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Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttavat 
puhelimet
Kartoittava kirjallisuuskatsaus
JOHANNA HIETAMÄKI & TUULI PAUKKUNEN

Johdanto

Lähisuhdeväkivalta on merkittävä yksilöllinen, 
niin perheessä ja lähisuhteissa kuin laajemmin
kin yhteiskunnassa vaikuttava ongelma (Krug ym. 
2002). Lähisuhdeväkivalta eroaa muusta ihmis
ten välisestä väkivallasta väkivallan tekijän osalta. 
Hän on henkilö, johon pitäisi pystyä luottamaan 
ja johon on riippuvuussuhteessa. Väkivalta, väki
vallan pelko ja muut väkivallan mukanaan tuo
mat tuntemukset hajottavat ja lamaannuttavat vä
kivallan kohteena ollutta henkilöä. (Husso 2003, 
324; Siukola 2014, 10.) Lähisuhdeväkivalta sisäl
tää määritelmän mukaan sekä parisuhdeväkival
lan että muissa lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan 
(esim. iäkkään vanhemman ja aikuisen lapsen väli
sen tai sisarusten välisen väkivallan. 

Lähisuhdeväkivaltaa kokee tutkimusten mu
kaan merkittävä osa suomalaisista. Eurooppalai
sen naisiin kohdistunutta väkivaltaa koskevan tut
kimuksen mukaan suomalaisista naisista joka kol
mas on kokenut fyysistä tai seksuaalista parisuhde
väkivaltaa 15 vuotta täytettyään (FRA 2014). Ri
kosuhritutkimuksen mukaan viimeisen vuoden ai
kana miehistä 3,2 ja naisista 7,0 prosenttia oli ko
kenut uhkailua tai fyysistä tai seksuaalista parisuh
deväkivaltaa (Danielsson & Näsi 2020).

Lähisuhdeväkivaltaa kokeville tarkoitettuja aut
tavia puhelimia on useita Suomessa ja kansain
välisesti (PuhEet; Wave 2020, 42–44). Auttavis
sa puhelimissa tehtävä työ poikkeaa muusta aut
tamistyöstä siinä, että työskentely tapahtuu ilman 
ajanvarausta, anonyymisti ja soittaja voi itsenäises
ti päättää keskustelun kestosta. Puhelinauttami
nen menetelmänä yleistyi vuoden 2020 korona

pandemian poikkeusoloissa vastaamaan monen
laisiin tarpeisiin. Samalla koronatilanne on luo
nut tarvetta kiinnittää huomiota kotiin väkivallan 
ja turvattomuuden tapahtumapaikkana sekä avun 
saamisen kanaviin (Hietamäki ym 2020a).

Tämän kirjallisuuskatsauksen taustalla on 
Nollalinjan auttavan puhelimen tutkimuksen tar
peet. Nollalinja on lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa kokeville sekä heidän lähei
silleen ja ammattilaisille tarkoitettu auttava puhelin. 
Sen taustalla on Euroopan neuvoston naisiin koh
distuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä 
ja torjumista koskeva yleissopimus, jossa edellytet
tiin ympärivuorokautisen ja maksuttoman auttavan 
puhelimen järjestämistä. (Hietamäki ym. 2020b.) 

Aikaisempaa kirjallisuuskatsausta lähisuhde
väkivaltaa kokeneille tarkoitetuista auttavista pu
helimista ei tiettävästi ole tehty. Australiassa on 
tehty kirjallisuuskatsaus terveydenhuollon am
mattilaisille tukea antavia auttavia puhelimia kos
kevista arviointitutkimuksista (ForsdikeYoung & 
Hegarty 2016). Muut lähisuhdeväkivaltatyöhön 
liittyvät kirjallisuuskatsaukset koskevat väkival
lan uhreille tarjolla olevia interventioita (Chetwin 
2013; Rizo ym. 2011; Ragavan ym. 2019.)

Tässä artikkelissa kartoittavan kirjallisuuskat
sauksen tavoitteena on muodostaa yleinen kuva 
lähisuhdeväkivaltaa kokeville tarkoitettuja autta
via puhelimia koskevan tutkimuksen laajuudes
ta ja paikantaa mahdollisia puutteita tutkimusai
heissa. Katsauksessa tarkastellaan, millaisille lähi
suhdeväkivallan kohderyhmille suunnattuja autta
via puhelimia on tutkittu ja missä maissa. Lisäksi 
selvitetään, millaisia tutkimusaineistoja on käytet
ty ja mitä aiheita on ollut tutkimuksen kohteena. 
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Kartoittava kirjallisuuskatsaus 

Kartoittavasta kirjallisuuskatsauksesta käytetään 
englanninkielisiä nimiä scoping review, scoping stu-
dy, scoping litterature review ja scoping exercises (Le
vac ym. 2010). Suomeksi kartoittavan kirjallisuus
katsauksen (Partanen ym. 2018) lisäksi käytetään 
nimitystä esikartoitus (Ikonen ym. 2009). Tässä 
artikkelissa kartoittavaa kirjallisuuskatsausta käy
tetään lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitettu
ja auttavia puhelimia koskevan empiirisen tutki
muksen kattavaan kartoittamiseen. Kartoittavaa 
kirjallisuuskatsausta voidaan käyttää myös muul
la tavoin, esimerkiksi määritelmien kartoitukseen 
(Kuusisto 2018). 

