksi ne kie-

toutuvat toimijuuden koordinaatteihin. Toimijuutta määritellään arjessa erilaisissa tilanteis-

sa ja erilaisten asioiden suhteen. Keskeistä toimijuuden modaliteeteissakin on toimijuuden 

rakentuminen suhteena sekä suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. (Mt. 196.) Vahva 

modaliteettien dynaamisuus ja suhteessa rakentuminen toisiin määrittää sen, että toimijuut-

ta tarkastellessa tulisi käyttää kaikkia modaliteetteja. Modaliteetit ovat iso kokonaisuus ja 

tarkastelua voisi helpottaa vain muutamien ulottuvuuksien kautta tarkasteleminen. Toimi-

juuden tarkastelua ei voi kuitenkaan irrottaa suhdeperustaisuudesta (Mäkinen 2015, 104; 

Munford & Sanders 2015, 616; Layder 2004, 52). Suhdeperustaisuudessa haasteeksi nou-

see se, onko mahdollista huomioida tarkastelun kautta kaikkia yksilöiden suhteita ja sitä, 

miten ne vaikuttavat toimijuuden rakentumiseen. 

Vaikka esimerkiksi Jyrkämä (2007) tarkastelee toimijuuden modaliteettien kautta ikäihmis-

ten toimijuuden rakentumista, modaliteetit sopivat myös laajemmin eri ikäisten yksilöjen 

toimijuuden rakentumisen tarkastelemiseen monessa kontekstissa. Toimijuuden modali-

teettien avulla voi tarkastella myös vanhempien eron jälkeistä vainoa kokevien nuorten 

toimijuuden rakentumista. Modaliteetit huomioivat sekä nuoreen itseensä, ympäristöön ja 

suhteisiin liittyvän toimijuuden rakentumisen.  

 

 

3.3  Nuorten toimijuus 

 

Nuorten ja lasten toimijuutta on tutkittu sekä kansainvälisesti että Suomessa. Sanna Mäki-

nen (2015, 105) mainitsee, että nuorten toimijuudessa näkökulma liittyy usein yhteiskun-

nallisiin ja kulttuurisiin reunaehtoihin sekä muun muassa ikään liittyviin odotuksiin ja nuo-

ruuteen liittyviin ajoituksiin. Ajoituksia ja ikään liittyviä odotuksia määrittävät osiltaan 

institutionaaliset rakenteet ja muut ympäristöstä tulevat reunaehdot. (Mt. 105). Mäkinen 

tarkastelee nuorten toimijuutta siirtymävaiheen ja kulttuurisen sekä sosiaalisen rakentumi-

sen kautta, kuten myös Tarja Juvonen. Juvonen (2013, 30, 82) kertoo tutkimuksessaan, että 

yksilöjen siirtymät ovat pitkälti sosiaalisesti määrittyviä eli ympäristöstä tulevia, vaikka 

yksilöiden oma vastuu elämänkulun ohjaamisesta on lisääntynyt. Esimerkiksi modaalisien 

ulottuvuuksien näkökulmasta nuorten toimijuuteen kohdistuu ulkopuolelta tulevaa täyty-

mistä. (Mt. 82.) Tällainen täytyminen voi olla esimerkiksi alaikäikäisiin nuoriin kohdistuva 
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oppivelvollisuus tai erilaiset ikärajat. Nuoren ihmisen toimijuus voi riippua ja rakentua 

osittain siitä, missä määrin yhteiskunta sallii ja velvoittaa nuorta tietyissä asioissa ja tilan-

teissa (Gibson & Cartwright 2013, 341).   

Nuorten toimijuuteen vaikuttaa ulkopuolelta tulevien täytymisten lisäksi vuorovaikutuk-

sessa rakentuva yksilöllisen valinnan, sosiaalisten rakenteiden ja suhteiden sekä resurssien 

välinen suhde. Toimijuus rakentuu myös monimuotoisten osa-alueiden vuorovaikutukses-

sa, joita voivat olla esimerkiksi koulutus, perhe, ikätoverit, lähipiiri ja esimerkiksi kodin 

konkreettinen sijainti ja asuinolosuhteet. (Munford & Sanders 2015, 617.) Nuorten toimi-

juuden rakentumisessa on kyse usein samoista tekijöistä, joita aikuisillakin voidaan havai-

ta. Yksilöihin vaikuttavat ympäristöstä tulevat rakenteet, jotka mahdollistavat tai rajoittavat 

heidän toimijuuttansa, mutta samalla yksilöillä on mahdollisuus vuorovaikutukselliseen 

ympäristöä muuttavaan toimijuuteen (Juvonen 2013, 330; Hynninen ym. 2016, 183–184). 

Nuorten toimijuuden rakentumiselle keskeisessä asemassa näyttäytyvät sosiaaliset verkos-

tot. Mäkinen (2015, 109–110, 113) mainitsee, että keskeisiä verkostoja ovat sosiaaliset 

suhteet sekä institutionaaliset ja kulttuuriset kehykset. Olennaisiin sosiaalisiin suhteisiin 

voi kuulua esimerkiksi vanhemmat, sisarukset ja nuoren kaverisuhteet. Etenkin nuorien 

kohdalla ystävyyssuhteet voivat olla keskeisessä asemassa toimijuuteen vaikuttamisessa. 

Nuoren kannalta tärkeitä toimijuutta rakentavia ympäristöjä ovat esimerkiksi koti ja koulu. 

Nuorten kohdalla voidaan havaita, että keskeinen toimijuuteen vaikuttava ja sitä rakentava 

ulottuvuus on yhteisyyden tunne suhteessa nuoren kokemiin merkittäviin ihmisiin. Luot-

tamukselliset suhteet toimivat mahdollisuuksina monenlaisille resursseille sekä tarjoavat 

nuorelle toimijuutta ohjaavia kulttuuriin liittyviä käsikirjoituksia. Luottamuksellisten suh-

teiden puute esimerkiksi lähiyhteisössä näyttäytyy nuoren toimijuutta heikentävänä tekijä-

nä. (Mt. 109–110, 113.) Nuorten toimijuudessa tärkeinä näyttäytyvät myös omien koke-

musten ymmärtäminen ja vaikuttaminen omaan elämään, oman äänen kuuluviin saaminen 

ja näkyvyys toisille ihmisille sekä mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä (Munford & San-

ders 2015, 623, 625–626). 

Perheen merkitys nuorten toimijuudelle korostuu, sillä nuoret asuvat usein vielä huoltajien-

sa tai huoltajansa sekä mahdollisten sisarustensa kanssa. Siksi on tärkeää huomioida, että 

toimijuus voidaan nähdä yksilötoimijuuden lisäksi yhteisö- eli kollektiivitoimijuutena tai 

jaettuna toimijuutena. Liisa Hokkanen (2014, 22) tuo esiin, että kollektiivi- ja yksilötoimi-

juuksien välillä on monikerroksinen sekä kaksisuuntainen vaikutussuhde. Eron jälkeisen 

vainon näkökulmasta kollektiivisen toimijuuden kautta voi tarkastella esimerkiksi perhettä 

ja sen toimijuutta kokonaisuutena. Kollektiivinen toimijuus voidaan nähdä muun muassa 
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kollektiivisina kamppailuina elinolojen parantamiseksi rakentumisen prosesseissa (Kauppi-

la & Kauppila 2015, 18). Kun yhteisö jakaa keskenään ideoita, muotoutuu yhteisössä arvo-

ja ja merkityksiä (Virrankari & Isola 2021, 292). Jaetussa toimijuudessa tarkastellaan myös 

jonkin yhteisön yhteistä ja jaettua toimijuutta, mutta lähestymistapa voi olla enemmän yk-

silötarkastelun pohjalta. Jaetussa toimijuudessa keskeistä on näkemys yksilötoimijuuden 

rakentumisesta aina suhteiden verkostoissa (Åkerblad & Haapakoski 2020, 233). Nuorten 

toimijuuden kannalta perheen kollektiivinen tai jaettu toimijuus tarkoittaa, että perhe vai-

kuttaa nuoren toimijuuteen ikään kuin rakenteena, mutta samalla nuoren toimijuus voi 

muuttaa ja muokata koko perheen toimijuutta, jolloin niiden välillä on kaksinainen suhde. 

Toisaalta perhe voidaan nähdä myös omana, itsenäisenä toimijana. 

Nuorten toimijuutta ja sen kollektiivisuutta perheen kesken on tarkasteltu aikaisemmin 

muun muassa perheväkivaltailmiössä. Pääosin näkökulma on kuitenkin keskittynyt lasten 

toimijuuteen. Esimerkiksi Anita Morris, Cathy Humphreys ja Kelsey Hegarty (2020, 5) 

havaitsevat tutkimuksessaan lasten toimijuudessa perheväkivaltailmiössä neljä keskeistä 

tekijää. Ensimmäinen on lasten tietoisuus siitä, mitä tapahtuu, toinen on emotionaalinen ja 

fyysinen etäisyys tekijään, kolmas lasten kokemat turvalliset ihmissuhteet ja neljäs tekijä 

on lasten tunne siitä, että he kuuluvat ja ovat aktiivisia perheenjäseniä, jotka vaikuttavat 

perheeseen. (Mt. 5.) Kuten lapset ja nuoret ovat osa ja voivat vaikuttaa perheensä kollektii-

vitoimijuuteen, vaikuttaa perhe myös yksilötoimijuuteen. Perheväkivallassa lasten ja nuor-

ten toimijuuteen kuuluu usein pelko ja huoli perheensä puolesta (Houghton 2015, 242). 

Toimijuuden modaliteettien kautta voidaan tarkastella yksilötoimijuuden lisäksi kollektii-

vitoimijuutta (Hokkanen 2014, 114). Tarkastelen tässä tutkielmassa nuorten toimijuutta 

modaliteettien kautta ensisijaisesti yksilötoimijuutena, mutta otan huomioon perheen kol-

lektiivisen ja jaetun toimijuuden vaikutukset nuorten toimijuuden rakentumiseen. 

Nuorten ja lasten toimijuutta on myös tarkasteltu eron jälkeisen vainon kontekstissa. Merja 

Laitinen, Anna Nikupeteri ja Johanna Hurtig (2018, 30–31) tarkastelevat lasten toimijuutta 

tietävän toimijuuden näkökulmasta kohdentaen tutkimuksen vanhempien eron jälkeisen 

vainon kontekstiin. Tutkimuksessa havaitaan lapsilla viittä erilaista tietävää toimijuutta. 

Vetäytyvässä ja mukautuvassa toimijuudessa tietämisen tila on epämukava ja lapset saavat 

tietoa näkyvistä vainoteoista, perheen ilmapiiristä sekä läheisten reaktioista ja puheista. 

Häilyvässä toimijuudessa tietämisen tila on ristiriitainen ja lapset ymmärtävät vainotekojen 

uhkaavan perhesuhteita, ja he punnitsevat hyvää ja pahaa. Tukevassa ja rakentavassa toi-

mijuudessa tietämisen tila on huolestunut, jolloin lapset näkevät vainoteot hyvinvointinsa 

vaarantajina ja ovat huolissaan perheestään. Vastuulliseen ja arvioivaan toimijuuteen liittyy 
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moraalinen tietämisen tila ja vaino nähdään perhesuhteiden vääristäjänä ja lapset ymmärtä-

vät potentiaalisia seurauksia. Viimeisessä eli muutosta etsivässä ja kriittisessä toimijuudes-

sa lasten tietämisen tila on eron tekevä, jolloin vaino nähdään väkivallan muotona ja lapsil-

la on ymmärrystä oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista. (Mt. 30–31.) Näitä lasten tie-

tävän toimijuuden muotoja voidaan soveltaa myös nuoriin. Keskeistä on havaita lasten ja 

nuorten toimijuuden jatkuva vuoropuhelu suhteessa heidän perheeseensä. Vuoropuhelu luo 

nuorille ja heidän perheilleen kollektiivista ja jaettua toimijuutta. 
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4 Tutkielman toteuttaminen 
 

 

4.1 Tutkimustehtävä  

 

Pro gradu -tutkielmassani lähestyn vanhempien eron jälkeistä vainoa nuorten näkökulmas-

ta. Tarkoituksenani on tarkastella, miltä nuorten toimijuus näyttäytyy ja miten se rakentuu 

vanhempien eron jälkeisessä vainossa. Tarkastelu paikantuu tilanteisiin, joissa nuoren van-

hempi on eron jälkeisen vainon ensisijaisena kohteena. Lisäksi rajaan tarkastelun pääosin 

asetelmaan, jossa vainon tekijänä on nuoren toinen vanhempi tai vanhempipuoli. Toisaalta 

vaino voi kohdistua nuoren vanhemman lisäksi myös suoraan nuoreen. Lisäksi nuori voi 

joutua olemaan vainon välineenä ja siten myös toissijaisena kohteena. Tutkimuskysymyk-

seni on: 

Miten nuorten toimijuus rakentuu vanhempien eron jälkeisessä vainossa? 

Käytän toimijuuden rakentumisen tarkastelussa toimijuuden modaliteetteja. Yksi tunnettu 

jako toimijuuden modaliteeteista on Jyrki Jyrkämällä (2008), joka on jakanut modaliteetit 

kuuteen ulottuvuuteen. Ulottuvuudet eli kykeneminen, haluaminen, täytyminen, osaami-

nen, voiminen ja tunteminen ovat laajoja kokonaisuuksia, eikä niitä ole välttämättä mah-

dollista käsitellä kattavasti yhdessä tutkielmassa. Otan tarkastelussani huomioon myös 

nuorten ympäristöt, joissa vainoa ilmenee ja toimijuus rakentuu. Vaikka keskityn tutkiel-

massani pääosin vanhempien eron jälkeistä vainoa kokevien nuorten yksilötoimijuuteen, 

otan myös perheen kollektiivitoimijuuden huomioon.  

Nuoret ovat henkilökohtaisesti itseäni kiinnostava kohderyhmä. Nuoruus sijoittuu lapsuu-

den ja aikuisuuden välille, ja siihen kuuluu tärkeitä kehitysvaiheita (mm. Furlong 2013, 1–

3). Nuoruuteen liittyy paljon kasvua henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti. Yksi nuoruuden 

tehtävä on valmistaa yksilöä aikuisuuteen. Siksi ajattelen, että nuoruus on myös herkkä 

ikäkausi ilman vanhempien välillä tapahtuvaa eron jälkeistä vainoakin. Tutkielman aluksi 

minulla on ajatus, että nuoren toiseen vanhempaan kohdistuvalla eron jälkeisellä vainolla 

on vaikutusta jollakin tavoin nuoren toimijuuden rakentumiseen.  

 

 

4.2 Tutkielman metodologia 
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Tutkielmassani teen laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Pertti Alasuutari (1999, 38–

44) mainitsee, että laadullisessa tutkimuksessa ominaispiirteenä on usein aineiston tarkas-

teleminen kokonaisuutena. Laadullisen analyysin voidaan nähdä koostuvan kahdesta vai-

heesta, jotka ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Käytännössä 

nämä kietoutuvat toisiinsa. Havaintojen pelkistämisessä on kyse muun muassa siitä, että 

aineistoa tarkastellaan rajatusta ja tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta. Huo-

mio kiinnitetään siihen, mikä on kysymyksenasettelun ja teoreettisen viitekehyksen kannal-

ta olennaista. Näitä havaintoja yhdistetään. Arvoituksen ratkaiseminen on tulosten tulkin-

nan vaihe. Toisin sanoen aineistosta tuotettujen johtolankojen pohjalta tehdään merkitys-

tulkinta tutkittavasta ilmiöstä. (Mt. 38–44.) Keskeinen erottava tekijä laadullisen ja määräl-

lisen tutkimuksen välillä on, että laadullisessa tutkimuksessa tutkittavaa kohdetta ei muute-

ta mitattavaan muotoon. Laadullisessa tutkimuksessa kohteena on yleensä ihminen ja ihmi-

sen elämismaailma, jolloin tutkija nähdään myös osana tutkimuksen merkitysyhteyttä 

(Varto 1992, 26). 

Tutkimuksessa voi olla useampia mahdollisia metodologisia suuntauksia. Tieteenfilosofi-

sesta näkökulmasta pro gradu -tutkielmani metodologia perustuu sosiaalikonstruktionisti-

sen tutkimuksen lähestymistapaan. Ymmärrän metodologian tutkimuksen lähtökohtana eli 

tapana ymmärtää maailmaa ja lähestyä aihetta. Teoreettinen viitekehykseni ja ilmiö johdat-

ti minut valitsemaan sosiaalikonstruktionistisen lähestymistavan. Keskeinen käsite tutkiel-

massani on ”rakentuminen”. Kuuselan (2002, 49) mukaan konstruktionismia hyödynnetään 

monissa tieteenperinteissä, kuten esimerkiksi kirjallisuustieteessä, kulttuurintutkimuksessa, 

kielifilosofiassa, kielitieteessä, fenomenologiassa, hermeneuttisessa filosofiassa sekä psy-

kologian eri alueilla. Keskeistä sosiaalikonstruktionistisessä lähestymistavassa on ymmär-

rys sosiaalisen todellisuuden ja kielen rakentumisesta. (Mt. 49.) Konstruktionismissa katso-

taan, että yhteiskunnallisen todellisuuden olemassaolo on riippuvainen inhimillisissä käy-

tännöissä muodostuvista kulttuurisista konstruktioista. Lähestymistavassa nähdään, että 

tuotamme yhteiskunnallisen todellisuuden, jossa elämme. Sosiaalisen konstruktion kautta 

ymmärretään, että yhteiskunnassa olevien käytänteiden toistaminen ylläpitää ja säilyttää 

tiettyjä käytänteitä. (Heiskala 200, 197.) 

Keskeisenä teoksena sosiaalisesta konstruktionismista pidetään usein Peter Bergerin ja 

Thomas Luckmannin (1966) kirjaa Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Myös Ian 

Hacking käsittelee sosiaalista konstruktionismia. Hacking (2009, 20) tuo teoksessaan esil-

le, että sosiaalisessa konstruktionismissa keskeistä on tietoisuuden lisääminen, jota tehdään 

pääosin kahdella toisistaan eroavalla tavalla. Toinen tavoista on väljempi ja rajoitetumpi, 
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kun toinen näyttäytyy kaikenkattavana. Sosiaalisessa konstruktionismissa ensimmäinen 

näkemys on, että kaikki tai suuri osa maailmastamme ja kokemuksistamme on ymmärret-

tävä sosiaalisesti rakentuneiksi. Toisessa näkemyksessä esitetään rajattuja väitteitä tietyn 

asian sosiaalisesta rakentumisesta. Rajalliset väitteet saattavat olla kaikenkattavan asenteen 

seurausta, mutta ydinajatus on lisätä tietoisuutta jostain tietystä kohteesta. Rajalliset väit-

teet voivat olla riippumattomia toisistaan. Rajallisiin väitteisiin voi kuulua näkemys, että 

jokin tietty asia on sosiaalisesti rakentunut, mutta jokin toinen asia voi olla todellinen ja 

ikään kuin itsestään selvä. (Mt. 20.) Hackingin tuoma erottelu osoittaa sosiaalisen kon-

struktionismin päälinjat. Sosiaalista konstruktionismia kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. 

Kritiikki on kohdistunut muun muassa sosiaalisen konstruktion käsitteen käytön yleisyy-

teen. Sosiaalisen konstruktionismin suuntauksen ääriversioiden eli kaikenkattavien näke-

mysten kritiikki on kohdistunut lähestymistavan todellisuus- ja tiedekäsitykseen, jota on 

kritisoitu relativismista. (Kuusela 2002, 49–50.)  

Tässä tutkielmassa lähestymistapani sosiaalisessa konstruktionismissa on väljempi ja rajoi-

tetumpi, enkä sitoudu kaikenkattavaan näkökulmaan. Lähestymiseni sosiaaliseen konstruk-

tionismiin on samankaltainen kuin Liisa Hokkasen väitöskirjatutkimuksessa esille otetun 

ymmärryksen kanssa. Hokkanen (2014, 33, 42) mainitsee, ettei ymmärrä koko maailmaa 

sosiaalisesti rakentuneeksi, vaan hän pitää itsestäänselvyytenä tietoisuudestamme riippu-

mattoman reaalimaailman olemassaoloa. Hokkasen mukaan ihmisen maailmasta saatu tie-

to, havainnot ja kokemukset ovat sosiaalisen kanssakäymisen välineitä ja tuotteita. (Mt. 33, 

42.) Myös omassa tutkielmassani keskeistä on rakentuminen suhteissa ja vuorovaikutuk-

sessa. En kuitenkaan katso, että koko maailma olisi sosiaalisesti konstruktoitunut. Vahvasti 

sosiaalikonstruktionistisen metodologian havaitsee teoreettisessa viitekehyksessäni. Ym-

märrän toimijuuden rakentuvan suhteissa ja vuorovaikutuksessa (mm. Juntunen 2020, 2; 

Jyrkämä 2008, 195; Vanhalakka-Ruoho 2015, 46). Eron jälkeinen vaino on yhteiskunnassa 

ilmenevä sosiaalinen ongelma. Eron jälkeisessä vainossa on myös kyse sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa rakentuvasta ilmiöstä. Siksi ajattelen tutkielmani metodologiseksi lähes-

tymistavaksi sopivan hyvin sosiaalisen konstruktionismin rajoitetumpi lähtökohta. Toisaal-

ta tutkielmani metodologiassa voi havaita osittain myös hermeneuttisen lähestymistavan 

piirteitä. Kun tarkastelen nuorten toimijuuden rakentumista vanhempien eron jälkeisessä 

vainossa aineiston pohjalta, teen myös tulkintaa ja pyrin ymmärtämään nuorten toimijuu-

den rakentumista. 
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4.3 Aineisto ja aineiston analyysi 

 

Tutkielmassani käytän valmista aineistoa, jonka olen saanut käyttööni Lapin yliopiston 

CAPS-hankkeelta. Sain hankkeelta yhdeksän nuoren haastattelut. Rajasin aineistoa, ettei 

ikäjakauma tulisi tutkielman kannalta liian suureksi. Tutkielmani aineisto koostui lopulta 

kahdeksan 12–18-vuotiaan nuoren haastattelusta. Haastattelut on toteutettu vuosien 2012–

2020 välillä ja aineistossa on sekä yksilö- että parihaastatteluja. Haastateltavista nuorista 

osa on samasta perheestä. Kaikkien haastateltavien kohdalla vainon kohteena on ollut 

nuorten äiti ja tekijänä isä tai isäpuoli. Aineistossa kaikki haastateltavat nuoret ovat suku-

puoleltaan tyttöjä, joka on hyvä ottaa tutkielmassa huomioon. Vaikka aineisto on kerätty 

muita kysymyksenasetteluja varten, aineiston pohjalta on mahdollisuus tarkastella nuorten 

toimijuutta ja sen rakentumista vanhempien eron jälkeisessä vainossa.  

Nuorten haastatteluissa on sovellettu haastattelurunkoa, jossa on teemoja ja niihin pohjau-

tuvia kysymyksiä. Haastattelujen luonne on terapeuttinen, keskustelunomainen sekä ker-

rontaa tukeva ja houkutteleva. Ensimmäinen teema koostuu nuorten vapaasta kerronnasta 

itseensä liittyen. Toisessa teemassa haastattelija kysyy nuorten perhesuhteisiin liittyviä 

kysymyksiä, kuten esimerkiksi tärkeistä ihmissuhteista, yhteydenpidosta ja mahdollisista 

huolista. Kolmannessa teemassa käydään läpi kotiin ja arkeen liittyviä asioita ja miten vai-

no ilmenee niissä. Viimeisessä eli neljännessä teemassa keskustellaan nuorten kanssa tu-

keen ja selviytymiseen liittyvistä tekijöistä. 

