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Eron jälkeisen vainon ja väkivallan tukikeskus

❑ASIAKKAILLE

• Asiakastyö ja vertaisohjaus vainon eri osapuolille

• Yksilö- ja ryhmätyöskentely

• Uudet verkkoryhmät ja chat joka tiistai klo 9-11

❑AMMATTILAISILLE

• Asiakastyön tuki ja konsultaatiopalvelut

• Koulutus- ja kehittämistyö

• Tutkimusyhteistyö

Tavoitteena on eron jälkeisen vainon ja 

väkivallan kohteena elävien perheiden 

turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ja 

vainon ennaltaehkäisy. 



Vaino lukuina

• Rikosuhritutkimuksen mukaan 5,7% naisista joutunut viimeisen vuoden aikana 
kotonaan erityyppisen väkivallan ja uhkailun kohteeksi (Krimo 2016)

• 12 % turvakotien asiakkaista kokenut vainoa (THL tilastoraportti 2017)

• Naisista vainoa on kokenut 8-31 % ja miehistä 2-13 % (meta-analyysi 175 tutkimusta)

• EU- tutkimus (EU:n perusoikeusviraston FRA) 2014: Suomessa 24% yli 15-vuotiaista 
naisista kokenut vainoa

• Vainoaja on yleensä tuttu. Ex-kumppani on vainoajana vähintäänkin puolessa 
tapauksista

• Ex-kumppanin vainon kohteena 75-95% naisia, puhtaasti digitaalisessa vainossa 
naiset ja miehet vainoavat yhtä usein

• Noin puolet väkivaltaisista miehistä jatkaa kumppaniin kohdistuvaa väkivaltaista 
vainoamista vielä eron jälkeen

• Entiset parisuhdekumppanit ovat väkivaltaisimpia vainoajia, sillä vainoamista 
edeltävä intiimisuhde lisää väkivallan todennäköisyyttä vainossa yli 50%

• Ex-puolison surmaamiseen syyllistyneistä miehistä 76 % oli vainonnut uhria ennen 
surmatekoa 

Spitzberg ja Cubach 2007 , Frye ym. 2006, Johnson ym. 2000, Kumpuniemi 2012, Maple, 
ym.2011, Piispa ym. 2004 & 2008; EU:n laaja uhritutkimus 2014 17.10.2018 3



Parisuhdeväkivallan 
muodot ja vaino 
(Minna Piispa 2008)

Episodi menneisyydessä (39 %)

Lievä, menneisyydessä tapahtunut episodi

Myös henkiset seuraukset vähäisempiä

Väkivallan lyhyt historia (33 %)

Nuorten naisten kokemaa (18-29 v)

Väkivalta on alkanut lyhyen ajan sisällä

Vakavaa väkivaltaa, vaikka ei aiheuttanut vakavia vammoja

Miehen kontrollilla ei niin suurta osuutta vrt. muut tyypit

Henkinen piina (19 %)

Väkivalta rajua ja jatkuu usein eron jälkeen

Väkivalta on jatkunut pidemmän aikaa

Kontrolli ja alistaminen saanut ajan kuluessa suuremman 
roolin, mutta fyysinen väkivalta ei välttämättä lopu 
kokonaan

Parisuhdeterrorismi (10 %)

Väkivalta rajua ja jatkuu usein eron jälkeen

Väkivalta jatkunut pidemmän aikaa

Väkivallalla tapana jatkua eron jälkeen ja voi johtaa naisen 
surmaamiseen



Väkivallan huomioiminen 
eron yhteydessä



Väkivalta ja 
vaino 
perheessä

• Väkivalta voi olla eron syy mutta se ei aina pääty eroon

• Ero on erityisesti naiselle Suomessa vaarallista aikaa

• Kiistat huoltajuudesta voivat olla jatkumoa väkivallalle

• Kansainväliset sopimukset velvoittavat lapsen 
suojelemiseen

• YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Lapsilla ei yleensä oikeutta tulla suoraan 
kuulluksi huoltoriidoissa, prosessit suosivat 
välillistä selvittämistä 