Kartoittavaa kirjallisuuskatsausta pidetään tar
koituksenmukaisena menetelmänä perehdyttäes
sä tutkimukseen, jonka laajuudesta ei ole tietoa. 
Se on tarkoituksenmukainen myös silloin, kun on 
tarve tarkastella tutkimuskohdetta laajemmin se
kä tunnistaa tutkimuksellisia aukkoja, kuten teh
dään tässä artikkelissa. Kirjallisuuskatsaus toimii 
myös alustavana kartoituksena sen arvioimisek
si, onko mahdollista tehdä systemaattinen kirjal
lisuuskatsaus. (Arksey & O’Malley 2005; Levac 
ym. 2010.) 

Tässä artikkelissa kartoittavaa kirjallisuus
katsausta varten muodostettiin seuraavat tutki
muskysymykset: kuinka paljon lähisuhdeväki
valtaa kokeneille tarkoitettuja auttavia puhelimia 
koskevia tutkimuksia on tehty, millaisille kohde
ryhmille tarkoitettuja auttavia puhelimia on tut
kittu ja missä maissa, millaisia aineistoja tutki
muksissa on käytetty ja millaisia ovat olleet tutki
musten aiheet. Samalla tavoitteena on saada tietoa 
tutkimuksen mahdollisista katvealueista.

Kartoittava kirjallisuuskatsaus toteutettiin 
4–5.12.2017 käyttäen tietokantoja CINAHL, 
ERIC, MedLine, PSYCINFO, Social Services 
Abstracts, Sociological Abstracts ja Web of Science. 
Haussa käytetyt väkivaltaa ja auttavaa puhelinta 
koskevat käsitteet on kuvattu liitetaulukossa 1 (ks. 
www.julkari.fi). Haut toteutettiin vuosina 2000–
2017 julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkelei
hin. Haku kohdistettiin artikkelien otsikoihin ja 
abstrakteihin sekä tietokannan asiasanoihin. En
sin tehtiin haut erikseen väkivaltaa ja auttavaa pu
helinta koskeviin asiasanoihin sekä erikseen vä
kivaltaa ja auttavaa puhelinta koskeviin sanoihin 
artikkeleiden otsikoissa ja abstrakteissa. Lopuk
si haut yhdistettiin siten, että samassa artikkelis
sa esiintyi väkivaltaa ja auttavaa puhelinta koske

va sana joko asiasanana, otsikossa tai abstraktissa.
Artikkelien valinnan sisäänottokriteerinä oli jul

kaisu englanniksi ja empiirinen tutkimusaineis
to. Tutkimuksen tuli koskea lähisuhdeväkivaltaa 
kokeneille tarkoitettua auttavaa puhelinta, jolloin 
vähintään yhtenä kohderyhmänä oli puolison, 
lapsen, vanhemman, seurustelukumppanin, sisa
ruksen tai muun läheisen taholta väkivaltaa koke
neet henkilöt. Rajausta esimerkiksi kohderyhmän 
iän, sukupuolen tai väkivallan ilmenemismuodon 
perusteella ei tehty. Poissulkukriteerin muodosti
vat tutkimukset, joissa oli kyse puhelimitse teh
tävästä väkivaltatyön interventiosta tai auttavas
ta puhelimesta, joka oli suunnattu muulle kohde
ryhmälle (esim. työpaikalla tai sodassa väkivaltaa 
kokeneet; väkivallan tekijät). 

Haku tuotti 99 artikkelia, joista sisäänottokri
teerit täytti 33 artikkelia. Artikkeleista valittiin 
neljä otsikon, kuusi abstraktin ja 23 artikkelin lu
kemisen perustella. Pois jätetyistä artikkeleista 18 
ei ollut tutkimusartikkeleita, 26 ei koskenut autta
vaa puhelinta, 11 ei liittynyt lähisuhdeväkivaltaan, 
seitsemän ei koskenut auttavaa puhelinta eikä lä
hisuhdeväkivaltaa, kahdessa artikkelissa oli muu 
kohderyhmä (esim. lähisuhdeväkivallan tekijät) 
ja kahden artikkelin pois jättämiselle oli muu syy 
(julkaistu ennen vuotta 2000, kirjallisuuskatsaus). 