Pohdin varsinaisen aineiston analyysitavan välillä aineistolähtöisen ja teorialähtöisen me-

todin välillä. En päätynyt täysin aineistolähtöiseen analyysiin, sillä toimijuus ja toimijuu-

den modaliteetit tulevat vaikuttamaan analyysivaiheeseen. Täysin aineistolähtöinen ana-

lyysi on myös haasteellinen, ellei jopa mahdoton toteuttaa. Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi 

(2018, 109) ottavat esiin, että aineistolähtöisessä analyysissa tutkijalla ei saisi olla mitään 

ennakkoajatuksia, vaan teorian tulisi nousta puhtaasti analyysista. Tutkija ei voi kuitenkaan 

olla täysin irrallaan aikaisemmista teorioista ja ajatuksista. Toisaalta ajattelen, että tarkasti 

teorialähtöisessä analyysissa jotakin olennaista saattaa jäädä nuorten toimijuuden modali-

teettien rakentumisesta huomaamatta. Alasuutari (1994, 84) mainitsee, että usein tutkimuk-

sen tai tutkielman edetessä tutkija joutuu tekemään muutoksia alkuperäiseen suunnitel-

maan tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä. Laadullisessa tutkimuksessa linssiä ja näkökul-

maa tulee voida mahdollisimman helposti vaihtaa, jonka vuoksi luonteenomaista laadulli-
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selle tutkimukselle on aineisto, joka tekee mahdollisimman monenlaiset tarkastelut mah-

dollisiksi. (Mt. 84.) 

Hyödynnän aineiston analyysissa teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Teoriaohjaavassa sisäl-

lönanalyysissa huomioidaan sekä aineistosta nousevat asiat sekä aikaisempi teoria. Kyse 

on abduktiiviseen päättelyyn nojaavasta analyysista eli tulokset muodostetaan sekä aineis-

ton että teoreettisen viitekehyksen perusteella. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 109–110, 133) 

mainitsevat, että teoriaohjaavalla analyysilla on teoreettisia kytkentöjä. Usein teoriaohjaa-

vassa analyysissa aineistosta valitaan analyysiyksiköt, mutta aikaisempi tieto auttaa tai 

ohjaa analyysia. Abduktiivisessa analyysissa tutkijan ajatteluprosessissa aineistolähtöisyys 

ja valmiit mallit vaihtelevat. Tutkija yhdistelee näitä ja tuloksena voi syntyä jotain uutta. 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla, kuten aineistolähtöinenkin. Vai-

heisiin kuuluu pelkistäminen eli redusointi, aineiston ryhmittely eli klusterointi ja teoreet-

tisten käsitteiden luominen eli abstrahointi. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa teoreetti-

set käsitteet voidaan tuoda valmiina eli jo tiedettynä abstrahoinnin vaiheeseen. (Mt. 109–

110, 133.) 

Aloitin aineiston analysoinnin lukemalla aineistoa läpi avoimena ja pyrkien välttämään 

ennakko-oletuksia. Ensimmäisellä lukukerralla havaitsin aiheen olevan haasteellinen puhua 

osalle nuorista. Toisella lukukerralla tein huomioita ja muistiinpanoja aineiston pohjalta. 

Kirjoitin kommentteja sekä havaintoja mahdollisista teemoista, jotka nuorten puheissa 

nousevat ja toistuvat. Tässä vaiheessa rajasin aineistoa ja jätin tutkielmaani 12–18-

vuotiaiden haastattelut. Koska haastatteluilla ei alun perin pyritty tutkimaan nuorten toimi-

juutta, se sisältää asioita, jotka ovat tutkielmalleni epäolennaisia. Rajasin pois esimerkiksi 

keskustelut, jotka liittyivät yleisesti kouluun ja arvosanoihin, palvelujärjestelmään sekä 

aikaan ennen eroa ja vainoa. Aineistoon jäi keskustelut vanhempien eron jälkeisestä vai-

nosta ja siitä aiheutuneista tapahtumista, perhesuhteista, ihmissuhteista, eron jälkeisestä 

ajasta, voimavaroista ja asioista, jotka tekevät onnelliseksi. Aineistossani oli alun perin 138 

sivua. Rajausten jälkeen aineistooni jäi noin 110 sivua. 

Jatkoin aineiston käsittelyä alleviivaten tiedostoon eri väreillä havaitsemiani teemoja ja 

ryhmiä. Lisäksi pelkistin eli redusoin nuorten haastattelujen informaatiota tiivistämällä 

lauseita. Tämän jälkeen siirryin ryhmittelyyn eli klusterointiin, jolloin jaoin tarkemmin 

aineistoa isompiin ryhmiin. Toteutin analyysia luomalla ryhmistä omat tiedostot Wordiin 

salatulle ulkoiselle kovalevylle. Aineistosta nousevia keskeisiä ja toistuvia isoja teemoja 

sekä ryhmiä ovat tunteet, joissa etenkin pelko korostuu, turvallisuus, voimavarat ja sosiaa-

liset suhteet. Nämä ryhmät jakautuivat sisällä pienempiin ryhmiin, joita käsittelen tuloksis-
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sa. Tässä vaiheessa en vielä ottanut toimijuuden modaliteetteja tarkoituksellisesti pohdin-

taan teoriaohjaavan sisällönanalyysin tapaan, mutta havaitsin jo alkuvaiheessa, että aineis-

tosta etenkin tuntemisen ja haluamisen modaliteetit korostuivat. Nuoret kertoivat esimer-

kiksi, etteivät halua nähdä tekijää ja pelkoon liittyvä tuntemisen teema toistui aineistossa 

useasti. Lähes täysi-ikäiset nuoret pohtivat moniulotteisemmin aineistossa tilannettaan kuin 

nuoremmat. Kuitenkin kaikkien nuorten haastatteluissa nousee esiin tärkeää tietoa nuorten 

toimijuuden rakentumisesta.  

 

Turvallisuuden analysointia 
 

N2: Niin ja sitte postilaatikko me ostettiin semmonen mistä ei mahu käsi eikä mittään. 

N1: Semmonen lukko. Ku se oli hakenu entiselt akaltaan ja sen mieheltä postit, (paikka-

kunnan)  

(-) postit. 

➔ ”Turvallinen lukollinen postilaatikko, josta tekijä ei saa posteja otettua kotiympä-

ristössä”  

➔ Ulkoinen turvallisuus 

 

 

N2: Niin, mutta me varmaan joudutaan ehkä laittaa sinne semmoset hälyttimet että, niin 

jos tulee ulkopuolisia niin se mennee heti tonne jonnekin hälytysjuttuun ja sitten sieltä 

tullee joku sinne.. Äiti on ainaki puhunu semmosista koska, me ei haluta mittään vesiva-

hinkoja eikä mittään, ylimäärästä kuitenkaan. 

➔ Hälyttimet tuomassa turvaa. Hälytysjärjestelmä ilmoittaa, jos tekijä tulee. Turva-

taan kotiympäristö. 

➔ Ulkoinen turvallisuus. 

                                                                                                                    

 

 

K: Mennään ihan semmoseen arkeen ja semmoseen et mikä teille tuo arjessa turvaa? 

N2: Äiti. 

N1: Äiti.  

➔ Äiti tuo turvaa. 

➔ Sisäinen turvallisuus. 

 

K: Jep. [tauko 11 s] Jos aattelet että silloin oli ainakin muutamia tilanteita silloin eron 

jälkeen, milloin ei ollu ihan turvallista, niin mitä aattelet et mikä on auttanu siinä että tai 

ketkä tai tekemiset asiat että on tullu turvallisempi olo? 

V: Jos iskä lähtee pois, niin kyl sitte tulee silleen hetkeks turvallinen fiilis mutta sitten, 

taas sit miettii jos iskä tulee takaisin niin mitä sit tapahtuu. Niin se oli semmoinen mitä 

silloin pelkäs. Mut en mä, en mä enää semmoist tilannetta.. 

➔ Turvallisempi olo tullut hetkeksi, jos tekijä on lähtenyt pois. Kuitenkin turvatto-

muutta, kun pohtinut ja pelännyt, entä jos tulee takaisin. Enää ei tarvitse pelätä 

sellaista tilannetta. 

➔ Sisäiseen turvallisuuteen liittyvä turvattomuus 



30 

 

                   

 

Kuvio 2. Esimerkki aineiston analyysista. 

 

Kuvion 2 tarkoituksena on havainnollistaa, miten aineiston redusointia ja klusterointia on 

tehty. Mallina käytin turvallisuuteen liittyvää käsitettä. Pääkäsitteenä on turvallisuus, joka 

jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen sekä turvattomuuteen. Esitin redusoinnin ja 

klusteroinnin ohella aineistolle analyysikysymyksiä, joiden avulla tarkensin analyysia. Py-

rin vastaamaan aineiston avulla asettamiini kysymyksiin. Analyysikysymykseni olivat: 

Miten vanhempien eron jälkeinen vaino vaikuttaa nuorten elämään? Minkälaisia tukevia 

tekijöitä nuoret ottavat elämässään esiin? Viimeisenä esitin aineistolle kysymyksen toimi-

juuden modaliteetteihin liittyen muodossa: Minkälaisia modaalisia ulottuvuuksia aineistos-

ta nousee? Pyrin ajattelussani vastavuoroisuuteen toimijuuden modaliteettien ja aineistosta 

nousevien käsitteiden ja teemojen kanssa eli abduktiiviseen päättelyyn. 

Viimeisenä vaiheena teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa on teoreettisten käsitteiden luo-

minen eli abstrahointi. Tutkielmassani teoreettisina käsitteinä toimivat osittain modalitee-

teista nousevat ulottuvuudet ja osittain aineiston analyysista nousevat käsitteet. Teoriaoh-

jaavassa sisällönanalyysissa yläkategoriat ja -käsitteet voivat nousta aineistosta tai teorias-

ta. Tuloslukujen sisällä avaan tutkielman tulokset, jotka nousevat aineiston ja modaalisten 

ulottuvuuksien vuoropuhelusta.  

 

 

4.4 Tutkimuseettinen tarkastelu 

 

Tieteellisessä tutkimuksessa tutkijan tulee aina noudattaa tutkimuksen tekemiseen liittyviä 

eettisiä velvoitteita. Yleisiä tutkimukseen liittyviä eettisiä periaatteita ovat muu muassa 

avoimuus, luotettavuus sekä vastuullisuus. (Mm. TENK 2019, 7, 13.) Lisäksi tieteellisen 

tutkimuksen keskeisiin eettisiin periaatteisiin kuuluvat objektiivisuus, perusteltavuus ja 

kommunikoitavuus. Tutkijan on tutkimuksessa perusteltava esimerkiksi tutkimuksen läh-

tökohdat, väitteet, tutkimuksen valinnat ja systemaattinen tutkimusmenetelmien käyttö. 

Objektiivisuuden voi nähdä tutkijan tietoisista ja henkilökohtaisista intresseistä irrottautu-

misena. Objektiivisuuteen kuuluu myös se, että tutkija on tietoinen hänen tutkimuksensa 

tuottavan vain osan tarkasteltavan ilmiön tiedosta ja tuotettava tieto nousee aina jostakin 



31 

 

                   

erityisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa kommunikoitavuudessa kyse on tutkimustulosten 

julkisuudesta ja tutkijan velvollisuudesta kertoa tutkimustuloksista sekä asettaa ne julkises-

ti arvioitavaksi. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 11–12.)  

Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2018, 147) mainitsevat, että tutkimuksella ja etiikalla on 

kahtalainen yhteys. Eettiset näkökulmat vaikuttavat tutkijan tekemiin valintoihin. Toisaalta 

myös tutkimuksen tulokset vaikuttavat tutkijan eettisiin ratkaisuihin. Varsinaiseksi tieteen 

etiikaksi kutsutaan ensimmäistä tutkimuksen ja etiikan yhteyttä. (Mt. 147.) Tutkijan on 

oltava jokaisessa tutkimuksessa tarkka eettisistä valinnoistaan. Sensitiivisten ilmiöiden 

kohdalla toiminnan eettisyys ja kestävyys korostuvat. Muun muassa keskeisiä asioita 

TENKIN ohjeistuksessa on, että tutkija kunnioittaa tutkittavana olevien henkilöiden itse-

määräämisoikeutta ja ihmisarvoa. (Mt. 7.) 

Eron jälkeinen vaino kuuluu sensitiivisiin tutkimusaiheisiin. Tutkimuksessa sensitiivisyys 

voidaan havaita kolmessa kategoriassa, jotka ovat sensitiivinen kohderyhmä, sensitiivinen 

aihe ja sensitiivinen tutkimus. Keskeisiä pohdittavia asioita on, onko tutkimuksen aihe ar-

kaluontoinen vai onko suunniteltu kohderyhmä itsessään sensitiivinen. (Kallinen, Pirska-

nen & Rautio 2018, 15, 17.) Henkilökohtaisesti ymmärrän, että eron jälkeisen vainon ja 

nuorten tutkimisessa on kyse sekä sensitiivisestä aiheesta että sensitiivisestä kohderyhmäs-

tä. Nuorista sensitiivisen kohderyhmän tekee ikä ja ilmiön henkilökohtaisuus. Osa nuorista 

on haastatteluhetkellä alaikäisiä. Kati Kallinen, Henna Pirskanen ja Susanna Rautio (2018, 

92) mainitsevat, että nuorten tutkimisesta sensitiivisen tekee nuoruuden rakentuminen eri-

tyisenä kriittisten yksilökehityksen ja transitioiden aikana. Haastateltavana ovat nuoret, 

jotka ovat joutuneet kokemaan omassa perheessään ja arjessaan vainoa joko suoraan tai 

välillisesti. Toisaalta nuoria on tärkeä haastatella ja tutkia, ettei tiedon muodostus tapahdu 

vain aikuisten kautta ja heidän välityksellään. Eron jälkeisen vainon seuraukset voivat olla 

nuorille vakavia. Lapsilla ja nuorilla, jotka ovat kokeneet vanhempaan kohdistuvaa eron 

jälkeistä vainoa, on havaittu post-traumaattisen stressireaktion oireita (Elklit ym. 2019, 8). 

Sensitiivisyyden määritteleminen on tilannekohtaista, mutta sensitiivisyys voi liittyä aihei-

siin, jotka koetaan ahdistaviksi, yksityisiksi tai salassa pidettäviksi (Kuula 2011, 136). 

Eron jälkeinen vaino sisältää uhria kohtaan muun muassa pelottelua, seurantaa, uhkailua, 

henkistä väkivaltaa sekä mahdollisesti myös fyysistä väkivaltaa (Katz ym. 2020, 310). 

Vaino aiheuttaa uhrilleen ahdistusta ja pelkoa, ja se kuuluu lähisuhdeväkivaltana myös 

sensitiivisiin aiheisiin. Ilmiö on uhrilleen vahingoittava.  

Läpi tutkielman on oltava tarkka siinä, etteivät omat valinnat aiheuta vahinkoa eron jäl-

keistä vainoa kokeville ihmisille. Ajattelen, että eron jälkeinen vaino on aiheena häiritsevä. 
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Tutkimuksen häiritsevyys ilmenee usein tutkimusaiheissa ja kysymyksissä, jotka ovat yh-

teiskunnallisesta näkökulmasta jostakin syystä tietämättömyyden intressissä (Valkonen 

2018, 13). Tutkielman jokaisessa vaiheessa on ilmiön haavoittavuuden vuoksi pohdittava 

eettisesti sitä, että tutkielma ei aiheuta minkäänlaista haittaa eron jälkeisessä vainossa elä-

ville nuorille. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että läpi tutkielman tekemisen tulee haas-

tatteluihin osallistuneiden nuorten tunnistamattomuus ja yksityisyys turvata ja varmistaa, 

ettei tutkielma aiheuta heille pienintäkään turvallisuusuhkaa (esim. Nikupeteri 2016, 24). 

Eettisten kysymysten pohtiminen tarkoittaa myös sitä, ettei olennaista tietoa jätetä tutki-

muksessa kertomatta, mutta tutkimuksen tekemisessä tulee olla kaikin tavoin sensitiivinen 

ote. 

Ennakkokäsitykset tutkittavasta aiheesta on hyvä tuoda esille. Laadullisessa tutkimuksessa 

tämä tarkoittaa esiymmärryksen auki kirjoittamista (Varto 1992, 112–113). Käsitysten auki 

kirjoittaminen parantaa tutkimuksen luotettavuutta. Pro gradu -tutkielmaprosessin aluksi 

oletukseni on, että eron jälkeisellä vainolla on vaikutusta nuorten toimijuuden rakentumi-

seen arjessa. Esiymmärrykseni on, että vainon luonne ja sen paikantuminen lähisuhdeväki-

vallan sekä pakottavan kontrollin viitekehykseen kertoo siitä, että vainolla on negatiivisia 

vaikutuksia nuorten arkeen. Ymmärrän, että toimijuuden tulkitsemiseen vaikuttaa myös 

lähestyminen modaalisten ulottuvuuksien kautta. Omaan esiymmärrykseeni sisältyy myös 

se, että tein kandidaatintutkielmani eron jälkeisestä vainosta ja uhrien toimijuudesta arjes-

sa. Kandidaatintutkielmassa perehdyin eron jälkeiseen vainoon ilmiönä ja sen tunnuspiir-

teisiin. Lisäksi olen havainnut ilmiötä käytännönopetuksissa ja sosiaalityöntekijän viransi-

jaisuudessa. Näillä kokemuksilla on vaikutusta myös ilmiön tulkitsemiseen ja ymmärtämi-

seen. 

Käytän tutkielmassani valmista aineistoa. Valmiin aineiston käyttäminen on tämän aihepii-

rin sisällä opiskelijana eettistä. Lähisuhdeväkivaltaa vainon muodossa kokeneiden nuorten 

haastattelemisessa tutkijan täytyy ottaa huomioon laajasti se, ettei haastateltaville tule va-

hinkoa tutkimuksesta. On tärkeää, että haastattelut toteuttaa henkilö, joka on perehtynyt 

väkivaltatyöhön, sillä pahimmillaan haastattelu voi nostaa nuorille traumaattisia kokemuk-

sia pintaan. Opiskelijana koen, että nuorten haastattelemiseen lähisuhdeväkivaltailmiöön 

liittyen minulla ei olisi osaamista kohdata nuoret tarpeeksi eettisesti kestävästi. Myös 

CAPS-hankkeelta saatavassa aineistossa haastattelut on toteuttanut väkivaltatyöntekijä. 

Huomaan, että eron jälkeinen vaino aiheena aiheuttaa itsessäni negatiivisia tunteita ja myö-

tätuntoa uhreja kohtaan. Mikäli haastattelisin nuoria itse, olisi mahdollista, etten osaisi tar-

peeksi siirtää näitä tunteita pois. Siksi ajattelen, että haastattelujen toteuttajalla on tärkeää 
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olla enemmän koulutusta ja kokemusta. Toisaalta minun täytyy havaita tunteeni aiheeseen 

liittyen läpi tutkielman ja ymmärtää, miten ne voivat vaikuttaa tutkielman tekemiseen. 

Valmiin aineiston käyttämisessä haastatteluvaihe on kuitenkin jo toteutettu eettisesti kestä-

vänä. Aineiston analyysissa tärkeää on haastateltavien kunnioittaminen sekä heidän yksi-

tyisyytensä suojeleminen. 

Eettistä tarkastelua tulee tehdä myös aineiston säilyttämisessä. Tutkielmassa käytettävä 

aineisto on anonymisoitu eli tunnistettavat tiedot haastateltavista on poistettu. Näitä ovat 

esimerkiksi nimet ja paikkakunnat. Anonymisoinnista huolimatta aineisto on salassa pidet-

tävä ja minun tulee varmistua siitä, ettei kukaan muu pääse näkemään ja lukemaan aineis-

toa. Sain aineiston haltuuni tutkimussuunnitelman valmistuttua. Suunnitelman valmistumi-

sen jälkeen tein aineiston luovuttamisesta ja säilyttämisestä sopimuksen CAPS-hankkeen 

kanssa. Aineisto on salasanasuojatulla kovalevyllä. Aineistoa ei saa tallentaa omalle ko-

neelle tai muille muistitikuille. Aineisto on hallussani tutkielman valmistumiseen, jonka 

jälkeen palautan kovalevyn ja aineiston CAPS-hankkeelle. 
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5 Vaino täytymisenä ja tuntemisena 

 

 

 5.1 Pelon rajaama toimijuus 

 

Nuorten toimijuudessa merkittäväksi asiaksi vanhempien eron jälkeisessä vainossa voidaan 

havaita tekijän valta ja vallankäyttö, joka ilmenee nuorten toimijuudessa täytymisen moda-

liteettina. Täytyminen on yksilöjen elämässä vaikuttavia pakkoja ja rajoituksia, jotka voi-

vat olla muun muassa sosiaalisia, normatiivisia ja moraalisia (Jyrkämä 2007, 206). Van-

hempien eron jälkeinen vaino on nuorten elämässä ulkopuolelta tuleva tilanne, johon nuo-

ret eivät voi vaikuttaa. Vaino voidaan tunnistaa pakottavaksi tilanteeksi ja täytymiseksi, 

sillä nuoret joutuvat toisinaan järjestelemään elämäänsä vainon ehdoilla. Vaino täytymise-

nä vaikuttaa muihin modaalisiin ulottuvuuksiin nuorten toimijuudessa. Esimerkiksi vaino 

täytymisenä aiheuttaa nuorten tuntemisen ulottuvuudessa pelkoa, jota käsittelen tässä lu-

vussa. Vainolla on vaikutuksia jokaiseen nuorten toimijuuden modaaliseen ulottuvuuteen. 

Vaino täytymisenä voidaan nähdä pahana valtana. Valta kietoutuu toimijuuteen, sillä jo-

kainen ihminen on vaihtelevasti näkökulmasta ja tilanteesta riippuen sekä vallanalainen, 

vallankäyttäjä, vallan sekä sen käytön uhri tai vallan haltija (Hynninen ym. 2016, 173). 

Toimijuuden rakentumisessa vallan ulottuvuudet ovat aina läsnä, sillä toimijuudessa kes-

kustellaan ja tasapainotellaan rajoitusten ja mahdollisuuksien verkostossa (Gordon 2005, 

118). Petteri Niemi (2013, 31, 35, 44) havaitsee vallan jakautuvan hyvään ja pahaan val-

taan. Niemen mukaan jokaisen yksilön toimijuuteen kietoutuu aina valta. Valta on aina 

joidenkin ihmisten harjoittamaa, vaikka vallankäyttäjät eivät sitä aina tunnistaisikaan. 

Niemi kertoo, että mikäli valta ymmärretään kahden toimijan välisessä suhteessa rakentu-

vaksi, ja toinen toimijoista menettää omat mahdollisuutensa oman intressiensä mukaiseen 

toimintaan, voidaan valtasuhteeseen havaita liittyvän negatiivinen väritys. Pahaan valtaan 

kuuluvat niemen mukaan esimerkiksi väkivalta, voimankäyttö, manipulaatio, pakottami-

nen, sorto, ylivalta ja hyväksikäyttö. (Mt. 31, 35, 44.)  

Nuorten puheissa ja pohdinnassa nousee aineistossa toistuvasti esiin pelko eri muodois-

saan. Osalla nuorista on haasteellista puhua vainoon liittyvistä tapahtumista ja tunteista. 

Nuorten tuntema pelko voi liittyä suoraan tekijään ja nousta esimerkiksi tekijän toimista. 

Nuoret saattavat pelätä itsensä, äitinsä ja muun perheensä puolesta. Pelko voi nousta myös 

menneistä tapahtumista vaikuttaen edelleen nykyhetkeen pelon tuntemisena. Vainosta nou-
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sevalla pelon tuntemisella on vaikutusta nuorten elämän ja toimijuuden kannalta. On kui-

tenkin huomioitava, että lähisuhdeväkivallalle altistuneiden nuorten kokemukset ja tilan-

teen seuraukset ovat yksilöllisiä (Nikupeteri ym. 2017, 109). 

