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MIKÄ ON MIELESTÄSI TÄRKEÄÄ PARISUHTEESSA?

  KUMPPANUUS
  KUNNIOITUS
  LUOTTAMUS
  TURVALLISUUS
  TUKI
  REILUUS
  VASTUULLISUUS

PARISUHTEEN TASA-ARVOISUUS VOI SISÄLTÄÄ
MONENLAISIA NÄKÖKULMIA JA ASIOITA

Sinä ja kumppanisi määrittelet mitä ne ovat. Tärkeää on, että voit ko-
kea myös yksilölllistä vapautta suhteessasi. Tässä esitteessä kerrotaan 
 asioista, jotka voivat uhata hyvää ja tasa-arvoista parisuhdetta ja per-
heenjäsenten turvallisuutta.

VÄKIVALTA PARISUHTEESSA ON YKSI
VAKAVIMMISTA SEN TURVALLISUUTTA,
HYVINVOINTIA JA TASA-ARVOISUUTTA

UHKAAVISTA ASIOISTA.



VÄKIVALTA PARISUHTEESSA VOI OLLA

 HENKISTÄ, kuten uhkaamista, pelottelua, syyttelyä, nimittelyä,
 kiristämistä, mustasukkaisuutta ja toisen omistamishalua
 FYYSISTÄ, kuten toisen liikkumisen estämistä ja kiinni 
 tarttumista, tönimistä, lyömistä, potkimista
 ESINEIDEN JA OMAISUUDEN rikkomista ja tuhoamista
 SEKSUAALISTA, kuten seksuaaliseen kanssakäymiseen 
 painostamista ja pakottamista, seksin vaatimista, raiskauksia
 TALOUDELLISTA, kuten toisen rahan käytön estämistä tai
 kontrollointia
 PIILEVÄÄ, jolloin kotona on uhan ilmapiiri ja pelko väkivallan
 puhkeamisesta milloin tahansa

VÄKIVALTA ON VALLAN KÄYTTÖÄ

Vallan käyttö on sitä, että vallan käyttäjä hallitsee toisen elämää niin, että 
tällä on vain vähän tai ei lainkaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elä-
määnsä.

VÄKIVALTA ON KONTROLLIN KÄYTTÖÄ

Kontrolli on toisen ajatusten, tunteiden ja toiminnan ohjailua ja säätele-
mistä. Kontrolloija käyttää hyväkseen toisen tuntemaa kiintymystä ja lo-
jaalisuutta, suhteen läheisyyttä sekä väkivallan aiheuttamaa pelkoa.

HENKINEN VÄKIVALTA ON ERITTÄIN VAURIOITTAVAA JA
FYYSINEN VÄKIVALTA AIHEUTTAA AINA MYÖS HENKISIÄ VAMMOJA



TIESITKÖ, ETTÄ

 pari- ja muissa lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan uhreista yli
 90 % on naisia ja tekijöinä miehet.
 naiseen kohdistuva väkivalta parisuhteessa on yleisempää kuin
 useimmat uskovat: joka viides suomalainen nainen on joutunut
 nykyisen avo- tai aviomiehensä fyysisen tai seksuaalisen väki-
 vallan tai väkivallalla uhkaamisen kohteeksi.
 joka vuosi 112 000 naista kärsii parisuhteessaan väkivallasta tai
 sen uhasta.
 myös raiskaukset ja muu seksuaalinen väkivalta tapahtuu useim-
 miten lähi- ja tuttavuussuhteissa.
 kuka tahansa nainen voi joutua väkivallan kohteeksi riippumatta
 koulutuksestaan tai taloudellisesta asemastaan.

VÄKIVALTA KOTONA ON SUOMEN RIKOSLAISSA
MÄÄRITELTY RIKOS

 Pari- ja muissa lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on rikos, 
 jonka uusiutumisriski on suuri – toiveista huolimatta se ei yleensä
 ole kertaluontoista tai ohimenevää. Ainoastaan anteeksi pyytä-
 minen tai antaminen ei ehkäise eikä poista väkivaltaa. Se ei lopu
 myöskään vain sopimalla asioista.