Auttaviin puhelimiin liittyvistä tutkimusartik
keleista tallennettiin seuraavat tiedot taulukkoon: 
artikkelin tiedot, auttavan puhelimen nimi ja koh
deryhmät, toimintamaa, tutkimusaineistot ja tut
kimuksen kohteet. Tämän jälkeen artikkelit luo
kiteltiin kartoituksen tavoitteena olleiden aihei
den perusteella (taulukot 1–4). Esimerkiksi aut
tavien puhelimien kohderyhmiä olivat lapset ja 
aikuiset. Aikuisille tarkoitetut auttavat puhelimet 
ryhmiteltiin tarkemmin erilaisten artikkeleissa 
esille tuotujen määrittelyjen perusteella (tauluk
ko 1). Tutkimuskohtaiset tiedot aineistoista ja tut
kimuksen kohteista on esitetty liitetaulukossa 2 
(ks. www.julkari.fi). Taulukoissa esitettävät artik
kelit on ilmaistu numeroin, jotka löytyvät liite
taulukosta.
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Tutkimukset lähisuhdeväkivaltaa  
kokeville tarkoitetuista auttavista  
puhelimista 

Kartoittavassa kirjallisuuskatsauksessa oli muka
na 33 lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitet
tua auttavaa puhelinta koskevaa artikkelia (lii
tetaulukko 2, ks. www.julkari.fi). Tutkimuksista 
noin joka kolmas (36 %) koski lapsille tarkoitet
tuja ja loput aikuisille suunnattuja auttavia pu
helimia (taulukko 1). Lapsille tarkoitettuja aut
tavia puhelimia oli neljä erinimistä ja lisäksi yksi 
yleinen maininta ”child helplines”. Tällä tarkoite
taan useissa eri maanosissa toimivia Child Helpli
ne Internationalin jäsenenä olevia auttavia puhe
limia. Auttavista puhelimista osa oli yleisiä autta
via puhelimia (ChildLine, Child Helplines), jois
sa lähisuhdeväkivalta muodosti yhden soittamisen 
syyn. Muiden lapsille tarkoitettujen auttavien pu
helimien nimistä tuli esille, että ne oli tarkoitettu 
väkivaltatilanteisiin. 

Aikuisille lähisuhdeväkivaltaa koskevista koke
muksista keskustelemiseen tarkoitettuja auttavia 
puhelimia koskevia artikkeleita oli enemmän, ja 
auttavien puhelimien kohderyhmät olivat moni
puolisempia verrattuna lapsille tarkoitettuihin aut

taviin puhelimiin (taulukko 1). Aikuisten auttavis
ta puhelimista osa oli suunnattu sukupuolen mu
kaan pelkästään naisille tai miehille. Osa oli suun
nattu sekä naisille että miehille ja osa seksuaalivä
hemmistöille. Yksi auttava puhelin oli suunnattu 
ikääntyneille. Lisäksi oli parisuhde ja perheväki
valtaa kokeneille tarkoitettuja auttavia puhelimia, 
joiden osalta ei käynyt selvästi ilmi, olivatko ne tar
koitettu ensisijaisesti naisille vai kaikille lähisuh
teissaan väkivaltaa kohtaaville. Mahdollisesti aina
kin osa niistä oli naisille, koska artikkeleissa tuo
tiin esille naisiin kohdistuvan väkivallan lainsää
däntö (Grauwiler 2008; Kulkarni ym. 2012). Kol
me auttavaa puhelinta oli tarkoitettu tarkemmin 
väkivallan muotoa koskevan määrittelyn mukaan 
seksuaalista väkivaltaa kokeneille. Yhdessä lähisuh
deväkivaltaa koskevassa artikkelissa ei ilmaistu aut
tavan puhelimen tarkempaa kohderyhmää (anony-
mous hotline). Lisäksi yksi auttava puhelin oli tar
koitettu ensisijaisesti itsemurhien ehkäisemiseen, 
mutta artikkelissa keskityttiin parisuhdeväkivaltaa 
koskeviin puheluihin (taulukko 1).

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitettuja 
auttavia puhelimia koskevat tutkimukset kohdis
tuivat useimmiten englanninkielisissä maissa toi
miviin auttaviin puhelimiin (taulukko 2). Lisäksi 

Taulukko 1. Auttavan puhelimen kohderyhmä, artikkelien lukumäärä ja auttavien puhelimien nimet

Kohderyhmä Lkm Auttavan puhelimen nimi (artikkelin numero)

Lapset 12 Child abuse and neglect hotlines (10), Child Helplines (11), ChildLi-
ne (1, 9, 19, 30, 31), Prevent Child Abuse Helpline (26), Prevention of  
Cruelty to Children’s Helpline (15,16,23,28)

Aikuiset

Naiset1 7 24-hour Hotline(2), Crisis hotline (4), Hotline (5), Hotline Service for 
Battered Women (21), ”Stop Women Abuse" Helpline (25, 29), Wo-
men’s Aid National Helpline (272)

Miehet1 1 Domestic Abuse Helpline for Men (17)