• Istanbulin sopimus

Art. 31 mukaan väkivalta on huomioitava 
tapaamisoikeuksista päätettäessä, 

turvallisuus etusijalla

Tapaamisoikeus ei saa vaarantaa lapsen 
turvallisuutta



Huomioita ja 
huomautuksia

• Perhesurmaselvitys 2012 

”Lapsen etu ei aina toteudu viranomaistoiminnassa”

”Väkivallan uhkaa ei tiedosteta tai oteta riittävän vakavasti”

”Väkivallan riskiä ei arvioida systemaattisesti”

• Potentiaalisesti tappava parisuhde –vertaileva artikkeli 2017; Nikupeteri, Lappi, Lohiniva-Kerkelä, 
Kauppi & Laitinen

”Vainolla ja perhesurmia edeltäneillä tapahtumilla on yhtäläisyyksiä”

”Sukupuolittuneen väkivallan dynamiikan ymmärtämisen haasteet monialaisessa 
työskentelyssä vaarantavat”

”Erotilanteissa käyttäytymisen ennakoimattomuus, pelkkä eroaikomus voi johtaa surmaan 
ilman aiempaa väkivaltahistoriaa”

”Halu ylläpitää parisuhdetta tulkittiin perinteistä perhekäsitystä tukevaksi käyttäytymiseksi 
–ei riskin signaalina”

• Naisten syrjintää poistava komitea (CEDAW) huomautus Suomelle 3/2018

”Ei huomioitu perheväkivallan vaikutuksia naiseen tai lapseen”

” Laiminlyöty valtion huolellisuusvelvoitetta sekä velvoitetta suojella lasta” 

” Laiminlyöty vanhemmuuden arviointi”

• GREVIO evaluaatio lokakuu 2018

Lapsen oikeus tukeen ja hoitoon väkivaltatilanteissa

Väkivallan ja vainon vaikuttamattomuus huolto- ja tapaamismääräyksiin

Rikos- ja huoltoasioiden eriaikaisuus, ristiävät päätökset

Uhrien tuen epätasaisuus



Laki lapsen huollosta 
ja tapaamisoikeudesta
- uudistuksen 
(HE 88/2018)

• Täsmennyksistä ehdotettu, että lapsen suojeleminen väkivallalta 
ja sen huomioiminen viranomaisratkaisuissa mainittaisiin 
nimenomaisesti laissa

• Turvallisuuden ja lapsen edun toteutuminen ja vahvistaminen 

HE88/2018 10§:n 1mom.

Lasta suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä 
väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä.

• Suojeluvelvollisuus

• Vanhempien ja muiden huoltajien on suojeltava lasta myös 
muiden henkilöiden lapseen kohdistamalta väkivallalta

• Lasta suojeltava myös puolisoiden väliseltä, lapseen 
suoraan kohdistumattomalta väkivallalta

• Jos yhteydenpidosta olisi lapselle haittaa, se voidaan 
säännöksen estämättä katkaista (esim. lapseen 
kohdistunut väkivalta & seksuaalisen hyväksikäytön epäily)

• Lastenvalvojan tulisi tietyissä tilanteissa keskustella 
lapsen kanssa henkilökohtaisesti



Miten väkivalta on 
huomioitu 
oikeusprosesseissa
(THL, October 
2018)

• Kirjaaminen väkivallasta sekä oikeuden että sosiaalitoimen 
asiakirjoihin ei ole systemaattista

• Väkivaltaa ei ole arvioitu johdonmukaisesti

• Näkyvimmin argumentoitiin parisuhdeväkivallan merkitystä 
vastaan

Miksi niin vaikeaa?

• Puutteellinen näyttö väkivallasta

• Lainsäädännön periaatteet

• Vanhemmuuden arvioinnin suhde lapsen etuun -> arvioinnin 
laadun merkitys

• Vaikka tieto väkivallasta on, lapsille kohdennetut palvelut 
puutteellisia.

• Miksi niin tärkeää?