JOKAISELLA NAISELLA JA LAPSELLA ON OIKEUS ELÄÄ
VÄKIVALLATONTA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ



Tasa-arvoympyrä

Lähde: Pence E. & Paymar M. Education Groups For Men Who Batter.
The Duluth Model Springer Publishing Company. New York 1993. Suomennos Sirkka Perttu



Valta- ja kontrolliympyrä

Lähde: Pence E. & Paymar M. Education Groups For Men Who Batter.
The Duluth Model Springer Publishing Company. New York 1993. Suomennos Sirkka Perttu



TOSIASIOITA VÄKIVALLASTA

 Väkivalta on pitkäkestoinen käyttäytymismalli.
 Se ei ole äkillinen vihan purkaus tai hallitsematon luonnonvoima,
 vaan useimmiten on kysymys suunnitelmallisesta väkivaltaisesta
 toiminnasta.

 Väkivallan uhri ei ole syyllinen väkivaltaan,
 vaikka usein tekijä yrittää oikeuttaa sitä erilaisilla tekosyillä:
 Nainen on ”nalkuttanut”, ”huomautellut”, ”aloittanut riidan” tai ei
 osaa kasvattaa lapsia, ei osaa laittaa ruokaa jne. Väkivalta ei ole
 koskaan oikeutettua.

 Väkivalta ja riiteleminen ovat eri asioita.
 Riidassa on kaksi tasavertaista osapuolta, joilla on erilaisia
 mielipiteitä ja näkemyksiä, riidassa ei tarvitse tuntea pelko ja
 siinä voidaan neuvotella. Väkivalta on toisen osapuolen harjoit-
 tamaa henkistä tai fyysistä ylivaltaa, terrorisointia ja uhkailua,
 jonka tavoite on toisen mielipiteiden mitätöinti ja toisen alista-
 minen.

 Väkivallan käyttäminen ei johdu alkoholista tai mielen-
 terveyden ongelmasta.
 Väkivaltaa käyttävät ovat yleensä aivan tavallisia henkilöitä,
 joista ei ulospäin huomaa mitään erikoista.

 Miehellä, joka käyttää väkivaltaa, on usein ikään kuin kaksi
 erilaista puolta.
 Väkivaltainen käyttäytyminen kohdistuu vain läheiseen nais-
 kumppaniin ja usein myös lapsiin ja ulkopuolisille hän on ”hyvä
 kaveri”, ”ihannemies”, ”hyvä isä” jne.



 Nainen ei voi lopettaa väkivaltaa muuttamalla omaa käyttäy-
 tymistään.
 Väkivallan tekijä voi ottaa vastuun käyttäytymisestään ja muuttaa
 sitä. Tähän hän tarvitsee tukea väkivaltaisesti käyttäytyville
 miehille tarkoitetuista auttamispisteistä.

 Lapset tietävät, mitä kotona tapahtuu.
 Lapsi aistii kotona vallitsevan pelon ilmapiirin, joka pakottaa ole-
 maan varuillaan ja valppaana. Lapsi myös kokee turvattomuutta
 ja pelkoa siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

 Lapsista 40–80 % joutuu väkivaltatilanteiden silminnäkijäksi 
 tai he kuulevat väkivallan ääniä.
 Väkivallan sivusta seuraaminen on lapseen kohdistuvaa henkistä
 väkivaltaa. Henkinen väkivalta voi vaurioittaa lasta yhtä paljon
 kuin fyysinen väkivalta.

 Jos mies pahoinpitelee puolisoaan, myös lasten vaara 
 joutua pahoinpitelyn kohteeksi kasvaa.
 Selvitysten mukaan puolisoaan pahoinpitelevistä miehistä jopa
 puolet ovat väkivaltaisia myös lapsiaan kohtaan.

 Lapsi saa mallia väkivaltaisen vanhemman käyttäytymisestä.
 Lapsen saattaa olla vaikea ymmärtää, mikä on oikein ja väärin.
 Tämä voi johtaa lapsen vaikeuksiin päiväkodissa, pihalla tai
 koulussa.

 Väkivalta vie tilaa vanhemmuudelta.
 Vaikeimmillaan tilanne voi johtaa lapsen hoidon ja huolenpidon
 laiminlyöntiin.



MITÄ VOIT TEHDÄ?