Naiset ja miehet1 1 Domestic Abuse Helpline for Men and Women (8)

Seksuaalivähemmistöt1 1 Lesbian and Gay Anti-Violence Project Hotline (24)

Ikääntyneet 1 Helpline (3)

Parisuhdeväkivalta, 
Perheväkivalta

6 Domestic violence agency hotline (12, 13) , Domestic violence crisis li-
ne (22), National Domestic Violence Hotline (7, 20), National Helpli-
ne (272)

Seksuaalinen väkivalta 3 Crisis hotline (32) , Crisis line (14), Sexual assault hotline (6)

Muu 1 Anonymous hotline (183), Suicide Research and Prevention Center’s 
Crisis Hotline (334) 

¹ Ilmaistu auttavan puhelimen kohderyhmän sukupuoli
² Artikkelissa kaksi erilaista auttavaa puhelinta
³ Artikkelissa ei ilmaistu auttavan puhelimen kohderyhmää
4 Itsemurhien ehkäisy ja masentuneet auttavan puhelimen kohderyhminä artikkelin koskiessa  

parisuhdeväkivaltaa
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Taulukko 2. Maa, artikkelien lukumäärä ja nu-
merot

Taulukko 3. Aineiston keruun muodot ja lähteet tutkimuksissa, artikkelien lukumäärä ja numerot

Maa Lkm Artikkelin numero

Alankomaat 1 30

Etelä-Afrikka 2 25, 29

Georgia 1 26

Kiina 2 21, 33

Ruotsi 1 18

UK 10 1, 3, 9, 15, 16, 19, 23, 
27, 28, 31

USA 15 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 17, 20, 22, 24, 32

Useita maanosia1 1 11
1 Afrikka, Aasia, Eurooppa, Pohjois-Amerikka, 
Latina lainen Amerikka, Lähi-itä, joissa yhteensä 
111 Child Helpline Internationalin (CHI) jäsenenä 
olevaa auttavaa puhelinta.

Aineisto Lkm Artikkelin numero

Auttavaan puheluun soitetut puhelut

puhelujen lukumäärä 6 11, 12, 25, 27, 29, 30

puhelujen pohjalta muodostettu tietokanta tai 
muistiinpanot

12 1, 2, 3, 6, 11, 17, 19, 22, 24, 26, 301, 311

nauhoitettu puhelinkeskusteluja 6 15, 16, 21, 23, 28, 33

strukturoitu haastattelu soittajille 4 4, 5, 82, 32

Auttavan puhelimen työntekijät

kyselytutkimus 1 7, 143 

fokusryhmähaastattelu 2 74, 20

muut toiminnat (esim. materiaalit) 1 7

Muut palvelut ja tutkimukset

muiden palvelujen asiakkaat (esim. kysely, 
haastattelu)

9 2, 4, 82, 13, 143, 205, 22, 27, 28, 32

muiden palvelujen työntekijät (esim. kysely, 
haastattelu)

4 14, 22, 25, 29

muut toiminnat (esim. materiaalit, koulutukset, 
seksuaalisen hyväksikäytön oikeaksi todistettujen 
t apausten määrä)

2 25, 26

väestötutkimus (kysely, strukturoitu haastattelu) 7 5, 9, 10, 12, 18, 24, 25, 29
1 Lisäksi lasten lähettämät kirjeet auttavaan puhelimeen tai chatissa käydyt keskustelut.
² Osa puhelinhaastatteluina (strukturoitu haastattelu) ja osa online-kyselynä. Tutkimukseen osallistu-

neissa auttavaan puhelimen ja muiden palvelujen asiakkaita, mutta tarkempia tietoja ei ole saatavilla.
³ Tutkimukseen osallistuneissa auttavan puhelimen ja muiden palveluiden työntekijöitä, mutta tarkem-

pia tietoja ei ole saatavilla.
4 Lisäksi fokusryhmähaastattelu auttavan puhelimen esimiehille.
5 Artikkelissa ei raportoida, mistä palveluista väkivaltaa kokeneille tarkoitetuista palveluista rekrytoin-

ti on tehty.

muutamassa artikkelissa käsiteltiin muissa maissa 
(mm. Ruotsissa ja Kiinassa) toimivia auttavia pu
helimia.

Tutkimuksissa käytettiin erilaisia aineistoja, jot
ka jaoteltiin kolmeen ryhmään sen mukaan, oli
vatko aineistot auttavan puhelimen toiminnas
ta, auttavan puhelimen työntekijöiltä vai oliko 
kyse muita palveluja ja tutkimuksia koskevis
ta aineistoista (taulukko 3, liitetaulukko 2). Yk
si tutkimus saattoi sisältää useita tutkimusaineis
toja, joista osa saattoi olla auttavasta puhelimes
ta ja osa muista palveluista. Tutkimuksista 30:ssa 
vähintään yksi aineisto koski auttavaan puheli
meen soitettuja puheluja tai auttavan puhelimen 
työntekijöitä. Kolmessa tutkimuksessa avun ha
kemista auttavasta puhelimesta tutkittiin yhtenä 
lähisuhdeväkivaltaa kokeneen auttavana tahona 
(Doyle ym. 2010; Elder ym. 2016; Howell ym. 
2015). 