Jokaisen osapuolen oikeusturvan toteutuminen, uhrien 
suojeleminen, laadukkaat käytännöt ohentavat prosesseja, 
kierteiden katkaisu



Hoiva ja 
turvallisuus 
lapsen 
perusoikeutena

”Vainotun ex-puolison ja lasten elämä on 
kuin mustaan kuiluun joutumista mistä ei 
pääse ylös. Arki ei ole milloinkaan 
tavallinen tai normaali, vaan siihen 
kuuluu pelkoa, painajaisia, 
toivottomuutta, henkistä uupumista ja 
äärirajoille venymistä.”



Lapsen arki?

” Alkoi monimuotoinen vainoaminen. 
Olen joutunut neljä vuoden aikana 
hakemaan lähestymiskieltoa kolme 
kertaa. Vainoaminen eron jälkeen on 
ollut pahoinpitelyä julkisella paikalla, 
nettitilausten tekemistä nimissäni, kuvani 
laittamista seksipalstoille, 
puhelinhäirintää, tappouhkauksia, 
perättömiä lastensuojelu- ja 
rikosilmoituksia, seuraamista, ikkunoiden 
rikkomista, kotiin tunkeutumista, ynnä 
muuta kiusantekoa.”

2 lapsen äiti



Lapsen arki?

”Hän on toiminut koko ajan niin, että ei voi 
jäädä siitä kiinni. Stalkkauskin tapahtui 
vieraalla autolla. Sitten hän hyvin ylimielisesti 
kysyi tuntomerkkejä ja rekisterinumeroa ja 
nauroi, että en voi todistaa. Postilaatikko on 
hajoitettu, postit alkoivat hävitä 
postilaatikosta, ovimatto käytiin viiltämässä 
halki jollain terävällä. Kaikki nämä olivat 
uhkailuja sen jälkeen kun hän oli lyönyt lasta 
tai joutui pakolla antamaan luvan lapsemme 
terapiaan. Asuimme lopulta 
turvakameroiden valvoessa ja 
hälytyslaitteiden ja vartijapalvelun turvin. 
Todellakaan se ei ollut normaalia elämää.”

3 lapsen äiti



Vainon muodot lapsen kokemuksena  

Rakkaudeksi ja 
huolenpidoksi 

naamioidut teot

Lapset vainon 
työvälineinä 

Fyysinen 
väkivalta ja 

uhkailu

Pelon ja 
turvattomuuden 

ilmapiiri

(Nikupeteri & Laitinen 2015)



Vainoa kokeneet 
lapset  kertovat…
• Isä sanoi, että äiti estää tapaamiset.
• Ei uskaltanut lähteä ulos, kun pelotti, että isä 

vaanii pihalla.
• Sen jälkeen, kun vanhemmat erosi, kotona on ollut 

paljon turvallisempaa paitsi silloin, kun isä ilmestyy 
oven taa, tai soittaa.

• Ajattelen isää, mutten ikävöi sitä.
• Voi kun isä ei kiukuttelis.
• Isä kiroilee ja haukkuu äitiä
• ”Äiti ei rakasta sinua”
• En tykkää kun isä sanoo aina että muuta pois äitin

luota, vaikka en halua.



Pelon ja 
turvattomuuden 

ilmapiiri

Epämukavuuden tunteesta 

kuoleman pelkoon

Murentuva ja menetetty turvallisuus

Episodit, joista lapsi muodostaa elämäntarinaa 

Aiemmat kokemukset suhteesta

Turvallisuuden tunteen häviäminen – yleistyvät 
pelot

Jatkuva varuillaan olo, traumatisoituminen 



Turvallisuuden kokemus syntyy 
vuorovaikutuksessa

Alivireys: 
turtuneisuus, 
poissaoleva, ei 
kontaktissa, 
”aivan sama” 

Sietoikkuna*
Optimaalinen
vireystaso 

Ylivireystila: 
impulsiivinen, 
varuillaan, taistelu-
pako reaktiossa 

Ogden& Minton (2000), Saarinen*, Fisher



”Ja kuinka hänellä oli nyt tavallaan kaksi kotia. 
Mutta tavallaan ei yhtään kotia. Hänellä ei ollut 
sellaista kotia, jossa olisi saanut olla rauhassa, ei 
nyt kun kaikesta piti kertoa isälle.”