Eron jälkeisen vainon tyypillisiin tunnuspiirteisiin sisältyy uhrin toistuva ja jatkuva pelon 

tunteminen tekijän toiminnan vuoksi (Nikupeteri & Laitinen 2017, 19; Spitzberg & Cupach 

2014, 191). Nuori tai lapsi, joka asuu vainon ensisijaisena kohteena olevan vanhempansa 

kanssa, elää myös keskellä pelkoa ja asuu lisäksi aikuisen kanssa, joka joutuu pelkäämään 

(Elklit ym. 2019, 3). Pelko ei rajaudu vain vainon ensisijaisena kohteena olevaan vanhem-

paan tai nuoreen, vaan se läpäisee koko perheen. Vanhempi on usein huolissaan lapsen tai 

nuoren pelon kokemisesta ja vanhempi voi pelätä lapsensa puolesta, sillä tekijä voi kohdis-

taa tekoja myös lapseen ja nuoreen (Logan & Walker 2009, 250).  

 

Nuori: Koska oli semmosia, fyysisiä tapaamisia tai silleen että törmäs jossa-

 kin. Kaikki vaan jännitti sitä et entä jos se tulee vastaan. Mitä sitten tehään. 

Se oli semmoinen, pelkotila siitä. Että se joskus voi tehdä jotakin koska siitä 

ei koskaan tiiä sitten kans kun se uhkaili. Ehkä se välillä kävikin (sanoo pai-

kan nimen), tai muutaman kerran. 

 

Nuorten toimijuuden näkökulmasta pelko vaikuttaa nuorten toimijuuden rakentumiseen 

tuntemisen modaliteetissa. Nuori kertoo sekä omasta pelostaan sekä muun perheensä pe-

losta. Pelko liittyy siihen, jos tekijä tulee vastaan ja tekee jotain pahaa. Sitaatin nuoren pel-

ko nousee tekijän uhkailusta ja aikaisemmista yllättävistä tilanteista, kun tekijään on ennal-

ta-arvaamattomasti törmännyt. Tuntemisen ulottuvuudessa on kyse yksilöjen perusominai-

suudesta kokea, arvottaa ja liittää vastaan tuleviin tilanteisiin sekä kohtaamiinsa asioihin 

omia tunteitaan (Jyrkämä 2007, 206–207).  

Nuoren puheissa on yksilötoimijuuteen liittyvän tuntemisen lisäksi jaettua tuntemista eli 

koko nuoren perheen yhteistä pelkoa. Tämän havaitsee nuoren tavasta puhua perheestä ja 

perheen tunteista kokonaisuutena. Keskeisenä nuoren toimijuudessa voi havaita olevan 

perheen kesken jaettu toimijuus. Jaetussa toimijuudessa ajatellaan, että myös yksilötoimi-

juus rakentuu aina suhteiden verkostoissa (Åkerblad & Haapakoski 2020, 233). Pelko on 

perheen yhteinen ja nuori kertoo perheen pohtineen, mitä he tekevät, jos tekijä tulee. Jaettu 

toimijuus on kollektiivitoimijuuden ja yksilötoimijuuden tapaan kontekstuaalinen ja sosiaa-

lisinen (esim. Hokkanen 2014, 73). Jaettu toimijuus voidaan nähdä kollektiivitoimijuuden 

tapaan rakentuvan yhteisesti ryhmässä tai yhteisössä (Vanhalakka-Ruoho 2015, 43). Tämä 

tarkoittaa, että nuori on osa perhettä ja hänen toimijuutensa rakentuu osittain sosiaalisesti 

vuorovaikutuksessa perheen kanssa. Pelko voidaan nähdä jaetuksi. Nuori voi tuntea pelkoa 
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joissakin tilanteissa yksin, mutta keskeisesti perheen kokema pelko on vaikuttamassa nuo-

ren pelkoon. Myös vastavuoroisesti nuoren tuntema pelko yksilönä vaikuttaa perheen pe-

lon tuntemiseen. 

Analyysin tulokseksi muodostui kolme keskeistä nuorten toimijuuden rakentumiseen vai-

kuttavaa pelon osa-aluetta. Nämä ovat menneeseen liittyvä pelko, nykyhetkessä vaikuttava 

jatkuva ja toistuva pelko sekä tulevaan liitettävä pelko. Myös toimijuuden käsitteessä ja 

toimijuuden rakentumisessa voidaan nähdä läsnä menneisyys, nykyinen ja tuleva (Hynni-

nen 2016, 174). Jokaisessa osa-alueessa ilmenee vaikutuksiltaan ja aihealueiltaan erilaista 

pelkoa. Kuvion 3 tarkoituksena on yksinkertaistaa tulokseksi syntyneitä pelon osa-alueita 

ja minkälaista pelkoa ja sitä, millaista pelkoa nuorilla ilmenee. 

 

       

Kuvio 3. Nuorten pelon osa-alueita tuntemisen modaliteetissa. 

 

Aineiston pohjalta nuorten pelko voi ensinnäkin ilmetä menneisiin tilanteisiin ja tapahtu-

miin liittyvänä. Nuori saattaa muistella akuuttia vainotilannetta, jonka kertoo olleen pelot-

tava. Toisaalta mennyt tilanne voi aiheuttaa yhä pelon tuntemista. Osa nuorista kertoo ai-

kaisemmin lapsuudessa tapahtuneista vainotilanteista ja osa lähimenneisyydessä tapahtu-

    

Pelko menneisiin tapahtumiin liittyen 

 

Menneessä tapahtuneet akuutit tilanteet. 
 

Pelko menneeseen liittyvänä, eikä tällä hetkel-

lä ilmenevänä. 

       

                                                                                          

 

Nykyhetkeen vaikuttava jatkuva ja toistuva 

pelko 

 

Pelko perheenjäsenten tai kotieläinten puoles-

ta. 
 

Pelko tekijää ja hänen toimintaansa kohtaan. 
 

Yksin olemisen pelko. 
 

 

Pelko tulevaan liittyen 

 

Pelko tulevista teoista tai vainon pahenemi-

sesta tulevaisuudessa. 
 

Pelko tekijän muuttamisesta tulevaisuudessa 

lähelle. 
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neista asioista. Osalla nuorista tilanteiden muistelu on haasteellista. Aineistossa on nuoria, 

jotka kuvailevat mennyttä vainoa yleisesti pelottavana. Nuoret muistavat tarkkoja tilantei-

ta, joissa pelon tunteminen on ollut läsnä. 

 

Nuori 2: Nii, nii mä olin (kaverilla) yötä, nii sit mä vaan, tällei.. äiti oli just 

vieny mut sinne ku se meni ukin kans johonki, en muista mihi, mut sitte mun 

muistikuva ku me oltiin (kaverilla) sillei, oli aika semmone, oli ehkä joku ilta 

tai sillei nii, sitte soitti tuntemattomasta numerosta, sit mä vielä mietin et ku-

ka tää on, ja sitte- 

Nuori 1: Nii ku ei yleensä kukaa soita tuntemattomasta. 

Nuori 2: Nii, sitte mä vastasin, nii sit se vaan sano siinä jotai että.. isi täällä 

moi tai jotain ja sit mä vaan saman tien painoin nopeesti punasta ja tuli kau-

heen semmone, ja sit äiti tuli hakeen mut ku mä menin ihan paniikkiin. 

Haastattelija 1: Mitä sä pelkäsit siinä niin hirveesti? 

Nuori 2: En mä tiiä. 

 

Nuori kertoo menneessä lapsuudessa tapahtuneesta akuutista tilanteesta. Nuoreen kohdis-

tuneen teon vuoksi nuori sanoo menneensä paniikkiin, ja hän on joutunut lähtemään tapah-

tuneen vuoksi kaverinsa luota. Ulkopuoliselle ihmiselle pelkkä puhelu ei välttämättä avau-

du nuoreen kohdistuvaksi vainoteoksi. Vaikka teot eivät olisi ulkopuoliselle ihmiselle vä-

kivaltaiselta näyttäviä, ne herättävät kontekstissaan pelkoa ja pelko voi jäädä nuoren tai 

lapsen mieleen (Nikupeteri & Laitinen 2015, 835). Menneessä tapahtuneet asiat voivat 

vaikuttavat yhä keskeisinä nuorten toimijuudessa. Tapahtuma on aiheuttanut vahvasti pe-

lon aktivoitumisen nuoren kuvaamalla paniikkiin menemisen tavalla.  

 

 Haastattelija: Niin. Vaikuttiko se teiän elämään sillain että te, veittekö te ka-

 vereita esimerkiks kotiin tai vaikuttiko se semmoseen teiän ihan tavalliseen 

 lapsen arkeen, se että isä saattoki tulla yllättäen? 

 Nuori 2: No joo. Ei välttämättä halunnu niin paljoo niitä kavereita käymään 

 meillä kylässä. Ja sitte joskus jopa ku se oli soittanu, ni tuli sellanen olo, tai 

 siis ei välttämättä uskaltanu lähtee mihinkään tai. 

 Haastattelija: Nii justiin. Sillon ku se tuli käymään tai, pelkäs että tulee käy-

 mään? 

 Nuori 2: Nii. Sen jälkeen ku se oli soittanu tai jotain, ni sitte alko niin paljon 

 miettii jotenki sitä kaikkee. 

 

 Nuori: Jos iskä lähtee pois, niin kyl sitte tulee silleen hetkeks turvallinen fiilis 

 mutta sitten, taas sit miettii jos iskä tulee takaisin niin mitä sit tapahtuu. Niin 

 se oli semmoinen mitä silloin pelkäs. Mut en mä, en mä enää semmoist tilan-

 netta.. 

 

Vaino on vaikuttanut nuorten elämään laajasti ja nuoret pohtivat vaikutuksia. Ensimmäi-

sessä sitaatissa nuori kertoo vainon vaikuttaneen siihen, ettei hän halunnut kavereita käy-
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mään kylässä, sillä uhkana oli tekijän yllättävä nuoren ja nuoren perheen luokse tuleminen. 

Lisäksi nuori kertoo, ettei uskaltanut välttämättä lähteä mihinkään, mikäli tekijä oli ollut 

häneen yhteydessä puhelimen kautta. Tässä nuori kuvaa sitä, minkälaisia vaikutuksia vai-

nolla ja siitä aiheutuvalla pelolla on hänen menneessä elämässään ollut. Toisessa sitaatissa 

nuori kertoo menneeseen liittyvästä pelostaan, joka liittyi pelkoon, että tekijä palaa yllättä-

en.  

Nämä kaksi nuorten esille tuomaa menneeseen kuuluvaa pelkoa liittyvät tosiinsa. Kum-

massakin tapauksessa nuoret ovat tunteneet menneessä pitkään pelkoa toistuvista vainoti-

lanteista. Konkreettisten vainotilanteiden välillä nuoret ovat lisäksi tunteneet pelkoa tekijän 

mahdollisista uusista teoista ja toiminnasta. Nuorten kertomasta voi havaita eron jälkeiseen 

vainoon keskeisesti kuuluvan tunnuspiirteen. Vanhempien eron jälkeiseen vainoon kuuluu 

toistuva ei-toivottu käytös (White ym. 2022, 5074), joka herättää pelkoa myös tekojen vä-

lillä (Logan & Walker 2009, 248). Aineiston nuorten tapauksessa vaino on kohdistunut 

myös suoraan nuoriin, kun he ovat olleet pienempiä ja nuorilla on ollut menneessä pitkään 

jatkunutta pelkoa. Keskeistä nuorten toimijuuden rakentumisen kannalta nykyhetkessä on 

menneisyyden pakottavassa vainotilanteessa koettu ja pitkään jatkunut pelko. Vaikka vai-

noa ei nykyhetkessä ilmenisikään, nuoret muistavat tarkasti, minkälaista pelon keskellä 

eläminen on ollut. Nuoret myös tunnistavat ja tiedostavat, kuinka pitkään jatkunut pelon 

tunteminen on vaikuttanut heidän elämäänsä.  

Nuorilla voi ilmetä myös tulevaan ja tulevaisuuteen liittyvää pelkoa. Tämä pelko liittyy 

asioihin, joita ei ole tapahtunut. Tulevaan liittyvä pelko voi nousta esimerkiksi tekijän 

mahdollisesta muuttamisesta samalle paikkakunnalle tai vainon pahenemisesta tulevaisuu-

dessa. Toisaalta nuorten pelko ei ole aiheeton. Vaino voi olla arvaamatonta ja välillä akti-

voitua tai pysähtyä esimerkiksi viikkojen, kuukausien, vuosien tai vuosikausien aikana 

(Spitzberg & Cupach 2014, 242; Bjerregaard 2015, 9). 

 

 Haastattelija: Sul oli joku ajatus siinä et ilmeisesti sä et toivo et se ainakaan 

 muuttaa tänne ku sä et halua tavata. 

 Nuori: Niin.  

 Haastattelija: Sitä yritän kysyä et onks se sun mielestä semmonen et jos se 

 muuttais niin, et se on se pelko et se aktivoituis uudelleen et se rupeis häiriköi

 mään äitiä vai? 

 Nuori: Niin.  

 

 



39 

 

                   

Tulokseksi kaikkein keskemmin nousi nykyhetkessä ilmenevä, toistuva ja jatkuva, pelko. 

Jatkuva ja toistuva pelon tunteminen vaikuttaa toimijuuden rakentumiseen. Suurin osa ai-

neiston nuorista kokee, että vaino on edelleen aktiivista tai jo päättyneellä vainolla on sel-

västi edelleen vaikutuksia nykyhetkessä. Nykyhetkessä vaikuttavan pelon tunnuspiirteisiin 

kuuluu pelon tunteminen, joka toistuu esimerkiksi tietyissä tilanteissa. Tilanteet voivat olla 

arkipäiväisiä, mutta muistuttaa jostakin aikaisemmin tapahtuneesta ja aiheuttaa pelon tun-

temisen. Nykyhetkessä vaikuttava pelko määrittyy nuorten puheissa jatkuvaksi, ja se voi 

liittyä perheenjäseniin tai ilmetä perheenjäsenillä myös jaettuna pelkona. Nuoret saattavat 

kokea jatkuvaa pelkoa jonkun perheenjäsenensä puolesta. Perheessään lähisuhdeväkivaltaa 

kokevat lapset ja nuoret joutuvat usein kokemaan monenlaisia mahdollisia traumoja aiheut-

tavia tapahtumia, joihin sisältyy jatkuvaa pelkoa ja toistuvuutta sekä jälkiseurauksia (Mor-

ris ym. 2020, 2).  

 

 Nuori 2: ...ehkä äitin puolesta eniten pelottaa ja.. sisarusten. Se on ehkä se, 

 pahin mikä pelottaa sitten. Että miten muut pärjää siinä. Tai silleen että, ta-

 pahtuuko -mittään. 

 Nuori 1: Et varmaan just lähinnä, tuleeko se oven taakse ja silleen.. 

  

Lainaus on kahden sisaruksen parihaastattelusta. Toinen nuorista kertoo, että häntä pelottaa 

eniten äidin puolesta. Kahden sisaruksen pelko on jaettua. Jyrkämän (2008, 196) mukaan 

yksilön toimijuus rakentuu suhteena sekä suhteessa toisiin ihmisiin. Aineistosta nousee, 

että nuorten toimijuuden rakentumisen kannalta nuorten äiti on olennainen henkilö. Pelko 

äidin puolesta liittyy keskeisesti uhkaan, jota nuoret tunnistavat äidin sekä myös itsensä 

joutuvan kokemaan. Nuoret tiedostavat vainon ensisijaisena kohteena olevan äitinsä. Nuor-

ten pelko ja toisaalta perheen jaettu pelko voidaan havaita jatkuvaksi, sillä nuoret kokevat 

jollakin tasolla jatkuvasti pelkoa äitinsä puolesta, vaikka tekijä ei olisikaan sillä hetkellä 

missään kontaktissa perheeseen tai äitiin. Vaino perheessä on saanut aikaan sen, että pelko 

sulautuu nuorten elämässä jatkuvaksi tuntemiseksi toisinaan ilmeten enemmän ja toisinaan 

vähemmän. Tämä voidaan havaita yhdeksi vainoteoista. Vaino voidaan määritellä subjek-

tiivisen kokemuksen kautta eli muun muassa tekijän toiminnan kokeminen ahdistavaksi ja 

häiritseväksi voi olla yksi määrittelyn perusta (Nikupeteri & Laitinen 2017, 21).  

Myös sisarusten ja perheenjäsenten puolesta pelkääminen on aineiston nuorten keskuudes-

sa yleistä. Nuoret saattavat pohtia, miten sisarukset ja muut perheenjäsenet pärjäävät tilan-

teessa. Lisäksi sisarukset ovat myös olennaisia henkilöitä nuorten toimijuuden rakentumi-

selle, vaikka äidin merkitys korostuu aineistossa kaikkein eniten. Nuoret ymmärtävät, että 

tekijä voi mahdollisesti uhkaavalla käyttäytymisellään vahingoittaa sisaruksia, äitiä ja heitä 
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itseään, jonka vuoksi tekijän muihin perheenjäseniin kohdistama uhka siirtyy nuorten kan-

nettavaksi (Nikupeteri ym. 2017, 106). Nuoret saattavat pelätä myös kotieläintensä puoles-

ta. 

 

 Nuori 1: Sillain pelottaa että ku, ne koirat sitten aina häkissä kun me ollaan 

 koulussa niin jos se (tulee tai se).. 

 

Aineiston perusteella nuoret kokevat usein jatkuvaa pelkoa, joka liittyy tekijään. Nuorten 

toimijuus voidaan havaita rakentuvan siten myös suhteessa tekijään. Nuoret kertovat, että 

jo tekijän näkeminen voi aiheuttaa pelokasta oloa, sillä tapahtuneet asiat nousevat mieleen. 

Nuorten puheissa pelko nousee tekijän toiminnasta ja uhkaavasta käyttäytymisestä. Yksi 

nuorista kuvailee tätä tunnetta yleiseksi peloksi, joka nousee pelosta siihen, että isä tai isä-

puoli tekisi jotain. Yleistyneen pelon kuvaaminen kertoo siitä, että pelosta on tullut nuorel-

le arkipäiväinen elämässä ilmenevä negatiivinen asia.  

 

Nuori 2: No vähän yleensäki aina, ku näkee iskää, niin tulee heti mieleen se 

 kaikki mitä se on tehny. Ja sit aina jotenki hirveen pelokas tai sillä lailla olo.  

 

Nuori: …haluan silti olla perillä asioista että jos jotakin tapahtuu niin halu-

an tietää että missä mennään että ei tuu mulle sitten uutisena jos jotakin sat-

tuu. Se on vaan se, emmä tiiä semmoinen tunne siitä että se ei, tuu koskaan 

 luovuttaa. Tai siitä ei koskaan pääse eroon. Jotenkin kans pelottaa tai koko 

 ajan on semmoinen yleinen pelko siitä että entä jos se tekee jotakin koska se 

 kuitenkin, välillä uhkailee sillä et se tekee jotakin. Se on niin ennalta-ar-

 vaamatonta, sen touhu. Muutenkin koko tilanne. Se voi koko ajan, tai on 

 semmoinen pelko et se voi riistäytyä käsistä.  

 

Nuorten puheista nousee, että vainon eli täytymisen ennalta-arvaamattomuus aiheuttaa 

nuorille tuntemisen modaliteetissa pelkoa tekijään liittyen. Ennalta-arvaamattomuus on 

yksi vainon tunnuspiirre. TK Logan ja Robert Walker (2009, 258) mainitsevat, että ennal-

ta-arvaamattomuus on nuorille ja nuorten perheille stressitekijä. Jopa hallitsemattomista 

tapahtumista saatava tieto valmistaa yksilöä siihen, milloin asia tapahtuu, miten siitä selvi-

tään ja tarjoaa helpotusta tapahtumien välille, kun yksilö tietää, ettei juuri siinä hetkessä 

tule tapahtumaan mitään. (Mt. 258.) Tämä ei toteudu nuorten eikä nuorten perheiden koh-

dalla vanhempien eron jälkeisessä vainossa, vaan tilanteet ovat ennalta-arvaamattomia, 

joka voi saattaa nuoren jatkuvaan hälytystilaan. Aineistossa nuoret haluaisivat saada hallin-

taa olemalla tietoisia tekijän seuraavista teoista. Ilmiön ennalta-arvaamattomuus ja jatkuva 

pelon tunteminen voi aiheuttaa nuorille voimattomuutta, jota yksi nuorista tuo esille. Nuori 

kokee, ettei tilanne koskaan helpotu eikä tekijästä ja vainosta pääse ikinä eroon. Nuoret 
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saattavat joutua muuttamaan käyttäytymistään arjessa vainosta aiheutuvan pelon säätele-

miseksi sekä tekijän välttelemiseksi (esim. Bjerregaard 2015, 21). Pelon ja tekijän ennalta-

arvaamattoman toiminnan sekä siitä johtuvan voimattomuuden seurauksena nuorten toimi-

juus pienenee. 

Ennalta-arvaamattomuudella ja siitä nousevalla tuntemisen ulottuvuudessa ilmenevällä 

pelolla on vaikutusta nuorten toimijuuden rakentumisessa muissakin modaalisissa ulot-

tuuksissa. Nuorten puheissa vainoon ja pelkoon liittyen voi havaita toimijuuden rakentuvan 

myös haluamisen ja osaamisen modaliteettien vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi yksi nuo-

rista kertoo haluavansa olla perillä asioista ja sanoo tämän liittyvän siihen, että hän haluaa 

tietää missä kohtaa mennään, etteivät vainoon liittyvät uutiset tulisi yllätyksenä. Nuori ha-

luaisi saada tietoa eli osaamista tilanteesta, ettei vainon keskellä eläminen olisi niin pelot-

tavaa ja ennalta-arvaamatonta. Mahdollisiin ikäviin tapahtumiin ja asioihin varautumiseksi, 

nuoret pyrkivät olemaan mahdollisimman tietoisia sen hetkisestä tilanteesta ja siitä, mitä 

lähiaikoina voisi mahdollisesti tapahtua. Tiedon eli osaamisen kautta nuoret pystyisivät 

varautumaan tekijän toimiin. Anna Nikupeteri kumppaneineen (2017, 111) tarkastelevat 

lapsia ja heidän tietävää toimijuuttansa vanhempien eron jälkeisessä vainossa. Nikupeteri 

kumppaneineen tuovat esiin, että lasten toimijuuksissa perheen arjessa on havaittavissa 

merkittävä selviytymisen pohjavire. (Mt. 111.) Tämä sama selviytymisen pohjavire on 

havaittavissa myös nuorten toimijuuksissa. Tuntemisen modaliteetissa ilmenevä pelko ar-

jessa ohjaa osiltaan nuoria etsimään tietoa, jolla tekijään liittyvää pelkoa saataisiin vähen-

nettyä, tilanteisiin pystyttäisiin varautumaan ja niistä selviytymään eteenpäin. 

Vanhempien eron jälkeisellä vainolla voi olla nuorten tuntemisen ulottuvuudessa myös 

kykenemisen ulottuvuutta lamauttavaa eli toimijuutta rajoittavaa pelkoa. Jyrkämä (2008, 

195) ymmärtää kykenemisen ensisijaisesti psyykkisenä ja fyysisenä kykenemisenä. Vir-

rankari ja Isola (2021, 289) näkevät kykenemisen kuvaavan sitä, miten sillä hetkellä vai-

kuttavat olosuhteet mahdollistavat tekemistä. Ei-kykeneminen sen sijaan nähdään olosuh-

teina, jotka estävät yksilön toimintaa. Ei-kykeneminen eroaa täytymisestä kuitenkin siinä, 

että täytymiseen kuuluva vahvaa pakottavuutta ei ole. (Mt. 289) Ymmärrän, että kykene-

minen on yksilön ja tässä tapauksessa nuoren kykenemistä, johon vaikuttavat muut modali-

teetit ja erilaiset ympäristöstä tulevat sillä hetkellä vallalla olevat tilanteet. Kykeneminen 

on kuitenkin enemmän yksilöön liittyvää, eikä suoraan ympäristöstä tulevaa pakottavuutta, 

vaikka yksilön kykenemiseen ympäristö vaikuttaakin. Esimerkiksi pelko yksin olemisesta 

on aineistossa vahvasti nuorten kykenemistä lamauttava pelko. Vainosta johtuva yksin 
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olemisen pelko saattaa lamauttaa nuorten kykenemistä ja aiheuttaa siten ei-kykenemistä 

niin, etteivät nuoret uskalla olla yksin. 