Puheluja koskevat aineistot olivat usein peräi
sin puheluiden tietokannoista (puhelua koske
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va lomake) tai työntekijöiden muistiinpanoista 
(taulukko 3). Lisäksi tutkimuksissa hyödynnet
tiin tietoja puhelujen lukumääristä, esimerkiksi 
tutkittaessa tiedotuskampanjan vaikutuksia (Ga
domski ym. 2001; Scheepers ym. 2004; Usdin 
ym. 2005). 

Auttavaan puhelimeen soitetuista puhelinkes
kusteluista tehdyt nauhoitukset olivat aineistona 
kuudessa tutkimuksessa. Soittajille tehtyjä struk
turoituja haastatteluja käytettiin aineistoina nel
jässä artikkelissa. Näissä tutkimuksissa aineisto ke
rättiin useimmiten tutkimusta varten, jolloin tut
kimuksesta tiedotettiin keskustelun tai haastatte
lun yhteydessä ja kysyttiin lupa aineiston keruu
seen. Poikkeuksen muodosti tutkimus, jossa autta
van puhelimen kaikki puhelut nauhoitettiin osana 
tavanomaista toimintaa (Wong ym. 2011).

Auttavan puhelimen työntekijöiltä kerättiin ai
neisto kolmessa tutkimuksessa (taulukko 3). Ai
neistonkeruu toteutettiin joko kyselynä tai fokus
ryhmähaastatteluna. Lisäksi yhdessä tutkimukses
sa tarkasteltiin koulutukseen liittyneen materiaa
lin esilläoloa toimipaikan tiloissa.

Muita palveluja ja tutkimuksia koskevat tutki
mukset auttavat muodostamaan kokonaiskuvaa 
siitä, millaisilla muilla tutkimusaineistoilla autta
vaa puhelinta koskevia asioita on tutkittu. Osas
sa tutkimuksista auttava puhelin oli osa isompaa 
lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitettujen pal
velujen kokonaisuutta. Lisäksi tutkimuksissa käy
tettiin myös muita aineistoja, kuten tiedotusma
teriaalien esilläolon havainnointia (Schober ym. 
2012). Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoite
tuista auttavista puhelimista kysyttiin myös väes
tötutkimuksissa ja koululaisille tehdyssä kyselyssä. 
(Taulukko 3; liitetaulukko 2.)

Tutkimusten kohteet jaoteltiin kolmeen osaan 
sen mukaan, koskivatko ne auttavaa puhelinta, 
muita palveluja tai muuta toimintaa (taulukko 4). 
Artikkeleista lähes kaikissa (32) auttava puhelin 
muodosti vähintäänkin yhden tutkimuskohteen. 
Kolmasosassa (11) artikkeleista tutkimuksen koh
de liittyi pelkästään auttavaan puhelimeen, ja kah
dessa kolmasosassa (21) tutkittiin auttavan puhe
limen lisäksi myös muita palveluita tai muuta toi
mintaa. Poikkeuksen muodosti yksi tutkimus, jos
sa tutkimus kohdistui kokemuksiin poliisin toi
minnasta ja tutkimukseen osallistuneet rekrytoi
tiin auttavasta puhelimesta ja muista palveluista 
(Belknap & Hartman 2000). 

Artikkeleista joka kolmannessa tarkastel
tiin auttavan puhelimen asiakkaiden väkival

takokemuksia (taulukko 4, liitetaulukko 2). 
Väkivaltakokemuksista väkivallan muotoja ja vii
meisimmän väkivaltatilanteen tapahtumaajan
kohtaa ennen puhelua. Lisäksi väkivaltakokemuk
sia tarkasteltiin tiettyjen asiakasryhmien, kuten 
lasten (BackettMilburn & Jackson 2012), ikään
tyneiden (Bennett ym. 2000) ja miesten (Hines 
ym. 2007), näkökulmasta. Avun hakemiseen liit
tyen tutkittiin avun hakemista eri tahoilta, kuten 
auttavasta puhelimesta (Doyle ym. 2010), avun 
hakemiseen yhteydessä olleita tekijöitä (Cattaneo 
& DeLoveh 2008; Douglas ym. 2012) ja koke
muksia avun saamisesta (esim. Grauwiler 2008; 
Hines ym. 2007). Vuorovaikutuksen osalta tutki
muksen kohteena oli sekä soittajan tapa keskustel
la (esim. ilmaista huolta) että puhelinpäivystäjän 
tapa keskustella ja sen vaikutuksia soittajalle (esim. 
neuvon antaminen, väkivaltaa kokeneen uudel
leen uhriutuminen keskustelussa). 