 Älä jää yksin! Kerro kokemastasi väkivallasta ihmisille, joihin
 arvelet voivasi luottaa.
 Alkoholin tai masennus-, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttä-
 minen ei ole ratkaisu väkivaltaan. Ne auttavat sinua selviytymään
 ainoastaan pahimmista kohdista.
 Hae aina itsellesi henkistä tukea. Tämän esitteen lopussa on
 paikkoja, joihin voit ottaa yhteyttä.
 Jos olet ollut fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteena, käy
 aina lääkärin vastaanotolla ja tee rikosilmoitus poliisille. Rikos-
 ilmoitus voi ehkäistä väkivallan jatkumista.
 Voit hakeutua turvakotiin vaara- tai uhkatilanteissa tai tarvitessa-
 si muuten suojaa ja turvaa.
 Sosiaalityöntekijät voivat tukea sinua etsimään keinoja, miten
 suojella lapsia.
 Myös lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus kertoa väki-
 vallasta ilman vanhempien läsnäoloa. Lapsille on tärkeää koros-
 taa sitä, etteivät he ole syyllisiä väkivaltaan.
 Keskustele lapsen kansa väkivallasta suoraan. Näin lapsi oppii,
 että väkivallasta saa ja pitää puhua. Kaikenikäiset lapset tarvit-
 sevat tilaisuuden purkaa ja jäsentää kokemuksiaan. Mieti, miten
 voisit muuttaa tilannetta ja taata lapsellesi turvallisen kasvuym-
 päristön.
 Tuo väkivalta esiin asioidessasi äitiys- tai lastenneuvoloissa. Voit
 keskustella terveydenhoitajasi tai lääkärisi kanssa tilanteestasi 
 ja tukitoimista. He voivat auttaa sinua löytämään tarvittavat pal-
 velut väkivaltakierteen katkaisemiseksi.

HAE APUA ITSELLESI JA LAPSELLESI!



YLEINEN HÄTÄNUMERO    112
POLIISIN HÄTÄNUMERO    10022

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen
	 	 maksuton	kriisipäivystys	 	 	 0800 978 99
	 	 ma–to	klo	9–17,	pe–su	klo	17–24
	 	 maksuton	juristipäivystys	 	 	 0800 978 95
	 	 ma–to	klo	14–17

Naisten Linja,	väkivaltaa	kokeneiden	naisten	ja	 	 0800 024 00
tyttöjen	valtakunnallinen	maksuton	puhelinneuvonta
suomeksi	ma–pe	klo	16–20,	ruotsiksi	ke	klo	16–20,	
venäjäksi	ma	klo	16–20,	englanniksi	pe	klo	16–20.
Sähköpostineuvonta	toimisto(at)naistenlinja.com

Suomen mielenterveysseuran	valtakunnallinen		 0203 445 566
kriisipuhelin	ma	klo	9–22,	ti–pe	klo	9–06,	la	klo	15–06
ja	su	klo	15–22

Unioni Naisasialiitto Suomessa ry:n
oikeusneuvonta	ke	klo	18–19	 	 	 	 (09) 642 461

Rikosuhripäivystys
	 	 auttava	puhelin	 	 	 	 0203 161 16
	 	 ma–ti	klo	13–21,	ke–pe	klo	17–21
	 	 juristineuvonta	 	 	 	 0203 161 17
	 	 ma–to	klo	17–19

Lisäksi	sinua	auttavat	paikkakuntasi	 turvakodit,	kriisikeskukset,	 terveys-
keskukset,	sosiaalitoimistot,	perheasiain	keskukset,	perheneuvolat,	mie-
lenterveystoimistot,	 naisten	 tukiryhmät	 (tietoja	 turvakodeista,	 perheneu-
voloista,	sosiaalitoimistoista	ja	alan	yhdistyksiltä).

Miesten	väkivallan	ehkäisyyn	erikoistuneita	paikkoja	ovat	mm.	Lyömätön	
Linja	ja	Jussi-työ.	Lisäksi	eri	paikkakunnilla	on	miesten	väkivallan	ehkäi-
syprojekteja.	Näistä	voi	tiedustella	esimerkiksi	turvakodeista,	kriisikeskuk-
sista	ja	perheneuvoloista.