 

 Nuori 1:..aina noitten, kaikkien juttujen jälkeenhän me ei ikinä olla uskallettu 

 mennä yksin  mihinkään tai, en mä vieläkään.. 

 Nuori 2: Se on vieläki, niin.. 

 Nuori 1: …uskalla mennä vaikka, käyttää koiria yöllä jos on pimee, tai illalla 

 sillei. 

 Nuori 2: Ja verhot aina kii tiukasti ja.. 

 Nuori 1: Mä oon aina, jos mä oon vaikka yksin kotona nii mua pelottaa iha 

 hirveesti vaikka mä tiiän ettei oo mitää. 

 

Sisarukset kertovat, että vaino on aiheuttanut heille yksin olemisen pelkoa. Nuoret kerto-

vat, etteivät he uskalla mennä yksin mihinkään ja yksin kotona heitä pelottaa paljon, vaik-

ka he tietävätkin pelon olevan aiheetonta. Kyseisten nuorten isä on menehtynyt, joten ak-

tiivinen vaino ei haastatteluhetkellä ole enää mahdollista. Vanhempien eron jälkeinen vai-

no on jättänyt nuoriin siitä huolimatta nykyhetkeen edelleen vahvasti vaikuttavan toistuvan 

ja jatkuvan pelon tunteen. Elklit kumppaneineen (2019, 3) tarkastelevat tutkimuksessaan 

nuoria vanhempien eron jälkeisessä vainossa traumanäkökulman kautta. Nuorilla on ha-

vaittu ilmenevän traumaattisien tapahtumien uudelleen kokemista esimerkiksi painajaisten, 

takautumien, traumaspesifien ja arkipäiväisten pelkojen sekä somaattisen kivun kautta. 

(Mt. 3.)  

 

 Nuori 1: Monesti jos mä oon yksin kotona mä en uskalla liikkuu yhtää mihin-

 kään. 

 Nuori 2: Joo, mullaki, on, mä yleensä.. 

 Nuori 1: Mä kerään kaikki tavarat mitä mä tarviin vaikka illan aikana, kaikki 

 sängylle ja mä oon siinä koko ajan. 

 

 Haastattelija 1: Mitä mieltä te ootte, hankaloittaaks se asia elämää? Onks se 

 semmone asia mikä vaivaa tai harmittaa? 

 Nuori 2: No en mä tiiä, siihe on tottunu. Mut kyl se.. 

 Nuori 1: Joo mut, must se on ihan kauheeta se et jos mä oon yksin kotona 

 niin mä oon koko ajan ihan paniikissa. 

 

Nuorilla on havaittavissa aineiston perusteella tapahtumien uudelleen elämistä yksin olles-

sa muun muassa pelon tuntemisen kautta. Tuntemisen modaliteetin pelko aiheuttaa nuorilla 

kykenemisen rajoittumista. Pelon vuoksi nuoret eivät uskalla eli toisin sanoen eivät kykene 

mennä yksin minnekään. Vahva pelko lamauttaa nuorten kykenemistä myös kotona yksin 

ollessa. Pelkoa vähentääkseen nuoret esimerkiksi keräävät kaikki tavarat huoneeseensa, 
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ettei kotona tarvitse liikkua ja laittavat verhot kiinni suojatakseen näköyhteyden. Nuoret 

ovat opetelleet näitä keinoja pelon tuntemisen sietämiseksi ja hallitsemiseksi. Nuoret tie-

dostavat nämä vainon aiheuttamat vaikutukset. Osa nuorista sanoittaa tottuneensa tilantee-

seen, mutta osa nuorista kertoo pitävänsä tilannetta kauheana, kun kotona joutuu pelkää-

mään. Nuorten vahva pelko yksin ollessa voidaan määrittää vainon ulkopuolisille ihmisille 

näkymättömäksi seuraukseksi ja teoksi (mm. Johansen & Tjørnhøj-Thomsen 2016, 886; 

Nikupeteri 2016, 176). Nuorten toimijuuden rakentumisessa voidaan havaita sosiaalisten 

verkostojen ja etenkin perheen merkitys. Nuoria pelottaa olla kotona tai lähteä käymään 

jossakin yksin, mutta toiset perheenjäsenet mahdollistavat toimijuutta siten, että nuoret 

eivät silloin pelkää ja kykenevät olemaan kotona ilman vahvaa pelkoa ja käymään muualla. 

Perhe voi siten tukea nuorten toimijuuden rakentumista niin, että nuoret tuntevat pelon 

olevan hallinnassa. On kuitenkin havaittava, että aineistossa esiintyy myös nuoria, joita ei 

pelota yksin oleminen. 

 

 

5.2  Huolen ja ahdistuksen ohjaama toimijuus 

 

Nuorten toimijuuden rakentumisessa tuntemisen ulottuvuuden kautta vanhempien eron 

jälkeisessä vainossa on muitakin ilmenemismuotoja kuin pelko. Pelko nousi aineistosta 

kuitenkin vahvimmin esiin, jonka vuoksi se käsiteltiin tässä tutkielmassa tarkemmin. Li-

säksi voi havaita, että osa muista tuntemisen muodoista on osittain pelon tuntemisen seu-

rausta. Muita keskeisiä nuorten puheissa toistuvia ja toimijuuden rakentumiseen vaikutta-

via tunteita ovat muun muassa huoli, ahdistuneisuus ja ärtyneisyys. Aineiston perusteella 

huoli ja huolen tunteminen on toinen yleinen vainoon liittyvä nuorten tuntemisen ulottu-

vuus. Nuorten huoli näyttäytyy aineistossa usein huolena perheeseen liittyen. 

 

 Haastattelija 2: Joo. Elikä jos ajateltais asteikolla yhdestä kymppiin. Kymppi 

 on että ootte  eniten huolissaan, mitä mahollista voi olla, ja ykkönen että vä-

 hempi. Mihin akselille nyt se huoli äidistä? 

 Nuori 2: Kasiin varmaan.  

 Haastattelija 2: Kasiin. Joo. 

 

Ensisijaisesti nuoret kertovat aineistossa olevansa huolissaan äidistään. Nuorten huoli ja 

sen määrä vaihtelee, mutta toisinaan nuoret saattavat kokea suurta huolta äitinsä puolesta. 

Kahden sisaruksen parihaastattelussa toinen nuorista arvioi huolensa äidistä kahdeksaan, 
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kun asteikko kymmenen tarkoitti suurinta huolta. Huoli nousee äitiin kohdistuvasta vainos-

ta ja toisaalta sen aiheuttamasta pelosta. Siten huoli ja pelko voivat olla päällekkäisiä. Nuo-

ret sekä pelkäävät että ovat huolissaan tilanteesta ja äitinsä puolesta. 

 

 Nuori 2: …niin sitten, ei me sillon kun, me ei sillein (tunnettu) tai silleen ei 

 niin, ei me sillon soiteltu äitille koulun jälkeen. Ei me soitettu edes luppaa 

 saako mennä kavereille. Ja nyt me siellä sit, no (--), mä oon täällä kaverilla. 

 Haastattelija 1: Nyt teillä on jotenkin sillain muuttunu kuitenkin elämä et te 

 ootte aika kartalla siitä kuka missäkin on. Joo, ja se on kaikille tärkeetä 

 että kaikki tie tää. Joo. 

Haastattelija 2: Ja jotenki tuo että kö sä sanot sitä että ei aikasemmin ennen 

 kuin (sanoo miehen nimen) tuli, niin ollu sillain huoli. Että oli aika vapaata 

ja semmosta, ja se on nyt sitten siitä kolme ja puoli vuotta ollu semmosta että 

 enempi tai vähempi huolta ja. Niinkö? 

 Nuori 2: Joo. 

 

Huoli äidistä voi näkyä esimerkiksi varmisteluina äidin olinpaikasta ja perään soitteluina. 

Nuoret kertovat, että ennen vainoa heidän ei ole tarvinnut samalla tavalla soitella koulun 

jälkeen. Aineistossa monet nuoret kertovat soittelevansa myös äidin töissä ollessa. Nuorten 

on tärkeää tietää, missä heidän äitinsä ja muut perheenjäsenet ovat. Olinpaikan varmistelu-

jen ja soittojen pohjalla on huoli toisista. Toisaalta nuorten yksilötoimijuuden voidaan näh-

dä tässä rakentuvan perheen jaetun toimijuuden kautta, sillä nuorten puheissa nousee koko 

perheen olevan yhteisönä huolissaan toisistaan. Logan ja Walker (2009, 250) mainitsevat, 

että äidit ovat eron jälkeisessä vainossa huolissaan lastensa puolesta, vaikka lapset eivät 

olisi vainon ensisijaisena kohteena. Nuoret tuovat haastatteluissa esille koko perheen huol-

ta toisistaan ja usein koko perhe on tietoinen tarkasti toistensa olinpaikasta.  

 

 Haastattelija 1: Huolehditteks te äidistä, muistatteko semmosia piirteitä, pe-

 lottiks teitä äitin puolesta jos äiti ei ollu kotona tai lähti jonneki? 

 Nuori 2: Joo 

Nuori 1: Joo. Sillohan, jos se oli vaik illal jossain niin soiteltiin sille, missä 

se on, missä se on ja, millo se tulee ja..  

 Nuori 2: Ja sitte mul oli tosi kaua ainaki sillei että mä en käyny yökylässä, et 

 mä olin aina.. äitin kaa. 

 Nuori 1: Nii 

 

Vaino voi aiheuttaa nuorille myös jatkuvan tarpeen äidin lähellä olemisesta, jolloin nuorten 

ja äidin välille muodostuu kaksisuuntainen suhde. Toinen on äidistä huolen pitäminen ja 

toinen on toisaalta nuorten tarve olla äidin lähellä. Huolen tuntemisella voi olla suuri mer-

kitys nuorten toimijuuteen. Huoli ja siihen kietoutunut pelko saattaa kasvaa niin voimak-

kaaksi, että nuoret kokevat pakkoa varmistua ja varmistella äidin olinpaikkaa. Vaikka nuo-
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ret voivat toisaalta valita, soittavatko he äidille vai ei, voi vahva huoli pakottaa nuoret ti-

lanteen varmistamiseen. Nuoret eivät välttämättä huolen vuoksi voi jättää äitiään yksin. 

Nuorilla voi havaita huolehtivaa toimijuutta suhteessa äitiinsä. Laitinen kumppaneineen 

(2018, 38) ovat havainneet vanhempien eron jälkeisessä vainossa nuorten toimijuuden 

kohdalla ilmenevän tukevaa ja rakentavaa tietävää toimijuutta, jossa nuorten tietämisen tila 

on huolestunut. Huolestunut tietämisen tila näyttäytyy huolena sisarusten ja äidin arjessa 

selviytymisestä sekä hyvinvoinnista. Laitinen kumppaneineen tarkentavat, että ensisijaises-

ti nuorten ja vanhempien lasten huolenpito kohdistuu äitiin, mutta huolta ilmenee myös 

muista sisaruksista ja esimerkiksi perheen lemmikkieläimistä. (Mt. 38.) Nuorten huolestu-

nut tietämisen tila sopii myös tutkielman tuloksiin nuorten toimijuuden rakentumisesta 

tuntemisen modaliteetissa ilmenevän huolen kautta. 

Ahdistuksen ja ärsytyksen tunteet ovat aineistossa nuorten puheissa myös yleisiä tunteita 

tuntemisen modaliteetin alueella. Ahdistus ja ärtymys voivat nousta esimerkiksi tekijän 

yhteydenotoista tai tapaamisista. Ahdistus voi nuoren ohella näkyä myös muussa perhees-

sä, kuten sisaruksissa tai äidissä, ja nuoret saattavat aineistossa kuvata koko perheen ahdis-

tusta. Siten ahdistuskin voidaan havaita yksilötoimijuuden ohella olevan toisinaan jaettua. 

 

 Haastattelija: Miten te aattelette että miten se näkyy teiän perheessä että kun 

 se isä soitteli, mitä se aiheutti sitte tai minkälaista, mitä siitä seurasi? 

Nuori 2: Kaikki oli vähän paineis tai silleen, tai ahisti ja, sit se oli jotenki, jos 

 se oli soittanu ni kaikki oli sen jälkeen jotenki hirveen hiljaa ja, se oli sem-

mosta hankalaa.  

  

Haastattelija: Oliks siinä tapaamisissa jotain semmosta joka ei ollu muka-

vaa? 

 Nuori: Ne ahisti. 

 Haastattelija: Oliks niissä mitään hyvää? 

 Nuori: Ei. 

 

Useat nuoret eivät halua tavata tekijää. Syyksi nousevat ahdistus tai muut epämiellyttävät 

tunteet. Koska nuoret kokevat isän tai isäpuolen kanssa ollessaan ahdistusta, ärtymystä tai 

muita epämiellyttäviä tunteita, vaikuttaa se lopulta nuorten haluamiseen ja lopulta siihen, 

etteivät nuoret enää halua tavata tekijää. Mikäli tapaamisia tai yhteydenottoja tekijän kans-

sa on, kertovat nuoret tuntevansa ahdistusta niiden jälkeen. Ahdistus voi myös vaikuttaa 

nuoren perheen toimijuuteen jaetusti siten, että koko perhe kokee yhteydenoton jälkeen 

ahdistusta. Yksi nuori kertoo, että tekijän yhteydenoton jälkeen perheen ilmapiiri on hiljai-

nen ja ahdistunut, joka tuntuu nuoresta hankalalle. Kyseessä ei ole enää pelkästään nuoren 

tunteminen, vaan perheen yhteinen jaettu tunteminen, johon nuorikin on osallinen. Perhe 
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voi käydä läpi yhdessä negatiivista tuntemista, mutta toisaalta sen jäsenet voivat myös loh-

duttaa ja auttaa toisiaan. Kollektiivitoimijuuden näkökulmasta perhe voi käydä yhdessä 

kollektiivisia kamppailuja elinolojensa parantamiseksi (Kauppila & Kauppila 2015, 18). 

Perheenjäsenet ovat nuorille tärkeitä sosiaalisia suhteita, ja perheen yhteiset haastavat ja 

yllättävät kokemukset saattavat lähentää ja tehdä perheenjäsenistä yhä tärkeämpiä nuorille 

(Juntunen 2020, 27, 34). Vanhempien eron jälkeinen vaino on perheen elämään vaikuttava 

asia ja sen seuraukset näyttäytyvät osittain kollektiivisesti tai jaetusti, ja toisinaan yksilö-

toimijuuden tasolla. Perheenjäsenten tunnekokemukset voivat myös eriytyä, joka aiheuttaa 

jäsenille toisistaan eriäviä toimintatapoja. Joskus esimerkiksi osa perheen lapsista ja nuo-

rista ei halua tavata tekijää, ja osa lapsista ja nuorista sen sijaan tapaa ja haluaa jatkossakin 

tavata. 

 

 Haastattelija: Näinkö ajattelee että joutuu kauheena pelkäämään ja vähän 

 mielistelemään jos sanoo, ni siinähän joutuu, se on aikamoinen energia ku 

 joutuu tavallaan sillain, koittaa vähän niinkun ohuella jäällä kävellä. 

 Miten teillä sen jälkeen, minkälainen se olo, oliko vihanen tai raivostunu tai 

 väsynyt tai? 

 Nuori 2: Just tollanen. Tosi ärsyttävä olo jotenki. Sit sen jälkeen ku oli siellä 

 ni ei silleen oikein huvittanu tehäkään mitään ku, että jos kaveriki soitti että 

 voiko alkaa sen jälkeen ni ei oikein huvittanu. 

 Haastattelija: Joo. Kauas sitä oloa kesti? Oliks se seuraavana aamunakin 

 vielä tai päivänä tai? 

 Nuori 2: Joskus joo saatto olla sen seuraavankin päivän sitte. 

 

 Haastattelija: …tulkitaanko oikein että ei pysty olemaan tavallaan vapaasti 

 oma itsensä? 

 Nuori 2: Joo. 

 Haastattelija: Isän seurassa ja jotenki sanomaan omia mielipiteitään? 

 Nuori 2: Niin. 

 Haastattelija: Joo, että täytyy vähän mukailla sitä että isä pysyis hyvällä tuu-

 lella. 

 

Aineiston perusteella nuorten ja tekijän yhteydenpidosta nouseva ahdistus tai ärtymys voi 

kestää kauemminkin kuin vain tapaamishetken, joskus jopa seuraavaan päivään. Tapaami-

sista nouseva ärtymys tuntemisen modaliteetissa voi vaikuttaa nuorten toimijuuteen siten, 

että tapaamisen jälkeen nuorta ei ole huvittanut eikä hän ole halunnut mennä minnekään, 

vaikka kaveri olisi kysynyt. Toisaalta voi havaita, että tuntemisen modaliteetti vaikuttaa 

tässä myös mahdollisuuksien eli voimisen sivuttamiseen. Nuorella olisi ollut mahdollisuus 

lähteä tapaamaan kaveria, mutta tekijän tapaamisesta aiheutuva ärsytys tuntemisen modali-
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teetissa ja siitä seurannut haluamattomuus sai nuoren kieltäytymään mahdollisuuden käyt-

tämisestä.  

Nuoret joutuvat mielistelemään tekijää tapaamisilla, joka vaikuttaa tuntemisen modaali-

seen ulottuvuuteen muun muassa ärtymyksenä. Toisaalta nuoret pyrkivät vaikuttamaan 

vainoajaan, että hän pysyy tyytyväisenä. Nuorten toimijuus voidaan havaita tilanteiseksi, 

kun nuoret pyrkivät tavatessaan pitämään tekijän tuntemisen tasapainossa pohtimalla ja 

varomalla sanojansa. Tämä aiheuttaa nuorilla tapaamisissa tilanteen, jossa he joutuvat ana-

lysoimaan tekijän tuntemista. Taustalla voi olla esimerkiksi pelko tekijän suuttumisesta. 

Siten tuntemisen ulottuvuuden ärtymys voi olla myös seurausta pelon tuntemisesta. Nuoret 

tarvitsevat tähän myös tietoa osaamisen modaliteetin ulottuvuudessa. Nuoret joutuvat op-

pimaan, miten säädellä tekijän tuntemista ja pitää tekijä tyytyväisenä. Nuorille on toisin 

sanoen kertynyt tietoa siitä, miten selvitä tilanteesta suututtamatta tekijää. Saman ovat tut-

kimuksessaan havainneet Merja Laitinen kumppaneineen (2018, 33) tarkastellessaan lasten 

tietävää toimijuutta vanhempien eron jälkeisessä vainossa. Laitisen ym. mukaan lapset ja 

nuoret yrittävät saada tietoa, että he pystyvät arvioimaan, miten heidän tulisi toimia ja 

käyttäytyä suhteessa tekijään. Tekijä pystyy näin ollen määrittämään lasten puhumisen, 

tekemisen ja toiminnan mahdollisuuksia. Toisaalta myös lapsella on valtaa toimia siten, 

että riski väkivaltaan pienenee, kun lapsi yrittää pitää tekijän hyvällä mielellä. (Mt. 33.)  

Tekijällä voi havaita olevan valtaa nuorten toimijuuteen, kun nuoret joutuvat mielistele-

mään tekijää. Kyseessä on paha valta väkivallan muodossa, joka ei jätä nuorelle mahdolli-

suutta alistumisen ja alistumattomuuden väliltä (mm. Niemi 2013, 44). Lisäksi tekijä pys-

tyy vaikuttamaan laajemmin perhesuhteisiin ja nuorten perheiden jaettuun toimijuuteen, 

kuten seuraava esimerkki osoittaa. 

 

Nuori: …Musta vaan tuntuu että se on aiheuttanut meiän välille tosi 

 paljon riitaa  ja semmosia ongelmia et se on.. isi on purkanut mun siskoon 

sen ärsyyntymistä ja, muita tunteita mitä se on sitten purkanut muhun… 

 

Edellä olevan haastatteluotteen nuori ei itse tapaa tekijää, mutta hänen sisarensa tapaa. Te-

kijä on purkanut omaa ärtymystään ja muita negatiivisia tunteita nuoren siskoon, ja tämä 

on aiheuttanut sisarusten välille riitaa. Tilanne on vaikuttanut perheen sisäisiin suhteisiin ja 

yhteiseen toimijuuteen. Nuori kertoo, että tekijän negatiiviset tunteet ovat vaikuttaneet sis-

kon tuntemiseen negatiivisesti, jonka jälkeen sisko on vuorostaan purkanut tunteitaan nuo-

reen. Tuntemisen ulottuvuuden negatiivinen siirtyminen on aiheuttanut nuorten välille rii-
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taa. Vaikka nuorella ei itsellään ole konkreettisia suunniteltuja tapaamisia tekijän kanssa, 

on tekijällä vaikutusta nuoren ja perheen toimijuuteen yhden sisaren tapaamisen kautta.  

On kuitenkin havaittava aineistossa olevan myös muutamia nuoria, joilla vaino ei ole enää 

aktiivista ja tilanne on parantunut, kun tekijä on hakenut tilanteeseen ja haasteisiinsa apua. 

Nämä nuoret rakentavat haastatteluhetkellä luottamusta tekijään, ja heillä on positiivisia 

tunteita tekijään kohtaan. Toki on otettava huomioon vainon yleisiin tunnuspiirteisiin kuu-

luva vuorotellen vaihtelevat aktiivisen vainon ja paremman kauden jaksot (Spitzberg & 

Cupach 104, 124). Näiden nuorten kohdalla nousee esiin toimijuuden rakentumisen tilan-

teisuus. Kun täytyminen eli vaino nuorten toimijuudessa on väistynyt, vaikuttaa se myös 

tuntemisen rakentumiseen. Esimerkiksi pelon tuntemisen poistuminen toimijuudessa on 

voinut vaikuttaa siten, että myös ärtyneisyys ja huolen tunteminen ovat voineet poistua. 

Näiden nuorten kohdalla tilalle on alkanut muodostua positiivista tuntemista.  

 

Haastattelija: Joo. Jep. Onks nytten ihan, on mukava olo jos isä laittaa vies-

tiä vai, ei tarvi enää jännittää tai miettiä mitään turvallisuusjuttuja tai mui-

ta? 

Nuori: Joo kyl mä, me heitellään kaikennäköistä läppää aina ku viestitellään 

 ja soitetaan niin, kyl siinä sitten jonkun verran vitsejä lentelee niin ei se, on 

se mun mielestä ihan kivaa ku se viestiä tai soittaa. 

 

Aineiston kaksi sisarusta kokevat, että tilanne vainoon liittyen on rauhoittunut, ja heistä on 

tällä hetkellä mukavaa ja positiivista tuntemista herättävää, kun tapaamisia ja yhteydenpi-

toa puhelimitse on tekijän kanssa. Yhteydenpito isän kanssa ei ole enää pelkoa aiheuttavaa 

ja yhteydenpito on suunniteltua. Kaksi nuorista kertoo, että vanhempien välit ovat todella 

huonot, mutta he eivät ole tietoisia enää äitiin kohdistuvasta vainosta. Nuoret saattavat ko-

kea, että heillä on nyt mahdollisuus olla isän kanssa jälleen tekemisissä. Tilanteessa nuor-

ten modaalisissa ulottuvuuksissa voi havaita täytymisen eli ulkopuolelta nuorten toimijuu-

teen vaikuttavan vainon poistuneen.  