Lisäksi tutkittiin puheluiden määriä ja niihin 
yhteydessä olleita tekijöitä (esim. väkivallan eh
käisykampanjan yhteys puhelumääriin tai autta
vaa puhelinta koskevan tietoisuuden lisääntymi
seen) (taulukko 4, liitetaulukko 2). Yksittäiset tut
kimukset koskivat auttavan puhelimen päivystäjil
le järjestettyä koulutusta sekä kokemuksia vapaa
ehtoistyöstä ja siinä pysymistä. 

Muita palveluja ja toimintoja koskevista tutki
muksista on havaittavissa, että niissä tutkittiin ko
kemuksia auttavasta puhelimesta yhtenä palvelu
na muiden rinnalla. Artikkeleiden joukossa oli yk
si poikkeava artikkeli. Siinä tutkimuksen kohtee
na oli uudenlaisen tutkimusmenetelmän kuvaami
nen. Erilaisissa palveluissa toimivat ammattilaiset 
keräsivät tietoa väkivaltaa kokeneista asiakkaista 
yhden vuorokauden ajan (Stanko 2001).

Johtopäätökset 

Tämän kartoittavan kirjallisuuskatsauksen perus
teella lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitettuja 
auttavia puhelimia koskevia tieteellisiä tutkimuk
sia on julkaistu melko vähän. Tutkimuksia oli yh
teensä 33, ja tarkastelujakso oli lähes 18 vuotta. 
Kirjallisuuskatsaus toteutettiin aiheeltaan laajasti, 
jotta lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitettuja 
auttavia puhelimia koskevista tutkimuksista saa
taisiin monipuolinen kuva tutkituista. 

Tuloksista kävi ilmi, että tutkimukset koskivat 
sekä lapsille että aikuisille suunnattuja auttavia 
puhelimia, joissa lähisuhdeväkivalta oli joko kes
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keinen tai yksi osa auttavan puhelimen toiminta 
aluetta. Lapsille suunnattuja auttavia puhelimia 
tutkittiin 12 julkaisussa ja aikuisille suunnattu
ja 21 julkaisussa. Lapsille suunnattuihin auttaviin 
puhelimiin voivat soittaa lapset ja heidän tilan
teestaan huolestuneet aikuiset. Voidaan olettaa, 
että aikuisille suunnattuihin puhelimiin soittavat 
pääasiassa vain aikuiset.

Auttavien puhelimien kohderyhmät liittyivät 
soittajien ikään, sukupuoleen, väkivallan muo
toon ja ihmissuhteeseen. Osa auttavista puheli
mista oli tarkoitettu perhepiirissä väkivaltaa ko
keneille ilman kohderyhmän tarkempaa erittelyä 
(esim. domestic violence). Lisäksi yksi oli tarkoitet
tu ensisijaisesti itsemurhien ehkäisyyn, vaikka ar
tikkeli keskittyi parisuhdeväkivaltaan. Tutkimuk
sissa esiin tulleiden auttavien puhelinten lisäksi on 
olemassa myös muille kohderyhmille suunnattu
ja auttavia puhelimia, joita ei tullut artikkeleissa 

esille. Esimerkiksi Suomessa on MonikaNaisten 
järjestämä auttava puhelin väkivaltaa kokeneille 
maahanmuuttajanaisille. Englannissa puolestaan 
on auttava puhelin perheväkivaltaa kohdanneil
le ja pakkoavioliiton uhreille. (Wave 2020, 44). 

Tutkituista auttavista puhelimista suuri osa toimi 
Yhdysvalloissa ja IsossaBritanniassa. Poikkeuksen 
muodosti artikkeli, jossa tutkittiin 111:tä lapsille 
tarkoitettua auttavaa puhelinta, jotka sijaitsivat seit
semässä eri maanosassa (Fukkink ym. 2016). Haun 
kohdistuminen englanninkielisiin artikkeleihin to
dennäköisesti osaltaan vaikutti tutkimusten mää
rään ja painottumiseen englanninkielisiin maihin. 
Mahdollisesti auttavista puhelimista on tehty suh
teellisen vähän tieteellisissä vertaisarvioiduissa leh
dissä julkaistuja tutkimuksia, vaikka auttavia pu
helimia on runsaasti. Väkivaltaa kokeneille naisille 
tarkoitettuja auttavia puhelimia on pelkästään Eu
roopan unionin alueella lähes sata (Wave 2020, 42–