Fyysinen väkivalta ja 
uhkailu

• Epäsuorat ja suorat uhkaukset

• Pelottelu

• Sosiaalinen eristäminen

• Lapsikaappaus

• Väkivallan teot

• Henkinen väkivalta

Rakkaudeksi ja 
huolenpidoksi 
naamioituva vaino
• ”Rakkauden performanssi” 

• Pakottava kontrolli 

• Kohtuuttomat yhteydenotot

• Lahjojen lähettäminen, lahjonta

• Aiheettomat lastensuojeluilmoitukset

• Liimautuminen lapseen, liiallinen 
läheisyys, tunkeutuvuus 

• Säätelyn jäykkyys

• Lapsen rajojen ylittäminen



Kontrolli

”Siis virallisesti lapsillani saa olla puhelimet isänsä 
luona. Isä estää lapsiani pitämästä yhteyttä 
henkisellä kontrollilla. Hän kritisoi lapsia, jos he 
viestittelevät minun kanssani. Siksi lapseni on 
ollut minuun aina salaa yhteydessä.”

3 lapsen äiti



Lapset vainon 
välineenä

• Lapsen kuulusteleminen ex-puolison asioista, 
elämästä, ihmissuhteista ja olinpaikasta

• Manipulointi ja henkinen kontrolli

• Lapsi tiedon välittäjänä, kontrolloijana, 
huolehtijana, vakoojana tai liittolaisena

• Lapsen rooli vaihtelee perheen sisällä



Lapsen auttaminen

Uudelleen rakentuva turvallisuus…

…on mahdollista muuttuneen  elämäntilanteen myötä. Se toimii  
alkusysäyksenä eheytymiselle - jotain konkreettista pitää tapahtua

• Niin kauan kuin keho tuntee olevansa turvaton, mielen on vaikea 
uskaltaa 

• Vakautta arkeen aina silloin kun se on mahdollista

• Vuorovaikutussuhde; lapset arvioivat kenelle voivat kertoa, kehonkieli 
ja vireystila

• ” ollaan tässä ja nyt turvassa”

18.9.2017 



Lapsen kuuleminen
(Arlene Vetere 2011)

Mitä tapahtuu, kun vanhempasi ovat eri mieltä?
Mitä äitisi/isäsi tekee, kun hän suuttuu?
Oletko koskaan nähnyt tai kuullut, että isä vahingoittaa äitiäsi? Mitä 

sinä teit?
Oletko koskaan nähnyt tai kuullut, että äitisi vahingoittaa isääsi? Mitä 

sinä teit?
Kenen kanssa puhut, jos olet surullinen?
Kenelle voit kertoa ikävistä asioista?
Mitkä asiat saavat sinut pelkäämään tai vihaiseksi?
Oletko huolissasi vanhemmistasi? 



Perusteos eron jälkeisestä 
vainosta: tilanteista ja 
prosesseista, joissa 
parisuhdeväkivalta ei 
päätykään eroon

Kirja löytyy:
https://issuu.com/ensi-
jaturvakotienliitto/docs/va
rjosta_valoon

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/varjosta_valoon


Anna Nikupeteri: Vainottuna. Eron 
jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien 
kohtaaminen. Acta Universitatis
Lapponiensis 336. Lapin yliopisto

1) Miten vaino ilmenee naisten ja lasten 
arjessa?

2) Millaisia kokemuksia uhreilla on 
palvelu- ja oikeusjärjestelmästä?

Tutkimukseen osallistui 20 naista ja 13 
lasta (2-21 v) VARJO-hankkeesta (VIOLA 
ry ja Oulun Ensi- ja turvakoti ry)



Timo Harju ja Nina Haiko: Satu 
kameleontille ja muita satuja sinulle. 
Ensi ja turvakotien liitto, 2017.

Satukirja lasten kanssa työskentelyn 
tueksi. 
Satuhenkilöiden kokemuksissa 
heijastuvat lasten ja nuorten 
kertomukset tilanteista, joissa 
väkivalta on jatkunut vanhempien 
eron jälkeen. 
Kirjan lopussa keho- ja 
sanataideharjoitteita.

https://issuu.com/ensi-
jaturvakotienliitto/docs/satu_kameleo
ntille_muita_satuja/47

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/satu_kameleontille_muita_satuja/47