 

 Nuori: En mä tiiä, ehkä vähän kaikkee. Ku nyt mä oon viime aikoina silleen 

 ehkä että mä haluaisin unohtaa vaan suurimman osan ja aloittaa elämän uu-

 estaan. 

 Haastattelija: Tuleeks ne aina vielä nykyisin sulle mieleen? 

 Nuori: No ei ne sillei mieleen tuu muuta ku joskus. 

 

Nuoret, joiden kohdalla tilanne on mennyt parempaan suuntaan, kertovat tapahtumien nou-

sevan joskus mieleen. Mikäli tilanne on mennyt parempaan päin, osalla nuorista voi havai-

ta modaalisissa ulottuvuuksissa haluamista uuden suhteen rakentamisessa isään. Tapahtu-
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mat ja vaino haluttaisiin unohtaa ja saada rakennettua parempaa suhdetta isään. Toisaalta 

aineistossa on myös nuoria, jotka tuntevat edelleen esimerkiksi yleistynyttä pelkoa, vaikka 

vaino aktiivisena täytymisenä on poistunut. 
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6 Turvallisuuden rakentaminen turvattomuuden pakottamana 
 

 

6.1 Ulkoisen turvattomuuden rakentama toimijuus 

 

Aineistosta nousee vahvasti ja monin eri tavoin esille turvattomuus, jonka vuoksi käsittelen 

sen tutkielmassa omana alueenaan. Jaoin aineiston analyysin perusteella turvattomuuteen 

liittyvän teeman kahteen ulottuvuuteen, jotka liittyvät nuoren ulkoiseen turvattomuuteen 

sekä sisäiseen turvattomuuteen. Turvallisuuden ja turvattomuuden teemat kiinnittyvät kes-

keisesti nuoren toimijuuteen mahdollistaen tai rajoittaen nuorten toimijuutta ja sen tilaa.  

Aloitan ulkoisen turvattomuuden teeman käsittelystä. Ulkoisen turvallisuuden hakemisen 

voi liittää ympäristöstä nousevaan turvattomuuteen ja keinoihin, jolla omaa ympäristöä 

pyritään muuttamaan konkreettisesti turvallisemmaksi. Ulkoisen turvallisuuden etsiminen 

nousee aineistosta esille, vaikka nuori on vainon toissijaisena kohteena. Nuorille tärkeitä 

lähiympäristöjä on esimerkiksi koti ja koulu. Lisäksi voidaan havaita muut ympäristöt, 

kuten julkiset tilat tai nuoren kaverien ja sukulaisten kodit. Aineiston perusteella jaoin ul-

koisen turvattomuuden ja siihen liittyvän turvallisuuden etsimisen kotiympäristöön, koulu-

ympäristöön ja muuhun ympäristöön. Kuvio 4 avaa tiiviisti nuorten ulkoiseen turvattomuu-

teen liittyviä tekijöitä. 
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Kuvio 4. Ulkoisen turvattomuuden paikat ja turvallisuuden etsimisen tavat. 

 

Koti on nuorten arjen ympäristöistä keskeisin. Perheväkivalta ja myös vaino tapahtuu usein 

perheen kotiympäristössä (Logan & Walker 2009, 258). Eron jälkeiseen vainoon on havait-

tu olennaisesti liittyvän turvattomuus oman itsensä ja läheistensä puolesta (Johansen & 

Tjørnhøj-Thomsen 2016, 887). Tämän voi havaita myös aineiston nuorilla. Nuorilla per-

heineen on erilaisia keinoja ulkoisen ympäristön turvattomuuteen vastaamiseksi eri teoin ja 

siten pyrkimys muuttaa ympäristöä turvallisemmaksi. Kuviossa 4 esitän erilaisia kodin 

ulkoiseen turvattomuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi kodin kulku-

reittien turvallisuuteen ja muihin turvallisuustoimiin, jotka tekevät kotia turvallisemmaksi. 

Nuorten toimijuus rakentuu turvallisuuden etsimisen ympärille. 

 

 Nuori 2: No, se asunto ainaki tuntu turvalliselta ku ei pystyny kiipeen kuk

 kaan parvekkeelle ja, sinne ei pääse sinne sisälle jos ei oo avainta niin, käy-

 tävältä mihinkään. 

 

 Nuori 2: Niin ja sitte postilaatikko me ostettiin semmonen mistä ei mahu käsi 

 eikä mittään. 

 N1: Semmonen lukko. Ku se oli hakenu entiselt akaltaan ja sen mieheltä pos

 tit, (paikkakunnan) (-) postit. 

 

Nuori 2: Niin, mutta me varmaan joudutaan ehkä laittaa sinne semmoset hä-

lyttimet että, niin jos tulee ulkopuolisia niin se mennee heti tonne jonnekin 

hälytysjuttuun ja sitten sieltä tullee joku sinne.. Äiti on ainaki puhunu sem-

mosista koska, me ei haluta mittään vesivahinkoja eikä mittään, ylimäärästä 

kuitenkaan. 

 

 Nuori 2: Ku se on semmonen vahtikoira, semmonen iso ja semmonen niin se 

 tuo silleen turvaa jotenkin.  

 Nuori 2: …Joo, se oli ehtona mulla ja (siskolla) että me muutetaan (paikka

 kunnalle). 

 

Aineiston perusteella nuoret joutuvat vainon aiheuttaman pakkotilanteen vuoksi miettiä 

kotinsa ulkoista turvallisuutta. Vanhempien eron jälkeinen vaino aiheuttaa nuorille vahvaa 

ja todellista turvattomuutta. Kodin ulkoisen turvallisuuden pohtiminen voi näyttäytyä esi-

merkiksi nuorten toteamuksissa, ettei kodin parvekkeelle pääse kiipeämään kukaan, eikä 

kukaan saa kättä postilaatikosta, kun siinä on lukko. Nuoret joutuvat miettimään, mitkä 

tekijät suojaavat kodin turvallisuutta ja mitkä heikentävät. Kodin turvaamiseen liittyvät 
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tekijät saattavat nousta myös jo aikaisemmin sattuneista tapahtumista. Yksi nuorista ker-

too, että tekijä on vienyt toiselta entiseltä kumppaniltaan postit, jonka vuoksi nuori ja hä-

nen perheensä ovat laittaneet postilaatikkoon lukon tehdäkseen postilaatikon turvalliseksi. 

Lisäksi nuoret kertovat perheen koiran toimivan usein vahtikoirana. Ulkoiseen turvallisuu-

teen liittyvät turvatoimet esiintyvät nuorten puheissa yleensä perheen yhteisiksi toimiksi. 

Nuoret kertovat toisin sanoen perheen yhteisestä toimijuudesta. Aineistossa monet nuoret 

kertovat lisäksi hälytysjärjestelmistä ja siitä, kuinka ne tuovat turvallisuutta arkeen. Osalla 

nuorten perheistä ei ole vielä hälytysjärjestelmää, mutta sellainen on harkinnassa. Vaino 

aiheuttaa täytymisenä tilanteen, jossa nuoret perheineen joutuvat rakentamaan turvallisuut-

ta lisääviä ratkaisuja ja toimintatapoja. 

Nuorten toimijuus voidaan havaita rakentuvan vanhempien eron jälkeisessä vainossa tur-

vattomuudessa. Nikupeteri kumppaneineen (2017, 114) tuovat esille, että lasten ja nuorten 

turvallisuuden menettäminen vaatii heiltä toimijuutta, joka ei ole tavanomaista. Lapset ja 

nuoret pyrkivät suojaamaan itseään, äitiään ja sisaruksiaan. Tilanteesta aiheutuva turvatto-

muus pakottaa lapset ja nuoret luomaan strategioita, joiden tarkoituksena on muun muassa 

ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden parantaminen ennalta-arvaamattomassa ja turvattomassa 

tilanteessa. (Mt. 114.) Aineistossa nousee esille tilanteen pakottavuus, joka aiheuttaa tur-

vattomuutta.  

Turvattomuuden pakottavassa tilanteessa myös toimijuuden muut modaliteetit suuntautu-

vat turvattomaan tilanteeseen sopeutuviksi tai sitä muuttamaan pyrkiviksi. Turvattomuu-

teen vastaamiseksi nuorten toimijuudessa voi havaita osaamista turvastrategioiden luomi-

sessa. Nuoret perheineen eivät halua (haluaminen), että tekijä ilmestyy heidän kotiinsa tai 

tekee siellä jotakin vahinkoa. He tiedostavat, että tämä on kuitenkin mahdollista. Siksi ti-

lanne pakottaa (täytyminen) heidät suojaamaan kotiaan ja parantamaan kotinsa turvallisuut-

ta. Nuoret ovat aktiivisesti miettimässä ja analysoimassa erilaisia ulkoisia keinoja ja tekoja 

kotinsa turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi nuoret kerryttävät tietoa (osaamista) siitä, mil-

loin heidän ulkoinen turvallisuutensa on vaarassa ja vaatii suojatekijöitä. Osaamisen ulot-

tuvuudessa nuoret myös käyttävät tietoa ja kehittävät erilaisia heitä turvaavia keinoja. Nuo-

ret saattavat kertoa, että he tunnistavat, milloin jotakin voisi lähiaikoina tapahtua ja pyrki-

vät silloin lisäämään ulkoisia turvakeinoja. 

  

Nuori 1: …kyllä tulee ainakin itellä sit että, vähän semmonen et tarkistaa 

hirveen tarkkaan että onhan ovet lukossa ja ikkunat kiinni. Ja vaikka ylim-

mässä kerroksessa asuu niin silti vähän semmonen, turvaton. Silleen, se nä-

kyy sitten. 
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Nuori 1: Että on se vähän semmonen ja, sitten justiinsa jos tulee jotain.. sel-

lasta että, vaikka just että hänen kaveri käy tai jotain siihen suuntaan että jo-

ku olis lähiaikoina tulossa siinä vaiheessa se on vähän semmonen että, yöt 

saa nukkua turvalukkojen kanssa [naurahtaa] ja.. 

 Nuori 2: Nii. 

 

Nuorten toimijuuden rakentumisessa olennaista on tekijän käyttäytyminen ja toiminta, jota 

nuoret analysoivat. Nuorten toimijuus rakentuu turvallisuuteen liittyen paljon suhteessa 

tekijään. Mikäli nuoret tai heidän perheensä ovat saaneet viitteitä siitä, että tekijä voisi il-

maantua tai ottaa äitiin sekä mahdollisesti nuoriin jotakin kautta yhteyttä, tekevät nuoret 

toimia ulkoisen turvallisuuden parantamiseksi. Osa nuorista kertoo tarkistavansa ikkunoi-

den ja ovien lukossa olemisen, ettei tekijä pääse kotiin. Nuoret saattavat kertoa, että ylim-

mässä kerroksessa asuminen on ulkoisesti turvallisinta, mutta kokevat silti turvattomuutta. 

Yksi nuorista kertoo nukkuvansa öisin turvalukkojen kanssa, mikäli havaitsee uhan lähiai-

koina tulevista tapahtumista. Perheväkivaltaa kokevien lasten ja nuorten toimijuuden tut-

kiminen on tuottanut tietoa siitä, että lapsilla ja nuorilla voi ilmetä rooli, jossa he analysoi-

vat, pohtivat ja havainnoivat tilannetta itsensä ja perheensä kohdalta turvallisuuden näkö-

kulmasta (Morris ym. 2020, 8).  

Turvattomuus kotiympäristössä vaikuttaa nuorten toimijuuteen myös siten, että osa nuoris-

ta varmistelee ja tarkistaa muun muassa kodin pihapiirin ja turvallisuuden sieltä lähtiessä ja 

sinne palatessa. Kulkureittien varmistamista ilmenee usein vainon ensisijaisilla uhreilla eli 

nuorten äideillä (ks. Nikupeteri 2016, 59). Aineiston perusteella voi todeta, että nuorten 

turvallisuustoimet voivat olla samankaltaisia kuin äideillä, vaikka he ovatkin vainon toissi-

jaisia kohteita. 

 

Haastattelija 1: Joo, aivan. No entäs sitten kun ootte lähteny sitte kodin ulko-

 puolelle? Ootteko tehny mitään, mitään varokeinoja tai ootteko te pelänny 

tai? 

 Nuori 2: No ei, mutta joskus aina kun oli silleen että kun tulee ovesta, ulko-

 ovesta ulos niin pittää kattoo ettei siinä oo ketään.  

 

 Haastattelija: Mie muistan kato sillon, vähän teiän muuton jälkeen.. että äiti 

 kerto että te, esimerkiks, sä aina tarkistit sieltä kulman takaa pihan että ei 

 näy sitä isän autoa siinä ja sit vasta tulit kotiovelle.  

 Nuori: Joskus mut emmä aina ku mä kiersin välillä eri reittejä, mun kavereit-

ten kaa ku ne asuu vähän eri paikoissa.  

 Haastattelija: Et sit sä tulit eri puolelta. Näit sä sit jo kauempaa sen pihan 

vai? 

 Nuori: Joo. 
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Kodin ympäristön varmistaminen voi näyttäytyä muun muassa ulos lähtiessä ulko-oven 

välittömän ympäristön tarkastamisena. Nuoret kertovat, että heidän täytyy katsoa, ettei 

oven ulkopuolella ole ketään. Nuorten puheissa havaitsee vahvoja pakkoon liittyviä il-

mauksia. Toisilla nuorilla kodin pihapiirin varmistaminen on tapahtunut enemmän kotiin 

palatessa. Esimerkiksi kotipihalle saatetaan kiertää eri reittejä, jolloin pihaa lähestytään eri 

suunnasta ja varmistetaan samalla ympäristön turvallisuus. Kodin pihapiirin ja ympäristön 

varmistaminen kertoo nuorten suuresta turvattomuudesta, joka heikentää nuorten toimi-

juutta ja vaikuttaa sen rakentumiseen. Pihapiirin turvallisuus on varmistettava, että ulos voi 

lähteä ja kotiin palata.  

Lähes kaikkien nuorten perheet ovat muuttaneet useita kertoja vainoon liittyvän ulkoisen 

ympäristöön liittyvän turvattomuuden vuoksi. Muuttojen tarkoituksena on ollut piiloutua 

tekijältä, sillä tekijä on aiheuttanut ulkoisen uhan ja väkivallan riskin ensisijaisesti nuorten 

äitiin kohdistuen, mutta toisinaan myös koko perheeseen. Aineistossa nuoret usein puhuvat 

tapahtumista koko perheen näkökulmasta ja tuovat esiin uhan kohdistuneen koko perhettä 

kohtaan. 

 

Nuori 1: Niin, 2011 ja.. no aluks (paikkakunnalla), hakeuduttiin sinne turva-

kotiin ja sitten sitä kautta saatiin siirto sitten tänne, (nykyiselle paikkakunnal-

le) ihan sen uhan takia. 

 

Muuttaminen on yksi ulkoisen ympäristön turvaamistoimista. Riittävän suojan saamiseksi 

perhe voi joutua muuttamaan uudelle paikkakunnalle (Piispa, Hannus & Valtonen 2017, 

161). Jotkut nuorista ovat olleet vainon vuoksi turvakodissa äitinsä kanssa. Nuorille muutto 

on aiheuttanut koulunvaihtoja, uusien kavereiden etsimistä ja uuteen kotiin totuttelua. Uu-

dessakin kodissa osa nuorista joutuu olemaan varuillaan. Muutoilla on vaikutusta nuorten 

toimijuuden rakentumiseen monin tavoin, ja vainotilanteessa muutot tulevat ulkoisena täy-

tymisenä eli pakkona. Muuttojen vuoksi nuoret joutuvat sopeutumaan uuteen ympäristöön 

ja näin ollen vaikuttavat myös esimerkiksi tuntemisen, haluamisen ja voimisen ulottuvuuk-

siin. Muutto voi olla nuorille toimijuuden tuntemisen alueella raskas, vaikuttaa haluamisen 

kohteisiin sekä rajoittaa tai myös luoda uusia mahdollisuuksia eli voimista. 

Nuorten toimijuuden rakentumisen näkökulmasta toinen tärkeä ympäristö kodin ohella on 

koulu. Nuorille koulu voi olla paikka sosiaalisten suhteiden ja ystävyyssuhteiden solmimi-

selle (Juntunen 2020, 29). Koulu on myös keskeinen ympäristö eli konteksti nuorten toimi-

juuden rakentumisessa (mm. Vanhalakka-Ruoho 2015, 58), ja vanhempien eron jälkeisellä 
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vainolla on usein vaikutusta myös koulunkäyntiin. Nuoret joutuvat esimerkiksi pohtimaan 

ulkoista turvallisuuttaan kouluympäristössä, ja he joutuvat keksimään erilaisia toimia ja 

tekoja turvallisuuden lisäämiseksi. 

 

 Nuori 2: Ei kauheesti. Kyllä mä joskus katon, kun mähän istun ikkunan vie

 ressä aina koulussa, niin mä katon aina sinne pihalle ettei siellä kukkaa oo 

 oottamassa. 

Haastattelija 1: Mmm. Onko koskaan ollu sillain että hän olis lähestyny suo-

raa teitä, sillon ku koulun kautta tai? 

 Nuori 2: Ei. 

  

 Nuori 1: Ei, se on vaan sanonu että heti ku pääsette koulusta niin puhelin 

 päälle.  

 Haastattelija 2: Joo. Ja miten sitten jos äitiä ei saa kiinni? Ootteko te sopinu 

 siitä jo? 

 Nuori 1: Ei. 

 

Nuoret saattavat vainon takia kehittää koulussa turvallisuustoimia muun muassa istuma-

paikan sijainnin valitsemisella. Ikkunan vieressä istuminen avaa näköalan koulun pihapii-

riin ja nuori voi sitä kautta varmistua, ettei tekijä ole odottamassa häntä. Vaikka näin ei 

olisi käynyt konkreettisesti kertaakaan, saattavat nuoret tehdä ulkoisen turvallisuutensa 

vuoksi ennaltaehkäiseviä varmisteluita. Puhelimet tuovat koulussa myös ulkoista turvaa, 

kun toisen vanhemman ja muun perheen saa puhelimen kautta kiinni. Nuoret ovat voineet 

sopia äitinsä kanssa, että koulun jälkeen tulee olla tavoitettavissa. Kun nuoret kehittävät 

turvatoimia koulussa on nuorten toimijuudessa havaittavissa modaalisissa ulottuvuuksissa 

osaamista. Toisaalta vainotilanne pakottaa (täytyminen) nuoret tekemään näin oman turval-

lisuuteensa ja siihen kohdistuvan uhan vuoksi. Vaikka vaino ensisijaisesti kohdistuisi nuo-

ren äitiin, aiheuttaa se osalle nuorista turvattomuutta kouluympäristössäkin. 

 

 Haastattelija: Onkohan, aatteletteko että voiko se vaikuttaa esimerkiksi kou-

 lunkäyntiin tai keskittymiseen siellä tai? 

 Nuori 2: Monesti varsinki sitte jos se on ollu silleen.. sen seuraavana päivänä 

 jos on ollu koulua ni sitte on ollu silleen, mulla ainaki tosi hankala keskittyä 

 ku on jotenki.. tai joskus miettiiki että enhän sanonu mitään väärin että eihän 

 se suuttunu tai jotain muutenki on niin inhottava olo jotenki aina sit ku on pi-

 täny nähä sitä.  

 

Turvattomuus ja ympäristön turvallisuuden varmistelu vievät nuorilla energiaa koulussa. 

Turvattomuus voi aiheuttaa myös keskittymisen heikkenemistä. Vanhempien eron jälkei-

sen vainon on havaittu olevan yhteydessä nuorten korkeisiin keskittymisvaikeuksiin kou-
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lussa (Elklit ym. 2019, 8). Mikäli nuoret joutuvat koulussa pohtimaan ulkoista turvallisuut-

taan ja tunneilla istumaan paikoille, jossa voivat tarkkailla koulun pihaa, voi koulutöihin 

keskittyminen olla haasteellista. Siten tilanne voi heikentää nuorten toimijuuden kykene-

misen ulottuvuutta koulussa ja vaikuttaa oppimiseen ja osaamisen ulottuvuuteen. Perhevä-

kivallan sekä lasten ja nuorten koulunkäynnin välillä on havaittu, että väkivalta voi johtaa 

psyykkisiin oppimisen esteisiin ja häiritsevään käyttäytymiseen koulussa (Lloyd 2018, 1). 

Vaikka toissijaista vainoa kokevan nuoren kouluympäristön turvallisuuden varmistaminen 

ei olisi toisille oppilaille tai opettajille häiritsevää, on se todennäköisesti sitä kuitenkin nuo-

relle itselleen.  

 

  Nuori 1: No lähinnä silloin kun, ite kun olin yläasteella täällä (paikkakun-

 nalla) niin silloinhan meillä oli just.. kouluhenkilökunta tietoinen, tästä tilan

 teesta. Et sitten kumminkin, et sielläkin tavallaan tiiettiin sit et saattaa, tulla 

 tämmönen uhkaava tilanne. Et sitten, siellä ne, henkilökunnalla oli sitten oh-

 jeet tavallaan että mitä tehdä tai näin. Tavallaan, pystyit [naurahtaa] niin 

 sanotusti oleen turvallisin mielin siellä koulussa sit. Tiesi et siellä, tietää ih

 miset asiasta. Tai henkilökunta tietää että, sitten jos sattuu jonkunlainen ti-

 lanne niin, et sitten siellä.. ne tietää et mitä tehdä siinä vaiheessa. Et sit siellä 

 ei oo yksinkään kato että joo, tuolta se tullee että… 

 

Ulkoisen turvallisuuden ja nuorten toimijuuden kannalta kouluhenkilökunnan tietoisuus 

tilanteesta on oleellinen asia. Kouluhenkilökunnan tietoisuus vainosta ja perheen tilanteesta 

tuo nuorelle ulkoista turvallisuutta, ja siten myös mahdollistaa nuoren toimijuutta koulu-

ympäristössä. Kouluhenkilökunnan tietoisuuden kautta henkilökunta voi hankkia osaamista 

ja tietoa siitä, miten tulisi toimia, mikäli tekijä tulee kouluun paikalle. Tämä tuo nuorille 

ulkoista turvallisuutta ja nuoret tiedostavat sen. Toisaalta nuoret saattavat kertoa, että hen-

kilökunnan tietoisuus ja siten konkreettinen ulkoista turvallisuutta lisäävä toimi on lisännyt 

myös sisäisen turvallisuuden kokemista. Nuorten ulkoinen ja sisäinen turvallisuus vaikut-

tavat toisiinsa. Yksi nuorista kuvailee tätä ”turvallisin mielin” olemisella kouluympäristös-

sä. Nuoret kokevat, etteivät he ole yksin, kun koulussa on tilanteesta tietoisia aikuisia. On 

havaittava, että on myös nuoria, jotka eivät koe vainon vaikuttavan koulunkäyntiin tai kou-

luympäristöön. Lisäksi yksi nuori mainitsee aineistossa, että kouluhenkilökunnan tietoisuus 

perhetilanteesta on epämukavaa, vaikka se ulkoista turvallisuutta parantaakin. 

Nuorilla on myös muita ympäristöjä elämässään, jossa aikaa vietetään. Esimerkiksi julkiset 

tilat, kaupungilla liikkuminen tai ystävillä ja sukulaisilla oleminen kuuluvat muihin ympä-

ristöihin. Myös muualla liikkuessa nuorilla on havaittavissa ulkoisen turvallisuuden pohti-

mista. 
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 Haastattelija 2: Mitä te aattelette että mikä luo sitä turvaa siihen kodin ulko-

 puolella olemiseen ja liikkumiseen? Jotenkin ymmärsin että kuitenkin että se 

 ei tunnu niin pelottavalta kuin aiemmi.. 

 Nuori 2: Liikkuu aika paljon ihmisiä kaupungissa kuitenkin. 