Tutkimuksen kohde Lkm Artikkelin numero

Auttava puhelin

väkivaltakokemukset 11 1, 3, 6, 8, 11, 17, 19, 24, 26, 31, 33

avun hakeminen auttavasta puhelimesta 8 5, 8, 9, 10, 18, 22, 23, 28

kokemukset ja avun saaminen auttavasta puhelimesta 7 4, 8, 13, 16, 201, 21, 32

vuorovaikutus ja puhetavat puhelinkeskustelussa 5 15, 16, 21, 23, 28

muu: puhelujen määrät, puheluiden ajankohdat, tietoisuus 2 12, 222, 252, 272, 292, 302

koulutus ammattilaisille/vapaaehtoisille 1 7

kokemukset vapaaehtoistyöstä 1 14

Muut palvelut

kokemukset musta palvelusta (esim. poliisi, turvakoti) 8 2, 4, 8, 13, 17, 20, 24, 323

avun hakeminen muista palveluista 9 5, 8, 94, 10, 12, 13, 18, 22, 28

muu: palveluiden ajankohdat, määrät, tietoisuus 4 225, 255, 275, 295

kokemukset vapaaehtoistyöstä 1 14

Muu toiminta

kampanja (esim. väkivallan ehkäisy) 4 10, 12, 25, 29

muut tutkimusaiheet (esim. palvelun resurssit, tutkimusme-
todologia)

4 206, 266, 276, 306

¹ Sisältää asiakkaiden ja työntekijöiden näkemyksiä
² Puhelujen määrät 12, 27; puheluiden ja chatin märät 30; puhelujen ajankohdat 22; tietoisuus autta-

vasta puhelimesta ja puheluiden määrä 25; tietoisuus auttavasta puhelimesta 29
³ Lisäksi kokemus posttraumaattisesta stressistä
4 Lisäksi avun hakeminen läheisiltä
5 Asiakkaiden palvelun käytön ajankohdat 22; tietoisuus palveluista 25, 29; määrät 27
6 Resurssit 20; materiaalien levinneisyys, koulutuksiin osallistuminen, lasten seksuaalisen väkivallan ta-

paukset26; tutkimusmetodologia 27, työttömyysasteen ja avioerojen yhteydet puheluiden määriin 30

Taulukko 4. Tutkimuksen kohde, artikkelien lukumäärä ja numerot
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44), ja Suomessakin on useita auttavia puhelimia 
(PuhEet). Suomalainen lähisuhdeväkivaltaa koke
neille tarkoitettuja auttavia puhelimia koskeva tut
kimus on vähäistä. Yhdessä väitöskirjassa on tutkit
tu venäläisen kriisikeskuksen auttavassa puhelimes
sa tehtyä väkivaltatyötä (Jäppinen 2015).

Tutkimuksen toteutusmaalla on merkitystä, 
kun tarkastellaan tutkimuksen tuloksia. Vaikka 
tässä artikkelissa ei syvennytty tutkimusten tulok
siin, niin eri maiden tilanteet ja kulttuurit olivat 
tutkimuksissa esillä (esim. naisten asema yhteis
kunnassa, parisuhdeväkivallan ymmärtäminen ja 
auttamisen mahdollisuudet). Esimerkiksi Kiinas
sa toimivia auttavia puhelimia koskevista julkai
suista oli havaittavissa naisten heikko asema, väki
vallan tulkitseminen naisen syyksi ja miehen kun
nian suojeleminen tärkeys sekä eroamiseen liit
tyvät merkittävät käytännölliset vaikeudet (Liu 
2001; Wong ym. 2011). Vastaavasti Maija Jäppi
sen (2015, 3–4, 260–261) tutkimuksessa tulivat 
esille Venäjällä oleva väkivallan kulttuurinen hy
väksyminen sekä käytännön mahdollisuudet tu
kea väkivaltaa kokevaa henkilöä. Vaikka eri mai
den välillä voi olla merkittäviä eroja lähisuhdevä
kivaltaa koskevissa käsityksissä ja yhteiskunnalli
sessa suhtautumisessa, silti ihmisten väkivaltako
kemuksiin, väkivallan vaikutuksiin, auttamiseen 
ja ihmisten kohtaamiseen liittyvät asiat vaikuttai
sivat olevan paljolti yhteisiä kontekstista riippu
matta.

Tutkimuksissa käytettiin monenlaisia puhelu
ja koskevia aineistoja. Osassa julkaisuja aineis
to kerättiin suoraan soittajilta (esim. strukturoi
tu haastattelu puhelun lopussa) tai päivystäjän 
välityksellä soittajan tilanteesta (puhelujen poh
jalta muodostetut puhelutietokannat, muistiinpa
not). Lisäksi tutkimuksissa käytettiin puhelujen 
nauhoituksia. Monipuolisesta aineiston keruusta 
huolimatta oli havaittavissa, ettei soittajia esimer
kiksi ohjattu jälkikäteen antamaan palautetta ky
selylomakkeella. Myöskään avoimia kysymyksiä 
sisältävää väkivaltaa kokeneiden yksilöhaastatte
lua ei käytetty aineistonkeruumenetelmänä. 