 

Nuorilla konkreettista ulkoista turvallisuutta julkisissa tiloissa ja kodin ulkopuolella liik-

kumisessa tuovat toiset ihmiset. Nuoret tiedostavat, ettei tekijä voi tehdä heille mitään, kun 

muita ulkopuolisia ihmisiä on lähettyvillä. Ihmispaljoudessa liikkuminen kasvattaa turval-

lisuutta ja nuoret kykenevät (kykeneminen) liikkumaan paremmin kaupungilla tai muissa 

julkisissa tiloissa. Siten muut ihmiset toimivat nuorten toimijuuden näkökulmasta myös 

mahdollisuuksina eli voimisena.  

Puhelimet ovat yksi keinoista ulkoisen turvallisuuden lisäämisessä, kun nuoret liikkuvat eri 

ympäristöissä. Toisaalta puhelimissa on havaittavissa kaksi ulottuvuutta. Niiden kautta 

nuori saattaa kohdata tekijältä vainoa tai ensisijaisesti äitiin kohdistuvaa vainoa teknologi-

sessa muodossa. Eron jälkeisessä vainossa tekijän toiminta usein sisältää epätoivottuja ja 

toistuvia puheluja sekä viestejä (Woodlock 2020, 591). Vaikka aineiston nuoret pääosin 

ovat vainon toissijaisia kohteita, voi aineiston pohjalta havaita, että nuoret kokevat tekijältä 

usein epätoivottuja ja toistuvia yhteydenottoja. Tekijä on esimerkiksi soitellut nuorille, ja 

aineistosta korostui myös tuntemattomista numeroista soittaminen. Toisinaan tämän vuoksi 

puhelimen kantaminen voi aiheuttaa myös turvattomuutta, mikäli tekijä ottaa sitä kautta 

yhteyttä. Toisaalta puhelimet ovat mahdollistamassa (voiminen) turvallisempaa liikkumis-

ta, kun nuori saa nopeasti apua, mikäli tilanne sitä vaatii. Nuoret saavat puhelimen kautta 

kiinni äitinsä ja sisaruksensa ja perhe saattaa puhelimien välityksellä pitää toisistaan huolta 

tietämällä missä kukakin on. 

 

 

6.2 Sisäisen turvattomuuden suuntaama toimijuus 

 

Sisäinen turvallisuus liittyy aineistossa nuorten kokemukseen turvattomuudesta tai turvalli-

suudesta, ja ymmärrän sisäisen turvallisuuden rakentuvan keskeisesti ihmissuhteissa. Sisäi-

seen turvallisuuteen liittyy ulkoisen turvallisuuden sijaan modaalisissa ulottuvuuksissa 

myös turvallisuuden tunteminen sekä siitä mahdollisesti seuraava kykeneminen, jotka ra-

kentuvat suhteessa toisiin ihmisiin. Vainossa ulkoinen ja tekijään liittyvä turvattomuus 
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heikentää nuorten sisäistä turvallisuutta ja vaikuttaa toimijuuden rakentumiseen. Nuoret 

pohtivat aineistossa paljon erilaisia tekijöitä ja ihmissuhteita, jotka tuovat turvaa, ja jotka 

tuntuvat turvattomilta. Kuviossa 5 esitän tiivistetysti nuorten sisäisen turvallisuuden raken-

tumiseen liittyviä keskeisiä ihmissuhteita. 

 

 

Kuvio 5. Nuorten sisäisen turvallisuuden rakentuminen vainossa. 

 

Toimijuuden rakentumiseen vaikuttavat ihmissuhteet, ja toimijuus voidaan nähdä sosiaali-

sesti rakentuvaksi (Juvonen 2015, 215). Nuorten toimijuuden rakentumiseen turvattomuu-

dessa vaikuttaa keskeisesti myös tuntemisen modaalinen ulottuvuus turvallisuuden tai tur-

vattomuuden kokemisen ja tunteen kautta. Nikupeteri kumppaneineen (2017, 114) avaavat 

turvattomuuden tunnetta ja kokemusta vanhempien eron jälkeisessä vainossa lapsen näkö-

kulmasta. Nikupeteri ym. mainitsevat, että lapsen turvallisuuden tunne ja sen kokeminen 

murentuvat jo osittaisesta tai intuitiivisesta vainon olemassaoloon liittyvästä tiedosta. Mu-

rentunut tai menetetty turvallisuuden kokemus syntyy lapsen ymmärtäessä, että väkivallan 

ja kuoleman uhka on todellinen. Tämä aiheuttaa sen, ettei lapsella ole mahdollista enää 

elää normaalia elämää, jossa ympäristö on yleensä ennakoitavissa. (Mt. 114.) Aineistossa 

nuoret pohtivat suhdettaan toisiin ihmisiin ja vainoon sekä sen aiheuttamaan turvattomuu-

teen. Aineiston perusteella nuoret tuntevat ja elävät sisäisessä turvattomuudessa perheissä, 

joissa vanhempien välillä on eron jälkeistä vainoa. Kun nuoret pohtivat aineistossa ihmis-

suhteita, on turvallisuus usein esille nouseva teema. Sisäisen turvattomuuden tunteminen 

muodostuu negatiivisen tuntemisen sekä myös pelon vaikutuksesta. Nuorten sisäisen tur-
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vattomuuden rakentumiseen vaikuttaa ensisijaisesti tekijä. Aineiston pohjalta voi havaita, 

että nuoret saattavat kokea tekijän olemuksen kokonaisuudessaan turvattomaksi, ja turvat-

tomuus nousee tekijän toiminnasta ja yhteydenotoista. 

 

 Nuori: Mut se on just tommosta et se ei oikein ymmärrä ees et miten lasten 

 kans välttämättä ollaan. Tai minkälaista, läsnäolon pitäis olla että lapsilla 

 ois turvallinen olo. Vaikka mun pikkusisarukset on mua useampia vuosia 

 nuorempia niin kyllä nekin on nähnyt sitä että minkälainen se oikeasti osaa 

 olla, ja minkälaista kotona on ollut. Ei ne kai kukaan oo sanonut että ne kokis 

 minkäänlaista tarvetta nähä sitä. Ennemminkin on iloisia että ollaan päästy 

 siitä eroon. Tai et se oli semmoinen juttu mitä moni, meistä toivoi, silloin en-

 nen ku eros. 

 

Nuoret saattavat aineistossa kertoa turvattomuuden kokemuksesta kaikkien perheen lasten 

näkökulmasta. Yksi nuorista kuvaa aineistossa, että tekijä ei osaa olla läsnä turvallisella 

tavalla. Turvallisuuden tuntemisella ihmissuhteissa on vaikutusta nuorten haluamisen ulot-

tuvuuteen. Mikäli nuoret tuntevat aineiston perusteella turvattomuutta, eivät he halua olla 

tekijän kanssa yhteyksissä. Yksi nuorista kertoo, että hän sekä hänen sisaruksensa eivät 

halua ja koe tarvetta nähdä tekijää, sillä tekijän kanssa on turvatonta. 

 

Nuori 1: No tällä hetkellä, ihan turvassa mut se on sit että, kun se on se tunne 

 et se on kumminkin kiinni siellä linnassa. Et siinä ei oo semmosta mah-

 dollisuutta ja, ei silleen.. kukaan niistä sen kavereistakaan mitään oo ottanu 

 yhteyttä. Että välillä kumminkin kun se, kertoo sitä että on (nykyisen paikka-

 kunnan) suunnalta saanu jonkun kaverin tai, on tutustunu just (paikkakun-

nan) vankilassa johonkin niin ehkä se sitten vähän, tuo semmosta että.. vähän 

karvoja pystyyn että sillei, siinä mielessä. Mutta ihan silleen, tällä hetkellä 

semmonen turvallinen olo mutta, sitä ei sitten tiä myöhemmin.  

 Nuori 2: Nii. Tavallaan se että, mitenkä sitten tulevaisuudessa et sitten jos, 

 tai kun pääsee vapaaks että miten se sitten muuttuu siinä. 

 

Aineiston perusteella nuorten sisäinen turvallisuus muotoutuu keskeisesti suhteessa teki-

jään. Nuorilla on sisäistä turvallisuutta enemmän, kun he tietävät, ettei tekijä pääse tule-

maan perheen luokse. Toisaalta eron jälkeinen vaino perheessä näyttää vaikuttavan nuorten 

turvallisuuden tuntemiseen ja sisäiseen turvallisuuteen useissa tapauksissa, vaikka tekijän 

ilmaantuminen olisi epätodennäköistä tai mahdotonta. Nuoret kertovat, että vaikka heillä 

olisi tällä hetkellä turvallista, voi tilanne tulevaisuudessa muuttua. Vainon vaikutukset 

nuorten sisäiseen turvallisuuteen kuitenkin vaihtelevat ja turvattomuuden kokeminen ja 

tunteminen on subjektiivista.  
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Osa lapsista ja nuorista voi kokea, että ulkoisesti esimerkiksi harrastuksissa ja koulussa on 

turvallista, mutta siitä huolimatta olla jatkuvassa valmiudessa sisäisesti, ja reagoida herkäs-

ti ulkoisiin vainoa muistuttaviin ärsykkeisiin (Nikupeteri ym. 2017, 115). Suhteessa teki-

jään nuorten sisäisessä turvallisuudessa ja toimijuudessa voi havaita erilaisia tapoja reagoi-

da ja vastata tilanteeseen. Osalla nuorista sisäinen turvattomuus ja sen tunteminen aiheuttaa 

toimijuudelle rajoituksia niin, etteivät nuoret kykene tekemään jotakin, jota haluaisivat. 

Sisäisellä turvattomuudella on vaikutusta nuorten kykenemisen modaaliseen ulottuvuuteen. 

Kykenemiseen liittyy psyykkinen ulottuvuus (Jyrkämä 2008, 195). Tähän voi havaita kie-

toutuvan vahvasti myös tuntemiseen ja olevan vuorovaikutuksessa tuntemisen kanssa. Toi-

silla aineiston nuorilla sisäinen turvattomuus suhteessa tekijään aiheuttaa voimakasta vas-

tareaktiota ja he nousevat esiin ikään kuin vastustamaan tilannetta. Laitinen ym. (2018, 40) 

mainitsevat, että osalla lapsista vanhempien eron jälkeisessä vainossa on havaittavissa toi-

mijuutta, jossa lapset pyrkivät tukemaan ja rakentamaan läheisiensä turvallisuutta. Väki-

valta ja turvattomuus nostavat osassa lapsissa esiin riskinottoa ja vahvuutta, jonka voi tul-

kita vahvana pienenä toimijuutena. Näiden lasten kohdalla vaino samaan aikaan sekä vah-

vistaa että murtaa lapsen tai nuoren toimijuutta. (Mt. 40.) Aineiston nuorissa on havaitta-

vissa samanlaista toistaan poikkeavaa toimijuutta. 

Nuorten sisäiseen turvallisuuteen ja sen muotoutumiseen vaikuttavat tekijän vainoteot sekä 

äitiä, nuorta ja hänen sisaruksiaan kohtaan. Aineiston perusteella tekijän käyttäytymiseen 

liittyy usein uhkailu nuoren äitiä ja perhettä kohtaan. Toisaalta sisäisen turvattomuuden 

voidaan havaita olevan tässä myös seurausta pelon tuntemisesta. 

 

 

 Nuori: Niin. Se oli jotenkin tosi semmoinen iso juttu. Että kesti kauan ennen 

 kuin siitä [hiljaisuus 6 s] pääs yli. Tai silleen että sielläkään ei ollut turvassa. 

 Ja just se puhui aina välillä että mä en koskaan, luovuta sun suhteen, kaikkea 

 tämmöistä. Mä otan lapset ja vien ne jonnekin muuhun maahan. Muuten sit 

 se syyllisti tosi paljon äitiä siitä että, se ei ollut sen kaa enää. Musta tuntuu et 

 se oli enemmän silleen että ei sitä kiinnostanut lapset, vaan se oli enemmän 

 sitä et se halus saaha äitiin kontaktia ja sitten se vaan käytti lapsia vähän 

 niin kuin, miten se ajatteli että oltaisiin eniten hyödyksi siinä että se saavut

 taa päämäärän. Koska ei se silleen edelleenkään, osoittanut kiinnostusta… 

 

Tekijän uhkailu on usein aineistossa kohdistunut äitiin, mutta nuoria ja lapsia on käytetty 

uhkailun välineenä. Nuoret ovat saattaneet joutua kokemaan myös akuutteja uhkaavia vai-

notilanteita, jotka ovat vaikuttaneet pitkään nuorten sisäiseen turvattomuuteen ja sen tun-
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temiseen. Nuoret havaitsevat, että tekijän toiminta kohdistuu ensisijaisesti äitiin ja tekijä 

yrittää käyttää nuoria vainon välineenä ja luoda tilaisuuksia kohdata entistä kumppaniaan.  

 

Nuori 2: No, on ollu nyt silleen aika pitkään että ei olla nähty, tosi pitkään 

aikaan mutta sitte, jossain välissä ku iskä välil sinne, (erään liikkeen nimi) 

lähellä on se kauppa, ni sit se oli joskus (sanoo siskonsa nimen) nähny siellä 

ja sit se alko soittelee vähän enemmän ja, sitte yks kerta niin se vaan soitti, ja 

sano että, kysy että enkö mä saa kohta ajaa mopokortin ja, se sitte oli ostanu 

mulle, tai ku sen naisystävän pojalle oli ostanu jonku skootterin mut se ei ollu 

tykänny siitä ne se sitte toi sen mulle, ja siinä sitte alko näkee sitä vähän 

enemmän meiän iskää ku sen piti käydä korjaamassa sitä ja tällasta. Ja sit 

sen jälkeen ku se oli korjattu ja silleen niin ni se oli sitte alko vaan soittelee 

kaikkea, se toi mulle synttärilahjarahaa nytten ihan vasta ja, kaikkee sellasta 

et se oli tehny ruokaa ja jotain kenkiä ostellu tai jotain vastaavaa niin sit se 

oli vaan käyny tuomassa tai siinä että, soittaa että se on nyt parkkipaikalla 

että voinko tulla käymään siellä.  

 

Toisaalta selvän negatiivisen sisäistä turvattomuutta aiheuttavan käyttäytymisen lisäksi 

tekijät saattavat käyttää hyvitteleviä tekoja äidin lisäksi nuorta kohtaan. Tätä negatiivisten 

ja hyvittelevien tekojen kietoutumaa ja vaihtelua kutsutaan pakottavaksi kontrolliksi. Pa-

kottavaan kontrolliin sisältyy toistuvia, mutta usein yhdellä kerralla ulkopuoliselle ihmisel-

le vähäiseltä näyttäviä pelottelun, nöyryyttämisen, eristämisen ja säätelemisen taktiikoita 

(Strark 2009, 171). Pakottava kontrolli vaikuttaa nuorten sisäiseen turvallisuuteen aiheutta-

en turvattomuutta. Tekijä voi pyrkiä säätelemään nuoria vaihtelevilla uhkaavilla ja välittä-

villä teoilla. Tekijän tavoitteena voi olla esimerkiksi tietojen saaminen nuoren kautta toi-

sesta vanhemmasta. Aineistossa nuoret kuvaavat, että tekijä on ostellut lahjoja, antanut 

rahaa ja tehnyt ruokaa. Yksi aineiston nuorista kertoo, ettei halunnut mennä vastaanotta-

maan lahjaa, jolloin hänen sisaruksensa oli hakenut sen hänen puolestaan.  

Aineiston perusteella äidin rooli nuorten sisäiselle turvallisuudelle näyttää olevan keskei-

nen. Äiti toimii nuorille tärkeänä henkilönä ja turvan tuojana perheen tilanteessa. Nuorten 

sisäisen turvallisuuden tuntemisen kannalta äiti voi toimia mahdollisuutena turvan tar-

joamiseen. Samalla nuoret ovat kuitenkin huolissaan äidin turvallisuudesta ja saattavat 

pyrkiä toimimaan äidille turvana. Siksi äidin rooli nuorten sisäiseen turvallisuuteen voi-

daan nähdä kaksinaisena. 

 

 Haastattelija: mennään ihan semmoseen arkeen ja semmoseen et mikä teille 

 tuo arjessa turvaa? 

 Nuori 2: Äiti. 

 Nuori 1: Äiti.  
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Haastattelija 1: Hei, mitä siinä oli sitte että.. tuntuks että jos ite on läsnä, tai 

miten te ajatttelette, miksi tarvii.. Monet lapset ei lähe äitin luota yhtään mi-

hinkään. Nii, mikä siihen voi olla syynä? Mitä te aattelette että miksi lapsi 

rupee, kiinnittyyn niin vahvasti et se vähän.. voi olla vaikee itsenäistyäki sit-

teku, tuntuu että on siinä, äitin kanssa nii tiiviisti. Onks se vaikee ajatella?  

Nuori 2: En mä tiiä mut mul oli ainaki sillee et mä en haluu jättää sitä ittek-

see ja sitte, en mä tiiä, mul oli kans sillei et mä en haluu mennä mihinkää 

koska äiti oli aina ollu sillei, mikä se on?  

 Nuori 1: Mikä? 

 Nuori 2: No en mä tiiä. 

 Haastattelija 1: Ai niin ku turvana? 

 Nuori 2: Nii, nii. 

 

 Haastattelija: ...et tuli parempi olo tai turvallisempi olo? 

 Nuori: No tyyliin että silloin, silloin mä pystyin jutteleen viel äitin kaa ja jos 

 jutteli vaikka äitin kaa ja äiti rauhoitteli tai niin tai sit, tai sitten vain tekee 

 jotain muuta et se kaikki vaan lähtee pois mielestä. 

 

Äidit toimivat nuorille turvahenkilöinä ja useiden nuorten kohdalla äidin läsnäolo ja äidin 

kanssa jutteleminen rauhoittaa sisäistä turvattomuuden tunnetta. Toisaalta nuoret saattavat 

vainon vuoksi kiinnittyä äitiinsä liikaa. Koska vainon aiheuttama täytyminen aiheuttaa 

tuntemisen modaalisessa ulottuvuudessa nuorille sisäistä turvattomuutta, joutuvat nuoret 

vastaamaan siihen esimerkiksi turvautumalla äitiin. Tilanne voi vaikuttaa nuoriin niin, ett-

eivät he halua mennä mihinkään, mikäli äiti ei ole mukana tuomassa turvaa. Nuoret pyrki-

vät lisäämään omaa sisäistä turvallisuuttaan pysymällä äidin kanssa, mutta samalla nuorilla 

on pyrkimys myös lisätä äitinsä turvallisuutta (Katz ym. 2020, 319). Nuoret ymmärtävät 

myös äidin olevan turvaton, jolloin nuoret saattavat ottaa äidin suojelijan roolin. Perhevä-

kivaltaa kokevien nuorien kohdalla on havaittu heidän ottavan sekä itsensä että perheensä 

suojelemisen roolia toimijuudessaan (mm. Houghton 2015, 239). 

Nuorten sisäistä turvallisuutta sen tuntemista lisäävät muun muassa perhe, kotieläimet, 

kaverit ja sukulaiset. Nämä tekijät ovat monessa tapauksessa mahdollistamassa nuorten 

sisäistä turvallisuutta turvattomassa tilanteessa. Sisäistä turvallisuutta tuovat tekijät voi-

daan nähdä modaliteeteissa voimiseksi eli mahdollisuuksien tarjoajiksi toimijuudessa nuor-

ten sisäiseen turvallisuuden tuntemiseen liittyen. 

 

Haastattelija 1: Joo. No mitä aattelette että minkälaiset, tekijät ylipäätään 

tuo turvallisuutta? Mitäs, jos aattelee tätä.. matkaa tässä niin mitkä on vai-

kuttanu siihen että on, saattanu saada sitä turvallisuuden tunnetta mikä nyt 

on ollu mahdollista, teidän kohdalla? Mikä sen on mahdollistanu? 

 Nuori 1: No varmaan se just että, se perhe on pysyny yhessä. 
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Perhe ja sen tuoma turva tai turvattomuus on merkittävänä tekijänä nuorten toimijuuden 

rakentumisessa vanhempien eron jälkeisessä vainossa. Aineiston perusteella nuoret tukeu-

tuvat usein muuhun perheeseensä, kun tuntevat turvattomuutta. Nuoret saattavat keskustel-

la vainosta sisaruksiensa ja äitinsä kanssa. Nuori kertoo turvallisuuden tunnetta ja sen ko-

kemista tuoneen, kun perhe on pysynyt yhdessä. Perheen yhdessä pysymisen tärkeys ja sen 

merkitys nuorille ja nuorten sisäiselle turvallisuudelle nousee aineistosta laajasti. Aineiston 

nuorilla muu perhe on turvallinen ja turvana nuorille, eikä aineistossa ole nuoria, joiden 

muu perhe aiheuttaisi lisäksi turvattomuutta. 

Myös nuoren kavereilla ja sukulaisilla on merkitys nuorten sisäiseen turvallisuuteen, ja sitä 

kautta myös toimijuuden rakentumiseen. Sisäiseen turvallisuuden tuntemiseen voi vaikut-

taa kaverien kanssa ollessa se, että eron jälkeinen vaino kohdistuu useimmissa tapauksissa 

ensisijaisesti nuorten toiseen vanhempaan. Nuoret tiedostavat, että tekijä ei todennäköisesti 

toteuta vainoa, kun he ovat kavereidensa kanssa. 

 

Haastattelija: No osaatko sanoa että mikä toi lisää turvallisuutta, mitkä asi-

at? Oliks sulla turvallinen olo ku sä olit kavereitten kaa vai? 

 Nuori: Joo. 

 

Nuorille kaverit ovat tärkeitä sosiaalisia suhteita, joihin vuorovaikutuksessa ja suhteessa 

toimijuus osittain rakentuu. Sisäisen turvallisuuden näkökulmasta kaverit ovat ihmisiä, 

joiden luokse nuoret voivat mennä ja isommassa kaveriporukassa olo voi olla turvallinen. 

Toisaalta aineiston pohjalta on havaittavissa vaihtelua nuorten ja kavereiden välisissä suh-

teissa. Usein muutama läheinen kaveri tietää vainosta perheessä, mutta toisaalta osa nuoris-

ta ei halua toisten tietävän tilanteesta. Nuorten kavereiden lisäksi aineistossa nousi myös 

äidin kavereiden merkitys perheen sisäisen turvallisuuden tuojana. Myös muuta lähisuhde-

väkivaltaa kokeneilla lapsilla on havaittu suojatekijöiksi ja turvallisiksi ihmissuhteiksi esi-

merkiksi perheen ystäväpiiriin kuuluvia ihmisiä ja sukulaisia (Morris ym. 2020, 8). Aineis-

tossa äidin ystäväpiiri oli antanut esimerkiksi konkreettisia turvallisuusohjeita perheelle. 

Sukulaisista nuorten sisäisen turvallisuuden kannalta isovanhempien rooli näyttäytyi kes-

keisimmältä. Nuoret kertoivat lähes aina jonkun isovanhemmista olevan heille tärkeä. 

Osalla nuorista isovanhemmat ovat tulleet perheen kotiin useammiksi öiksi turvaksi. Li-

säksi nuoret kertovat, että he ovat saattaneet olla isovanhempien luona paljon toisinaan. 

Yksi aineiston nuorista kertoo soittavansa joka päivä isoäidillensä koiran kanssa lenkillä 

käydessään. Isoäidin kanssa puhelimessa puhuminen tuo turvaa yksin koiran kanssa lenk-

keillessä. Sisäisen turvattomuuden vuoksi nuoret pyrkivät kehittämään ja hakemaan turval-
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lisuutta läheisistä ihmissuhteista. Monet lapsista ja nuorista käyttävät keinona soittamista 

esimerkiksi äidille, isoäidille tai ystävälle (Nikupeteri & Laitinen 2015, 835). 
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7 Toimijuuden mahdollistajia 
 

 

7.1 Sosiaaliset verkostot mahdollisuuksina 

 

Aineiston perusteella nuorille tärkeinä mahdollisuuksina vanhempien eron jälkeisessä vai-

nossa näyttäytyvät erilaiset sosiaaliset verkostot ja suhteet. Verkostot näyttäytyvät nuorten 

toimijuudelle mahdollisuuksien tuojina voimisen ulottuvuudessa, ja näin ollen verkostot 

voivat tukea nuorten toimijuuden rakentumista. Voimiset ovat mahdollisuuksia, joita eri-

laiset tilanteet sekä siinä ilmenevät tekijät avaavat ja tuottavat (Jyrkämä 2007, 206). Käsit-

telin edellisessä kappaleessa sosiaalisia suhteita turvallisuuden ja turvattomuuden näkö-

kulmista. Tässä luvussa tarkastelen sosiaalisia verkostoja ja suhteita toimijuuden tukemisen 

mahdollistajina. Ymmärrän, että sosiaalisilla suhteilla voimisen näkökulmasta on kuitenkin 

tiivis yhtymäkohta myös sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, sillä verkostot tukevat 

myös turvallisuutta ja sen tuntemista. Aineiston pohjalta tärkeinä sosiaalisina verkostoina 

nuorille näyttäytyvät perhe, kaverit sekä lähisukulaiset, kuten isovanhemmat. Verkostot 

voivat tarjota nuorille muun muassa keskustelutukea ja konkreettista läsnäoloa haastavissa 

tilanteissa. 

Perheestä nuoret nostavat äidin läheiseksi. Äidin kanssa nuoret voivat keskustella perheen 

tilanteesta yhdessä. Äidille nuoret voivat myös purkaa tunteitaan. Yksi nuorista kertoo, että 

on voinut purkaa kiukkuaan äitiin, ja pahalla mielellä ollessaan myös äidin avulla saanut 

paremman mielen esimerkiksi halauksen kautta. 

 

 Nuori: No siis sillei ku pääs halaamaan ja sitte oli silleen parempi mieli ja 

 näin. 

 Haastattelija: Joo. Puritko kiukkua myös äitiin joskus? 

 Nuori: Joo. [naurahtaa] 

 

Nuorten puheissa voi havaita, että äiti voi toimia mahdollisuutena nuorten tuntemisen ulot-

tuvuuden tukemisessa. Mikäli nuoret tuntevat negatiivisia tunteita, äiti voi olla mahdollis-

tamassa (voiminen) tuntemisen tasoittamista lohduttamisen kautta. Lähi- ja perhesuhdevä-

kivallassa lapset ja nuoret voivat etsiä lohdutusta ja puhetukea äidiltään, mutta samaan 

aikaan he ovat tietoisia haastavasta tilanteesta ja tunnistavat äitinsä elävän vaikeaa aikaa 
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(Morris ym. 2020, 6). Myös vanhempien eron jälkeisessä vainossa nuoret saavat äidiltään 

tukea, mutta samalla aikaa ovat tietoisia vainosta ja äidin kokemasta haasteellisesta ajasta. 

 

Nuori: Äitikin ite voi tosi huonosti sinä aikana, ainakin miten mä muistan 

sen. Sillä oli voimat tosi vähissä.  

Nuori: …Sit se välillä vaan päivitteli sitä, sen vointia. Me keskusteltiin tosi 

paljon siitä että.. minkälainen meidän perhetilanne oli.  

 

Haastattelija: …Mitäs te ajattelette noin niin kun äitin kannalta (…)

 niin mikäs äitiä, autto teiän mielestä jaksamaan tän, tätä rumbaa? Miksi äiti 

jaksoi selviytyä?  

 Nuori 1: No varmaan sen kaikki kaverit.  

 Nuori 2: Ja mummi ja ukki. 

 Nuori 1: Ja me lapset 

 
Nuorten ja äidin suhde voi rakentua toisillensa tukena olemisella. Aineiston perusteella 

äidin läsnäolo ja tuki on tärkeää. Toisaalta äidin haastavan tilanteen näkeminen voi olla 

raskasta. Aineistossa osa äideistä ei ole kertonut nuorille tarkemmin tapahtumista tekijän ja 

hänen välillään. Tämä on ymmärrettävää, sillä äidit voivat pyrkiä näin suojaamaan lapsi-

aan. Nuoret ovat saattaneet myöhemmin kuulla tapahtuneista asioista, ja ajatelleet kuulles-

saan, että he olisivat halunneet tietää tapahtumista aikaisemmin. Nuorilla on vahva halu 

tietää, mitä äiti on joutunut kokemaan, sillä samalla kun äiti toimii nuorille tukena, pyrki-

vät myös nuoret toimimaan äidillensä tukena. Nuoret tiedostavat äitinsä kohdalta myös 

ihmissuhteita, jotka ovat tukeneet häntä vainossa. Nuoret mainitsevat äidin kaverit, van-

hemmat ja itsensä äidin jaksamista tukevaksi. Nuoret pohtivat omaa toimijuuttaan tukevien 

suhteiden ohella äitiä ja koko perhettä tukevia ihmissuhteita. 

Tilanteesta puhuminen eri ihmisten kanssa näyttää olevan yksi keskeisimmistä tuista nuo-

rille. Nuoret kertovat, että etenkin perheen sisäiset keskustelut ovat tukena jokaiselle per-

heenjäsenelle. Avoin keskustelu vahvistaa koko perheen jaettua sekä yhteistä toimijuutta, 

joka heijastuu myös nuoren yksilötoimijuuden tasolle. 

 

Nuori 2: …perhe ollu semmosena, tukena vähän niin ku jokaiselle. Että se 

on, semmonen ainakin hieno asia mitä on arvostanu. Tai se et ei oo oltu sillä 

lailla että, ”en mä nyt sano tätä” että, ”jätän kertomatta”. Kumminkin kun, 

ite on niin utelias että on semmonen että haluaa tietää ja pitää saaha tietää 

kumminkin et se on perheen sisällä tapahtunu mikä onkin tapahtunu. Niin se 

on kyllä ollu semmonen, meidän perheessä hyvä että on pystyny puhumaan 

asioista kyllä mun mielestä. 

 

Haastattelija: Mistä asioista? Jep. Kiva. Mitä sä aattelet (sanoo haastatelta-

van nimen) et mikä siinä auttaa siinä, et ne tuntuu hyviltä? 

Nuori: Puhuminen. 
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Haastattelija: Mikä siinä oli auttavaa, pystytkö sanomaan? 

Nuori: Et puhuttiin. 

Haastattelija: Eli puhuminen on kuitenki auttavaa siusta. Haittaako se jos tu-

lee tunteita, jos vähän herkistyy siinä, tuleeko siitä semmonen et se silti aut-

taa? 

Nuori: Ei se haittaa ainakaan.  

 

Nuoret kuvaavat puhumisen helpottavaksi. Yksi nuorista kertoo avoimista keskusteluvä-

leistä koko perheen kesken ja aineiston perusteella perheen sisäiset keskustelut näyttäyty-

vät toimijuuden rakentumisen kannalta tärkeiksi. Nuorten ja perheiden keskustelut eivät 

liity pelkästään tilanteen arvioimiseen ja kartoittamiseen, vaan nuoret kertovat voivansa 

purkaa mieltä painavia asioita perheen kanssa. 

 

Haastattelija 1: Ootteks te puhunu tästä minkä verran, puhutteks te, onks tää 

 semmone asia mistä se juttelette kotona vai onks tää semmone että, aika 

ajoittain tulee esille vai, onks tää jääny et siitä ei puhuta? 

 Nuori 1: No kyllähän me sillo puhuttii mut ei me nyt olla siitä hirveesti enää.. 

 Nuori 2: Nii. 
 Nuori 1: ..puhuttu mitään. 

 Nuori 2: Nii. No, kyl me ehkä joskus (siskon) kaa kahestaan. 

 Nuori 1: Nii eikä äitin enää sillei.  

 

Toisaalta aineistossa on nuoria, jotka kertovat, että perheen kanssa on ennen keskusteltu 

vainosta, mutta tilanteesta ei juurikaan nykyään enää keskustella. Aineistossa kahden sisa-

ruksen tapauksessa vainoaja on menehtynyt, eikä vaino sen vuoksi ole enää aktiivista. Kun 

tilanne on ohi, voi äiti mahdollisesti väsyä keskustelemaan nuorten kanssa aiheesta. Sisa-

rukset kertovat, että he saattavat kahdestaan joskus keskustella vainosta, vaikka eivät puhu 

enää äidin kanssa aiheesta. Mikäli keskustelu äidin kanssa aiheesta on loppunut, toimivat 

sisarukset keskenään toisillensa vertaistukena. Perheessä ilmenevä vanhempien eron jäl-

keinen vaino luo monimutkaisia ja merkityksellisiä siteitä lapsen tai nuoren sekä hänen 

äitinsä välille (Nikupeteri & Laitinen 2015, 841). Aineiston pohjalta vaino vaikuttaa luo-

van myös nuoren ja hänen sisaruksiensa välille usein tiiviin suhteen, jossa sisarukset toi-

mivat toisilleen vertaistukena ja tukevat toistensa toimijuutta jaetusti. 

Aineiston nuorten puheissa kaverien merkitys nousee suureksi nuorten elämässä. Myös 

nuorten toimijuuden kannalta sosiaalisella tuella muun muassa kavereiden kautta on merki-

tystä (mm. Juntunen 2020, 37). Nuorten lähimmät ystävät yleensä tietävät tilanteesta ja 

toimivat pääosin keskustelutukena nuorille. Nuoret kertovat aineistossa, että kaverit osaa-

vat lohduttaa, kun on paha olla. Mikäli nuoret kokevat toimijuuden näkökulmasta negatii-
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visia tunteita tuntemisen modaliteetissa, voi nuori soittaa ja puhua kaverin kanssa, joka 

helpottaa tuntemista. Nuorten kaverit ovat nuorten toimijuuteen vanhempien eron jälkei-

sessä vainossa mahdollisuuksien tuojia ja aineistossa toimijuuden rakentumista tukevia 

suhteita.  

 

 Nuori: Kaverit. Tai mulla on semmoinen aika, läheinen porukka tällä 

 hetkellä. Ihmisiä ketä mä oon tuntenut monta vuotta ja ne tietää mun asioista 

 ja mä tiiän paljon niitten asioista.  

 

Nuori: En tiiä. Varmaan kaverit. Isovanhemmat… Varmaan yleisesti ystävät. 

Ne semmoiset ketkä tietää meiän tilanteesta. Musta tuntuu et moni mun kave-

reista ei ne ymmärrä, mutta ne silti yrittää. Ei välttämättä tarviikaan ees ker-

toa yksityiskohtia voi vaan sanoa silleen että tilanne on vähän huono tai ti-

lanne on huonontunut. Ne on heti tukena ja sanoo et jos mä voin jotenkin aut-

taa niin kerro tai jos haluat puhua niin voit soittaa. Voiaan nähä ja keksiä jo-

takin. 

 

Yksi nuorista kertoo tuntevansa, etteivät kaverit ymmärrä hänen tilannettaan. Nuori silti 

kertoo kokevansa, että kaverit yrittävät ymmärtää, miten vaino vaikuttaa hänen elämäänsä. 

Nikupeteri (2016, 104) tarkastelee naisten kokemuksia eron jälkeisestä vainossa. Nikupete-

ri havaitsee, että vainon kohteena olevat naiset pohtivat, miten ystävät ja sukulaiset ovat 

nähneet hänen ja perheensä tilanteet sekä miten he tulkitsevat sitä. (Mt. 104). Samoin nuo-

ret pohtivat, miten heidän perhetilanteensa kavereille näyttäytyy. Nuoret ovat aineiston 

perusteella usein kertoneet muutamille hyville ystävilleen perheensä tilanteesta. Kaverei-

den ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tietää kaikkea, vaan nuori kertoo jo sen riittävän, että 

hän kertoo kavereille tilanteen olevan huono. Nuori kertoo kavereiden olevan hänelle siinä 

tilanteessa heti tukena. Kun nuorilla on paha olla, kaverit pyrkivät piristämään nuorta te-

kemisen ja puhumisen kautta. Lisäksi kaverit voivat vahvistaa nuoren toimijuuden kyke-

nemistä, mikäli tuntemisessa vaikuttavat negatiiviset tunteet lamauttavat nuoren kykene-

mistä. Toisaalta vaino ulkopuolelta tulevana täytymisenä vaikuttaa myös nuoren kaverisuh-

teisiin. Yksi aineiston nuorista kertoo, ettei halunnut mennä kavereiden kanssa tekijän yh-

teydenottojen tai tapaamisen jälkeen. Lisäksi yhden nuoren kohdalla tekijä oli tullut lap-

suudessa nuoren luo hänen ollessaan kavereiden kanssa. Kokemus voi edelleen vaikuttaa 

kaverien kanssa olemiseen. Nuori voi edelleen miettiä kavereidensa kanssa ulos mennessä, 

tuleeko tekijä paikalle. Kyseisessä tapauksessa vaino oli kohdistunut nuoren äidin lisäksi 

suoraan nuoreen. 

Nuorten toimijuuden ja koko perheen tukemisen näkökulmasta lähisukulaisilla on aineiston 

pohjalta olennainen merkitys. Yleensä nuorten ja perheen tukemiseen osallistuvat lähisuku-
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laiset ovat nuorten isovanhempia. Nuoret mainitsevat isovanhemmat heille aineistossa 

usein läheisiksi ja tärkeiksi ihmissuhteiksi. 

 

Haastattelija: Jep. Onko muita tärkeitä ihmisiä siun elämässä ku perheenjä-

senet niin ketä, jos mietit tärkeitä ihmisiä niin ketä ne on? 

 Nuori: No varmaan mun parhaat kaverit. Ja sitten, no tietty muu suku on sil-

 leen. Mummin kaa mä viihyn tosi hyvin ja sen kaa tulee tehtyä- 

 

Osa nuorista mainitsee myös muiden sukulaisten olevan tärkeitä. Toisaalta aineistossa on 

nuoria, jotka eivät ole tekijän suvun kanssa läheisiä. Nuoret liittävät tekijän sukulaisiin 

samanlaisia piirteitä, joita he tekijässä havaitsevat. Osa nuorista kertoo äidin soittelevan 

joillekin tekijän sukulaisista ja saavan heiltä vertaistukea. Nuorille tärkeät isovanhemmat 

ovat usein äidin suvun puolelta. Isovanhempien kautta nuoret saavat tukea läsnäolon ja 

konkreettisen turvan kautta. Nuoret viettävät aikaa isovanhempiensa kanssa ja isovanhem-

mat voivat olla myös perheen luona yötä. Nuoret tunnistavat, että isovanhemmat eivät tar-

joa tukea pelkästään heille, vaan ovat kaikkien perheenjäsenten tukena.  

Aineistossa harva nuori kertoo keskustelevansa suoraan vainotilanteesta isovanhempiensa 

kanssa. Vaikka vainosta ei puhuttaisi, voivat isovanhemmat toimia nuorten toimijuuden 

tukena (voimisena) tarjoamalla nuorille tekemistä ja yhteistä aikaa. Toisaalta on havaittava, 

etteivät kaikki isovanhemmat ja sukulaiset toimi nuorille tukena. Aineistossa yhden nuoren 

isovanhemmat olivat esimerkiksi painostaneet nuorta vastaamaan tekijän puheluun ja ole-

maan yhteyksissä häneen.  

 

 

7.2 Voimavarat ja rutiinit mahdollisuuksina 

 

Sosiaalisten suhteiden lisäksi nuorten toimijuutta vanhempien eron jälkeisessä vainossa 

tukevat myös arkipäiväiset rutiinit ja velvollisuudet. Nuorten elämään kuuluvat rutiinit ja 

velvollisuudet näyttävät aineistossa toimivan nuorille samalla myös voimavaroina, jonka 

vuoksi ne ilmenevät toimijuudessa voimisena. Nuorten elämässä keskeisiä toimijuuden 

rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä on esimerkiksi harrastukset, koulu sekä vapaa-aikaan 

kuuluva tekeminen. Aineiston nuorten puheissa harrastukset nousevat merkittävinä tukipi-

lareina heidän elämässään esiin. Harrastukset tarjoavat nuorten elämään mukavaa tekemis-

tä, joka tukee myös toimijuuden rakentumista. 
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Nuori 2: Ku äiti on on töissä ja (sisko) on harkoissa tai äiti on viemässä (sis-

koa) harkkoihin tai äiti on salilla tai jossain. 

Nuori 1: Tai sitten mä oon aina, tallilla tai (-) tai jossakin. 

Nuori 2: Ei se mua haittaa, tykkään olla yksin (koiran) kanssa.  

 

Haastattelija: Ei saa, joo. No tässä on kyllä tullu nytten. No kysytäänpä vielä 

tuo että mikä teidät tekee onnelliseks? 

Nuori 2: En tiiä..  

Haastattelija: Mitäs jotenki voimavaroja teillä, mikä tekee hyvän olon tai 

mistä tulee hyvä mieli, minkälaisista asioista? 

Nuori 1: Mä ainaki jos mä treeneissä vaikka onnistun jossain. 

 

Nuoret saavat viettää harrastuksissa toisten nuorten kanssa aikaa. Harrastuksissa nuoret 

saavat olla rauhassa mahdollisilta vainoteoilta, sillä yhdenkään nuoren isä tai isäpuoli ei 

ole tullut nuoren harrastuksiin paikalle. Yksi nuorista kertoo aineistossa valmentajansa 

olevan hänelle läheinen. Voimisen lisäksi harrastukset tukevat nuorten toimijuudessa tun-

temisen ulottuvuutta tuomalla nuorille hyvää mieltä. Onnistumiset harrastuksissa tuottavat 

nuorille hyvää mieltä. Aineiston pohjalta voi havaita, että nuoret pyrkivät rakentamaan 

toimijuuttaan muun muassa harrastusten ja heille mukavien asioiden kautta vainon epä-

varmuudessa. Harrastukset toimivat voimavaroina ja mahdollisuuksina suhteessa nuorten 

toimijuuteen. Voimavarojen lisäksi ne voidaan nähdä myös toimijuuden resursseiksi (mm. 

Vanhalakka-Ruoho 2015, 50).  

 

Nuori 1: …Niin sitten, no tietysti.. no itellä on just ne harrastukset mitkä 

muutenkin, pitää tavallaan sitä arkea yllä. Et se on vähän että, jos sitä kotiin 

jäis vaan niin se saattais, helposti sitten ite tavallaan sinänsä syrjäytyä. Siinä 

mielessä että, jäähän sitten ite niitten asioitten kanssa vellomaan muutenkin. 

Että sit kun ei, löydä elämässä sitä.. mutta mietittävää kuin sitä menneisyyttä. 

Ja sitten varmaan justiinsa, on.. tavallaan nuo opinnot. Et se, vie kumminkin 

sitä, ittiä eteenpäin ettei tosiaan jää sitten vaan, paikalleen. …Pitää suoriu-

tua että, sekin vetää sitä elämää eteenpäin. 

…Nuori 2: Mulla kans noi, lähinnä samat asiat ja se että, vaikka on kotona 

paljon niin se et sulla on jotain tekemistä. Ja semmosta aatella, rytmiä siihen 

päiviin. Semmosta niin, se on tietysti se että, ei vaan oo kotona ja semmosta 

että mietin pelkästään näitä asioita et en tee mitään niin, onhan se semmonen 

tosi puuduttava jos sitä vaan olis. 

Nuori 1: Ja sitten tavallaan kun sillä, silleen päivillä on tavallaan se jatku-

mo, niin sitten vaikka justiinsa tulis jotain.. semmosta puhelua tai, tietynlais-

ta.. tai se vaino korostuis jotenkinkin niin se on kumminkin se, elämänrytmi 

auttaa siinä kumminkin eteenpäin et sitten sitä ei, tai siihen asiaan ei sit jää 

vellomaan kumminkaan sillee. Vaan et siitä, mennään eteenpäin [nauraa]. 
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Harrastusten lisäksi nuorten elämää ja toimijuutta tukevaksi tekijäksi nousevat koulu ja 

opinnot. Koulu on keskeinen ympäristö nuorten elämässä, joka tuo arkeen rytmitystä ja 

rutiineja. Osa nuorista kuvaa opintojen merkitystä elämälleen vanhempien eron jälkeisessä 

vainossa tuomalla jatkuvuutta arkeen. Yksi nuorista pitää opintoja merkityksellisenä, sillä 

niiden avulla nuori ei jää yksin pitkäksi aikaa pohdiskelemaan perhetilannetta. Opinnot 

ovat yksilöjen toimijuudelle tärkeitä myös tulevaisuuden, omien haaveiden ja tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta. Toimijuudessa koulu voidaan nähdä ympäristöstä tulevana vel-

voitteena (mm. Vanhalakka-Ruoho 2015, 48) etenkin, kun nuori suorittaa yhä oppivelvolli-

suuttaan. Modaalisissa ulottuvuuksissa oppivelvollisuus ja koulu on ulkoa tuleva täytymi-

nen. Nuoret kokevat koulun olevan kuitenkin myös mahdollisuus. Koulu tukee arkea, vie 

elämää eteenpäin ja on hyödyllinen nuorille. Koulu antaa nuorille mahdollisuuden päästä 

perheessä vallitsevasta vainotilanteesta hetkeksi eroon ja kiinnittää ajatukset opintoihin 

sekä kavereiden kanssa olemiseen koulussa. 

Nuoret mainitsevat elämäänsä tukevissa tekijöissä myös vapaa-aikana toteutettavat tekemi-

set. Useat nuoret pitävät esimerkiksi musiikin kuuntelusta ja elokuvien katselemisesta. Kun 

nuorten perheessä on vanhempien eron jälkeistä vainoa, nousevat muiden ihmisten näkö-

kulmasta tavalliset nuoren elämään kuuluvat asiat yhä tärkeämmäksi. 

 

Haastattelija: Kun on ollu elämässä vaikeita tilanteita niin sä oot varmaan 

kehittäny jotain semmosia jotka auttaa sitä et on parempi olo, että pääsee.. 

Nuori: Mä kuuntelen musiikkia. 

 

Nuori: Ja no mä en sillei harrasta mitään, mut mä vietän kavereitten kaa ai-

ka paljon aikaa ja katon elokuvia ja sarjoja Netflixistä tai jostain muusta 

tommoisesta. Ja sitten mä tykkään piirtää ja sitten musiikinkuuntelu on mulle 

kyllä aika, aika tärkeetä. 

 

 

Nuoret ovat opetelleet tunnistamaan tekijöitä, joka helpottaa heidän oloaan. Tämä voidaan 

ymmärtää ilmenevän toimijuuden modaliteeteissa osaamisen ulottuvuudessa. Yksi nuorista 

kertoo kuuntelevansa musiikkia, kun hänellä on paha olla. Nuori on oppinut, että se paran-

taa hänen oloaan. Musiikin ohella elokuvien ja sarjojen katseleminen voi helpottaa oloa. 

Lisäksi piirtäminen on osalle nuorista tärkeää. Nuoret voivat hyödyntää näitä keinoja, mi-

käli vaino on aiheuttanut tuntemisen modaaliseen ulottuvuuteen negatiivista tuntemista. 