Puhelinkeskustelujen nauhoittaminen ja puhe
linkeskustelussa käytävän vuorovaikutuksen tutki
minen oli kiinnostava tutkimusaineiston keruun 
muoto, joka mahdollisti auttavassa puhelimessa 
käytävän keskustelun tutkimisen. Soittajilta pyy
dettiin lupa nauhoitukseen etukäteen, ja yhdessä 
artikkelissa kerrottiin nauhoitusten olleen osa aut
tavan puhelimen normaalia toimintaa. Keskuste
lujen nauhoitukseen liittyy erityisiä tutkimuseet

tisiä kysymyksiä. Tutkimus voi haitata avun hake
mista, sillä auttavissa puhelimissa keskustellaan ta
vallisesti anonyymisti. Soittajille puhelu auttavaan 
puhelimeen on Suomessa usein ensimmäinen ker
ta, kun hän hakee apua tilanteeseensa (Hietamäki 
ym. 2020b). Soittaminen voi jännittää, ja se voi 
olla ainutkertainen tilanne avun hakemiselle. Pu
helun nauhoittamiseen sisältyy eettisiä ongelmia. 
Toisaalta katsauksen artikkeleista on nähtävissä, 
että nauhoitusten avulla saatiin sellaista tietoa, jo
ka muuten jää tavoittamatta. Jäppinen (2015, 81, 
97) ratkaisi tilanteen siten, että hän kuunteli vain 
päivystäjän osuuden keskustelusta. Tämä osoittaa 
sen, kuinka tutkimuksen keruuseen liittyviä eet
tisiä kysymyksiä voidaan ratkaista erilaisin tavoin.

Auttaviin puhelimiin vastanneilta päivystäjiltä 
kerättyä aineistoa käytettiin kolmessa artikkelis
sa. Niissä aineistonkeruun menetelminä käytet
tiin fokusryhmähaastattelua ja kyselytutkimusta 
sekä havainnoitiin materiaalien esillä oloa. Tut
kimuksia voi luonnehtia yksittäisiksi. Päivystäji
en yksilöhaastatteluja ei käytetty aineistona mis
sään tutkimuksessa. Päivystäjiin liittyvät asiat 
olivat harvoin tutkimuskohteena. Vain kahdessa 
artikkelissa tutkittiin päivystäjiä (heille annettu 
koulutus, kokemus vapaaehtoistyöstä sekä näke
mykset vaikuttavasta työskentelystä ja sen edellyt
tämistä resursseista).

Tutkimuksen kohteina olivat soittajiin ja pu
helinpäivystäjiin liittyvät teemat sekä puheluiden 
määrät, tietoisuus auttavasta puhelimesta ja väki
vallan ehkäisykampanjan vaikutukset. Soittajiin 
liittyvät tutkimusaiheet olivat tavallisimpia. Ar
tikkeleissa tutkittiin väkivaltakokemuksia ja nii
den esiintyvyyttä, avun hakemista auttavista pu
helimista, kokemuksia soittamisesta ja avun saa
misesta. Joka kolmannessa artikkelissa tutkittiin 
sitä, millaisia väkivaltakokemuksia soittajat toivat 
puheluissa esille. 

Avun hakeminen ja kokemukset auttavasta pu
helimesta olivat tavanomaisia tutkimusaiheita. 
Avun hakemista koskeva tutkimus on merkityk
sellistä, koska avun hakeminen auttavasta puhe
limesta edellyttää väkivallan kokijalta toimintaa. 
Tutkimuksen kautta saadaan tietoa siitä, millä ta
voin voidaan edistää avun hakemista (Gadoms
ki ym. 2012). Puheluiden määriä ja yleistä tietoi
suutta auttavasta puhelimesta tutkittiin muuta
massa tutkimuksessa.

Tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksia tullaan 
käyttämään Nollalinjan auttavaa puhelinta koske
vassa tutkimuksessa. Nollalinjan tutkimuksen nä
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TIIVISTELMÄ
Johanna Hietamäki & Tuuli Paukkunen: 
Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttavat puhelimet. 
Kartoittava kirjallisuuskatsaus

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitettuja autta
via puhelimia on runsaasti, mutta niitä koskevaa tutki
musta on tehty melko vähän. Tutkimus toteutettiin te
kemällä kartoittava kirjallisuuskatsaus, jossa aineiston 
muodostaa 33 artikkelia. 

Tuloksista on nähtävissä, että tutkimusten kohteena 
olleet auttavat puhelimet oli suunnattu erilaisille koh
deryhmille perustuen väkivallan kohteen ikään, suku

puoleen ja väkivallan muotoon. Tutkimuksissa käytet
tiin monenlaisia aineistoja, joita olivat auttavasta pu
helimesta normaalitoiminnan osana kertyvät seuranta
tiedot, nauhoitetut keskustelut, haastattelut, kyselyt ja 
muut aineistot.  Tutkimuksen kohteina olivat auttavas
sa puhelimen keskusteluissa esiin tulleet väkivaltakoke
mukset, avun hakeminen, kokemukset keskustelusta ja 
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