Toimijuuden modaliteettien dynaamisuus nähdään myös tässä tilanteessa. Vaino on ulko-

puolelta tuleva täytyminen, joka vaikuttaa nuorten toimijuudessa tuntemiseen tuottamalla 

negatiivista tuntemista. Negatiivinen tunteminen voi vaikuttaa osaltaan nuorten kykenemi-

seen, mikäli nuoret tuntevat esimerkiksi voimakasta pelkoa tai ahdistusta. Tilanteessa nuo-
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ret pyrkivät löytämään toimijuuden mahdollisuuksia eli voimista, ja ovat opetelleet itsel-

leen osaamisen ulottuvuudessa keinoja, jotka lieventävät negatiivista tuntemista ja sitä 

kautta vaikuttavat myös kykenemisen ulottuvuuteen kohottaen sitä. Vainon olemassaolo 

toisin sanoen heikentää nuorten toimijuutta ja sen mahdollisuuksia, johon vastaamalla nuo-

ret pyrkivät löytämään erilaisia keinoja, joilla heidän toimijuutensa vahvistuisi tilanteessa. 
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8 Pohdinta 
 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää nuorten toimijuuden raken-

tumista vanhempien eron jälkeisessä vainossa. Tutkielman tehtävänä oli vastata asettamaa-

ni tutkimuskysymykseen: Miten nuorten toimijuus rakentuu vanhempien eron jälkeisessä 

vainossa? Tarkastelin ensisijaisesti nuorten yksilötoimijuuden rakentumista, mutta aineisto 

ohjasi ottamaan tarkastelussa huomioon myös nuoren perheen yhteisen, jaetun toimijuuden 

vaikutukset nuorten yksilötoimijuuden rakentumiseen. Havaitsin tutkielmassa, että nuorten 

toimijuus kytkeytyy voimakkaasti koko perheeseen jaetusti. Nuoret kertoivat tilanteista ja 

tapahtumista usein koko perheen näkökulmasta.  

Tutkimuskysymykseeni vastaamisessa ja toimijuuden rakentamisen ymmärtämisessä käy-

tin toimijuuden modaliteettien teoreettista viitekehystä. Jyrkämä (2008) on jaotellut moda-

liteetit kykenemiseen, täytymiseen, haluamiseen, osaamiseen, tuntemiseen ja voimiseen. 

Modaliteetit kietoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa. (Mt. 2008.) Toimijuudessa keskeistä on 

myös suhteissa ja suhteessa ympäristöön, toisiin ihmisiin ja asioihin rakentuminen, eikä 

tarkastelua voi erottaa suhdeperustaisuudesta (Munford & Sanders 2015, 616; Mäkinen 

2015, 104; Layder 2004, 52). Tutkielman tulokseksi nousi vahvasti nuorten toimijuuden 

rakentumisessa modaalisten ulottuvuuksien dynaamisuus ja vuorovaikutteisuus sekä toimi-

juuden tilanteisuus. Eron jälkeisellä vainolla voi havaita tutkielman perusteella olevan vai-

kutusta nuorten toimijuuden rakentumiseen, ja vaikutukset ilmenevät eri tavoin tilanteisesti 

rakentuen. Vaino vaikuttaa nuorten toimijuuteen ja modaalisiin ulottuvuuksiin useimmiten 

negatiivisella tavalla ja rajoittaen nuorten toimijuutta. Nuoret etsivät rajoitetussa toimijuu-

dessaan ja perhetilanteessaan keinoja, joilla voisivat toimijuuttaan vahvistaa ja tukea. 

Nuorten toimijuuden rakentumiseen vanhempien eron jälkeisessä vainossa vaikuttaa kaik-

kein olennaisimmin perheessä oleva vainotilanne. Vaino voidaan nähdä nuorten modaali-

sissa ulottuvuuksissa täytymiseksi. Vaikka nuoret eivät ole vainon ensisijaisina kohteina, 

joutuivat he kuitenkin usein aineistossa vainotekojen kohteeksi tai tekijä on muun muassa 

yrittänyt nuorten kautta saada yhteyden toiseen vanhempaan. Vainon vaikutukset nuorten 

toimijuuteen täytymisenä aiheuttaa nuorille pakottavan tilanteen, jonka olemassaoloon he 

eivät voi vaikuttaa. Mikäli täytyminen eli vaino on loppunut, se saattaa osalla nuorista vai-

kuttaa yhä negatiivisesti toimijuuden rakentumiseen. Osalla täytymisen poistuminen voi 

antaa tilaa toimijuuden rakentumiselle siten, ettei vainolla ole enää vaikutuksia arjessa ja 

nuoret saattavat haluta alkaa rakentamaan uutta suhdetta isäänsä. Suurimmalla osalla nuo-

rista täytymisellä on kuitenkin pitkäkestoisia vaikutuksia toimijuuden rakentumiseen. 
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Täytymisen seurauksena vainon olemassaolo aiheuttaa nuorille tuntemisen ulottuvuudessa 

negatiivista tuntemista, joka voi rajoittaa toimijuutta. Vaikka tekijä ei ensisijaisesti kohdis-

ta vainoa nuoriin, on tekijällä valtaa nuorten toimijuuteen tuntemisen ulottuvuudessa. Teki-

jän valta voidaan havaita pahaksi vallaksi, jonka tunnuspiirteitä ovat esimerkiksi manipu-

lointi, väkivalta, pakottaminen ja voimankäyttö (Niemi 2013, 44). Keskeisin tuntemisista 

nuorten toimijuuden rakentumisessa on pelko. Tutkielman tulokset tuottivat nuorten toimi-

juudessa menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaan liittyvän pelon tuntemisen. Ne voidaan 

havaita osittain myös päällekkäisiksi. Myös toimijuudessa voidaan nähdä olevan läsnä 

mennyt, nykyinen ja tuleva (Hynninen 2016, 174). Pelon tunteminen voi nousta menneistä 

tapahtumista, konkreettisista vainoteoista ja pelosta äidin, oman itsen ja muun perheen 

puolesta tai tulevista mahdollisista vainoteoista. Aineistossa usealla nuorella esiintyi vai-

non seurauksena yksin olemisen pelkoa. Toiseen vanhempaan kohdistuva vaino on nuorille 

ennalta-arvaamatonta, jonka vuoksi pelon tunteminen voi olla jatkuvaa myös konkreettis-

ten toiseen vanhempaan tai nuoreen kohdistuvien vainotekojen välillä. Ennalta-

arvaamattomuus on nuorille ja perheelle stressitekijä (Logan & Walker 2009, 258). Pelon 

tunteminen on nuorten yksilötoimijuuden lisäksi usein koko perheessä jaetusti ilmenevää. 

Tuntemisen ulottuvuus vaikuttaa hallitsevan laajasti nuorten toimijuuden rakentumista ai-

heuttamalla seurauksia myös muihin ulottuvuuksiin, kuten haluamiseen tai kykenemiseen. 

Esimerkiksi pelon tunteminen voi aiheuttaa nuorilla sen, etteivät he halua mennä jonnekin, 

minne menisivät ilman vainon läsnäoloa. Toisaalta pelko voi olla nuorten toimijuutta la-

mauttavaa kykenemisen ulottuvuudessa. Pelon tunteminen ja siitä aiheutuva muu negatii-

vinen tunteminen voi rajoittaa nuorten kykenemistä psyykkisellä tasolla.  

Muita vainosta aiheutuvaa tuntemista on muun muassa ärsytys, ahdistus ja huoli. Nämä 

tunteet voidaan toisaalta nähdä liittyvän pelkoon. Huolen tunteminen näyttäytyy nuorten 

toimijuudessa konkreettisesti esimerkiksi siten, etteivät nuoret halua tai kykene jättämään 

äitiään yksin, vaan joutuvat vainon vuoksi huolehtimaan äidistään. Toisaalta huoli voi nä-

kyä myös nuorten toistuvana soitteluna myös sisaruksille. Ahdistus ja ärtymys liittyvät 

usein tekijän yhteydenottoihin ja niiden tunteminen vaikuttaa suoraan haluamisen ulottu-

vuuteen. Aineistossa suurin osa nuorista ei halunnut tavata tekijää. Tekijän yhteydenotoista 

aiheutuva ahdistus voi olla pitkäkestoista. Aineistossa nuoret kertovat joutuvansa varo-

maan tekijän suututtamista. Nuoret joutuvat opettelemaan osaamisen ulottuvuudessa keino-

ja, joilla pitää isä tyytyväisenä. Takana on usein pelko siitä, että tekijä suuttuisi ja tapahtui-

si jotain. Kun nuoret joutuvat miettimään sanojansa, he tuntevat ärsyyntymistä tapaamisten 

jälkeen, sillä tekijän tyytyväisenä pitäminen on vienyt nuorilta energiaa. 
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Tutkielman tuloksena toinen tärkeä osa-alue nuorten toimijuuden rakentumisessa on tur-

vallisuus, jossa täytymisen, osaamisen, kykenemisen ja tuntemisen ulottuvuudet kietoutu-

vat toisiinsa selvästi. Eron jälkeisessä vainossa ilmenee turvattomuutta oman itsensä ja 

läheisten puolesta (Johansen & Tjørnhøj-Thomsen 2016, 887). Nuoret joutuvat miettimään 

paljon ulkoista turvallisuuttaan ja kehittämään keinoja parantaakseen ja varmistaakseen 

sitä. Ulkoisen turvattomuuden lisäksi toimijuuden rakentumisessa keskeistä on sisäinen 

turvattomuus, jossa kykeneminen ja myös turvattomuuden tunteminen korostuvat. 

Vanhempien eron jälkeisessä vainossa nuorten ulkoinen ympäristö on turvaton ja nuoret 

etsivät keinoja sekä yksin että perheensä kanssa ulkoisen turvallisuuden parantamiseksi. 

Keskeisiä ympäristöjä nuorten toimijuuden rakentumisessa on kotiympäristö ja kouluym-

päristö. Nuoret kulkevat myös esimerkiksi julkisissa paikoissa. Nuorten toimijuudessa ul-

koisen turvallisuuden kehittäminen voi näkyä esimerkiksi kodin kulkureittien pohtimisessa 

ja muutoin kulkureittien turvaamisessa, tiedon hankkimisessa ulkoista turvallisuutta kehit-

täväistä tekijöistä sekä konkreettisen turvan hakemisessa esimerkiksi hälytysjärjestelmästä 

tai vahtikoirasta. Koulussa nuorilla voi olla turvallisten istumapaikkojen pohtimista ja kou-

luhenkilökunnan tietoisuus näyttäytyy nuorille tärkeänä turvatoimena. Nuoret hankkivat ja 

kehittävät osaamisen ulottuvuudessa keinoja, kuinka parantaa ulkoista turvallisuuttaan. 

Jyrkämän (2008, 195) mukaan osaaminen on yksilön pysyviä tietoja ja taitoja. Tutkielman 

tulokset osoittavat, että osaaminen voi olla nuorilla tilanteista, eikä välttämättä kaikissa 

tapauksissa pysyvää. 

Vanhempien eron jälkeisessä vainossa nuorilla voi havaita sisäistä turvattomuutta, joka 

heikentää nuorten toimijuuden tilaa. Sisäisessä turvattomuudessa kysymys on myös nuor-

ten turvallisuuden kokemisesta. Turvallisuuden tunteminen toimijuuden tuntemisen ulottu-

vuudessa on yksi sisäiseen turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä. Nuorten sisäisen turvalli-

suuden kannalta ihmissuhteet ovat keskeisessä asemassa, ja tekijä näyttäytyy nuorille si-

säistä turvattomuutta aiheuttavana ihmissuhteena. Nuoret tunnistavat, että tekijä voi käyt-

tää eri taktiikoita, joihin kuuluvat esimerkiksi vaihtuvat uhkailevat teot ja toisinaan lahjo-

minen. Turvallisilla ihmissuhteilla on mahdollista tukea nuorten toimijuuden rakentumista. 

Lisäksi ulkoinen turvallisuus on myös yhteydessä nuorten sisäiseen turvallisuuteen. Ulkoi-

silla keinoilla nuoret pyrkivät vastaamaan sisäiseen turvattomuuteen. Kun aineiston nuoret 

pohtivat ja kertovat ihmissuhteistaan, heidän puheissaan toistuu turvallisuuteen liittyvä 

teema. Sisäisellä turvattomuudella voi olla tilanteisesti negatiivisia seurauksia nuorten ky-

kenemisen ja toisaalta myös voimisen ulottuvuuteen. Turvattomassa ympäristössä nuoret 

joutuvat elämään jatkuvassa hälytystilassa, joka kaventaa myös nuorten toimijuuden mah-
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dollisuuksia. Esimerkiksi ystävien kutsuminen kylään ei välttämättä ole nuorille mahdollis-

ta. 

Äiti eli yleensä vainon ensisijainen kohde on nuorille yksi tärkeimmistä ihmissuhteista. 

Äiti toimii nuorille turvahenkilönä, mutta samalla nuoret saattavat pyrkiä toimimaan äidil-

lensä turvana. Äidin läsnäolo rauhoittaa yleensä nuorten sisäistä turvattomuutta. Toisaalta 

turvattomuuden vuoksi nuoret voivat kiinnittyä äitiinsä liikaa. Nuoret tiedostavat myös 

äidin olevan turvaton, jolloin nuoret saattavat pyrkiä suojelemaan äitiänsä. Nuorten heiken-

tyneessä kykenemisessä nuoret saattavat tuntea tarvitsevansa äidin tai jonkun toisen turval-

lisen henkilön suojakseen. Myös muun perheen merkitys nousee suureksi ja perheen yh-

dessä pysyminen tukee nuorten sisäistä turvallisuutta. Sisäisen turvallisuuden lisäämiseksi 

nuoret käyttävät turvallisuuskeinona esimerkiksi puhelua äidille, isoäidille tai ystävälle 

(Nikupeteri & Laitinen 2015, 835). 

Viimeinen tutkielmani tulos liittyy nuorten toimijuutta tukeviin tekijöihin eli voimisen 

ulottuvuudessa ilmeneviin mahdollisuuksiin. Nuoret tuovat esiin tekijöitä, jotka tukevat 

heitä ja heidän perhettään vainossa. Nuorille voimavaroina ja toimijuuden tukijoina toimi-

vat usein läheiset sosiaaliset verkostot. Tärkeitä verkostoja ovat ensisijaisesti äiti, muu per-

he, ystävät, isovanhemmat ja sukulaiset. Verkostot tarjoavat nuorille voimisen ulottuvuu-

dessa mahdollisuuksia muun muassa keskustelutuen ja läsnäolon kautta. Nuoret voivat 

purkaa tunteitaan läheisille ihmisille. Nuoret pohtivat usein itseään tukevien ihmissuhtei-

den ohella koko perhettä tukevia ihmissuhteita. Puhuminen läheisten ihmisten kanssa on 

yksi keskeisimmistä toimijuuden tukemisen mahdollisuuksista nuorille. Nuoret pitävät 

tärkeänä perheen sisäistä tukea ja kavereita. Kaverit eivät usein ymmärrä nuorten tilannet-

ta, mutta osaavat lohduttaa nuoria ja keksiä nuorten kanssa tekemistä. Usein sisarussuhteet 

ovat myös tärkeää vertaistukea nuorille.  

Sosiaalisten suhteiden lisäksi nuorten toimijuutta tukevat arkipäiväiset rutiinit, velvollisuu-

det ja vapaa-ajan tekeminen. Nuoret kertovat esimerkiksi harrastusten olevan heille tärkei-

tä, joissa vainoa ei tarvitse pelätä. Lisäksi nuoret kertovat arjen rytmin ja rutiinien olevan 

heitä tukevia. Nuoret kuvaavat aineistossa koulun tuovan jatkuvuutta arkeen ja opintojen 

vievän ajatukset toisinaan vainotilanteesta pois. Myös vapaa-ajan tekeminen voi toimia 

nuorille mahdollisuutena toimijuuden tukemiseen. Musiikin kuuntelu, elokuvien katsomi-

nen ja piirtäminen kuuluvat nuorten vapaa-aikaan. Nuoret opettelevat vanhempien eron 

jälkeisessä vainossa tunnistamaan tekijöitä, jotka auttavat heitä, mikäli heillä on vainon 

vuoksi paha olla. Näin nuoret hankkivat itselleen osaamista tilannetta helpottavista teki-

jöistä. 
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Tutkielmani tutkimuskysymykseen vastaamisessa keskeistä on, että vaino on nuorille toi-

mijuuden rakentumista rajoittava täytyminen. Nuoruus on kehitysvaiheena haavoittuva ja 

merkityksellinen (Hämäläinen, Laukkanen & Vornanen 2008, 162), eikä vainon aiheutta-

ma toimijuuden rajoittuneisuus tue nuorten kehitystä ja kasvua. Keskeisessä asemassa 

nuorten toimijuuden rakentumiselle ovat sosiaaliset verkostot (Mäkinen 2015, 109). Vai-

non olemassaolo perheessä voi kuitenkin tilanteisesti rajoittaa sosiaalisten suhteiden sol-

mimista ja ylläpitoa. Vainon seuraukset toimijuuden tuntemisen ulottuvuuteen on merkit-

tävät aiheuttaen muun muassa pelkoa, huolta, ahdistusta ja ärtymystä. Näillä tunteilla on 

vaikutusta nuorten elämään ja arkeen. Vainon arvaamattomuus pakottaa nuoret pohtimaan 

ulkoista turvallisuuttaan ja saa heidät sisäisesti turvattomiksi. Nuoret pyrkivät luovimaan 

tilanteessa kehittämällä osaamistaan muun muassa itsensä ja perheensä turvaamisesta ja 

siitä, miten välttää tekijää. Toisinaan perheessä ilmenevän vainon pakottavuus ja siitä ai-

heutuva negatiivinen tunteminen ja turvattomuus voi heikentää nuorten kykenemistä ja 

haluamista siten, etteivät nuoret kykene tekemään jotakin, mitä haluaisivat. Nuorten toimi-

juuden rakentumisessa on nähtävissä myös sitä tukevia tekijöitä, jotka tuovat mahdolli-

suuksia eli voimista. Mahdollisuuksia nuorten toimijuuden rakentumiseen vanhempien 

eron jälkeisessä vainossa tuovat läheiset sosiaaliset suhteet ja voimavarat. Modaliteettien 

kietoutuminen on nähtävissä nuorten toimijuuden rakentumisessa ja jokaisella ulottuvuu-

della on yhteys sekä vaikutus muihin ulottuvuuksiin. 

Pro gradu -tutkielma oli henkilökohtaisesti kasvattava oppimisprosessi. Tutkielman aikana 

koin paljon innostavia ja inspiroivia hetkiä, mutta toisinaan myös epätoivon hetkiä. Välillä 

tutkielmaa tehdessä koin jumiutumista. Kärsivällisyydellä, uusilla havainnoilla ja ymmär-

ryksen kasvamisella tutkielman tekemisestä kuitenkin innostui jälleen ja tutkielma lähti 

etenemään. Jälkikäteen ajateltuna kaikkein inspiroivin hetki tutkielmassa oli aineiston 

saaminen haltuun ja sen lukeminen ensimmäisiä kertoja. Aineiston lukemisen seurauksena 

ilmiö konkretisoitui uudella tavalla. Oppimisprosessin kannalta aineiston analyysi oli mer-

kityksellisin vaihe. En ollut aikaisemmin tehnyt analyysia, sillä kandidaatintutkielmani oli 

kirjallisuuskatsaus. Siten moni tutkielman vaihe tuli minulle uutena ja esimerkiksi metodo-

logian valitseminen tuotti alussa haasteita. Lopulta koin, että sosiaalinen konstruktionismi 

metodologiana ikään kuin loksahti tutkielmassa paikoilleen.  

Tässä tutkielmassa ilmenee myös rajoitteita. Ensinnäkin havaitsen, että analyysivaiheen 

analyysikysymyksissä olisi voinut aluksi käyttää vahvemmin modaliteetteja. Abduktiivi-

sessa päättelyssä aineisto ja teoria ovat keskenään vuoropuhelussa, ja tutkielmassani teoria 

jäi aluksi liian pieneen osaan, jonka seurauksena aineistolähtöisyys painottui. Tutkielmas-
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sani yllätyksenä tulleena rajoitteena näyttäytyy myös se, että kaikki aineiston nuoret ovat 

sukupuoleltaan tyttöjä. Nuorten haastatteluissa on käytetty väkivaltatyöntekijöitä, joka on 

eettisesti tärkeää ja perusteltua. Toisaalta tämä voi toimia tutkielman rajoitteena siinä, että 

väkivaltatyöntekijät saattavat vaikuttaa haastattelun etenemiseen ja käsiteltäviin aiheisiin 

nuorten kanssa. Väkivaltatyöntekijöillä on tietoa ilmiöstä, ja se voi ohjata työntekijöitä 

keskustelemaan esimerkiksi pelon ja turvattomuuden teemoista. Viimeinen rajoitteista liit-

tyy modaliteettien laajuuteen, jonka vuoksi lähestymistapoja toimijuuteen on monia. Yh-

dessä pro gradu -tutkielmassa on mahdotonta käsitellä tyhjentävästi nuorten toimijuuden 

rakentumista modaliteettien kautta. En kuitenkaan lähtisi erottamaan modaliteetteja täysin 

toisistaan niiden dynaamisuuden ja vahvan kietoutuneisuuden vuoksi.  

Tutkielmani tuotti uutta ja tärkeää tietoa sosiaalityölle vainosta toissijaisten kohteiden eli 

nuorten näkökulmasta, ja heidän toimijuutensa rakentumisesta. Sosiaalityön tehtävänä on 

tuoda esille sosiaalisia ongelmia ja pyrkiä vastaamaan niihin yhteiskunnassa. Vaino on yksi 

sosiaalisista ongelmista ja sosiaalityön näkökulmasta on tärkeä tuottaa tietoa nuorista, joi-

den perheessä on vainoa. Ilman tietoa nuoret jäävät yhteiskunnassa marginaaliin, eikä il-

miöön voi puuttua. Sosiaalityön käytännön näkökulmasta tutkielma tarjoaa apua tunnistaa 

vainoa nuorten perheissä. Etenkin lastensuojelun sosiaalityöntekijät voivat kohdata vainoa 

säännöllisesti työssään. Sosiaalityöntekijät kohtaavat vainoa kuitenkin laajasti muillakin 

sektoreilla. Tunnistamisen lisäksi tutkielma tarjoaa tietoa ammattilaisille siitä, miten van-

hempien eron jälkeinen vaino ilmenee ja vaikuttaa nuorten arjessa.  

Tutkielmani tuotti tutkimuksellisesti uutta tietoa nuorista vanhempien eron jälkeisessä vai-

nossa sekä nuorten toimijuuden rakentumisesta modaliteettien kautta. Vanhempien eron 

jälkeisen vainon kohdalla tutkimus on kohdentunut enemmän ensisijaisiin uhreihin tai lap-

siin, jonka vuoksi nuorten näkökulman esille tuominen on merkittävää. Esimerkiksi Laiti-

nen, Nikupeteri ja Hurtig (2018) ovat tutkineet lasten tietävää toimijuutta vanhempien eron 

jälkeisessä vainossa. Tutkielmassani on samankaltaisia havaintoja toimijuuden rakentumi-

sesta vainossa kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi toimijuudessa ilmenevää 

turvattomuutta ja pelkoa on havaittu muissa tutkimuksissa. Tutkielmassani on samoja lin-

joja aikaisempien tutkimusten kanssa, mutta toisaalta nuorten näkökulmaa ja toimijuutta ei 

ole aikaisemmin tutkittu, eikä nuorten toimijuutta tukevia tekijöitä vainossa ole tullut ai-

kaisemmissa tutkimuksissa esiin. Lisäksi tutkimuksellisesti merkittävää on, että toimijuu-

den modaliteetteja on mahdollisuus soveltaa, ja niiden kautta tuottaa tietoa nuorten toimi-

juuden rakentumisesta vainossa. 
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Lisätutkimus olisi tarpeellista nuorten poikien osalta, sillä tässä tutkielmassa kaikki aineis-

ton nuoret ovat tyttöjä. Modaliteettien kautta olisi hyvä tutkia myös nuorten toimijuuden 

rakentumista lisää, sillä tämä tutkielma ei ole tyhjentävä. Tutkielmani perusteella täytymi-

sen ja tuntemisen modaliteetit ovat suuressa osassa vaikuttamassa toimijuuden rakentumi-

seen, ja niitä voisi tutkia vielä enemmän. Lisäksi havaitsen, että tutkimus eron jälkeisestä 

vainosta nuorten päättyneissä parisuhteissa voisi olla arvokasta, eikä vainoa tästä näkö-

kulmasta ole juuri tutkittu. 
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