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  Tutkimuksen taustaa 
 Vainoilmiön kontekstointia ja 

taustoitusta 
 Vainon ilmeneminen arjessa 
 Vainoilmiön tunnistaminen ja 

tulkitseminen 
 Lopuksi pohdimme ilmiön 

haasteellisuutta palvelu- ja 
oikeusjärjestelmän 
näkökulmasta 
 Naisten ja lasten 

kokemuksellinen tieto 
näkökulmana 

 



 Ensi- ja turvakotien liiton Miina-projekti 
- Toiminnallinen tieto 
- Kokemuksellinen tieto (uhrit, työntekijät) 

 Anna Nikupeterin väitöskirjatutkimus 
 Naisten tieto; kokemuksia vainosta ja avunsaamisen 

mahdollisuuksista 
 Aineiston keruussa yhdistyvät erilaiset tiedon ja tietämisen 

muodot: naisten kokemuksellinen tieto sekä työntekijöiden 
väkivaltatyön ammatillinen tieto ja palvelujärjestelmäosaaminen 

 Alli Paasikiven säätiön tutkimus- ja kehittämishanke 
”Näkymättömät lapset – lasten ja nuorten selviytymisen 
tukeminen vainon varjostamassa arjessa” 
 Lasten tieto 
 Toiminnallinen tieto 

 



 Vaino (engl. stalking) sukupuolistuneen väkivallan 
viitekehyksessä 

 - Jo 90-luvun lopulla Suvi Ronkainen hahmotteli 
 stalking-ongelmaa parisuhde- ja perheväkivaltaan 
 kuuluvaksi ja toi esille tutkimustarvetta erityisesti 
 sukupuolistuneen väkivallan näkökulmasta.  

 Vainossa rakenteelliset vallan ja hallinnan 
ulottuvuudet tuottavat ja ylläpitävät sukupuolistunutta 
väkivaltaa. 

 



 Postmodernin ajan henki 
  Perherakenteen ja perheeseen kietoutuvien arvojen 

 monipuolistuminen - toisaalta arvojen polarisoituminen 
     Sari Näre (2008, 199) kiinnittää vainon aikaan, jolloin rajat ovat 

 liuenneet. Hän luonnehtii  stalkkerointia intimisoituneeksi, 
 performatiivisen väkivallan yhdeksi käänteiseksi ulottuvuudeksi  

 Vainoa kutsuttu myös muun muassa psykologiseksi raiskaukseksi 
(Lowney & best 1995), intohimorikokseksi (esim. Liukkonen 1994), 
stalkkeroinniksi 
 tarvitaan uhrien kokemukseen pohjautuvaa käsitteellistä 

tarkennusta 
 vaino-käsite kuvastaa parisuhteen päättämis(yrityks)en jälkeisen 

vallankäytön kiinnipitävyyttä, yhdistää eri väkivallan muodot ja 
sisältää sen eri elämänalueisiin ulottuvan rihmastomaisen 
luonteen. 

 Suomalaista keskustelua vainosta voi verrata 1990-luvun alun 
lainsäädännölliseen keskusteluun raiskaamisesta parisuhteessa (myös 
Copson & Marshall 2002) 

 



”Erosimme yli neljä vuotta sitten, mutta se ei sopinut 
miehelleni. Väkivalta ja sen uhka - vahingoittamisella 
ja tappamisella uhkailu - ovat olleet läsnä joka päivä. 
Hänelle on määrätty useampi lähestymiskielto. Silti 

hän on saanut kiusata, pelotella, uhkailla ja 
traumatisoida minua ja lapsia.”  

 



 Eron jälkeinen vaino esiintyy usein parisuhde- tai perheväkivallan 
jatkeena. Parisuhteen jälkeen väkivalta voi ilmetä vainona, kun suhde 
toiseen on uhattuna ja henkilö menettää kontrollin partneriinsa (Davis 
ym. 2002). Aikaisempi lähisuhdeväkivalta voi olla riskitekijä eron 
jälkeiselle vainolle. 

 Parisuhdeväkivaltatutkimuksen (Piispa 2006, 59) mukaan puolet 
miehistä, jotka olivat käyttäytyneet väkivaltaisesti parisuhteen aikana, 
jatkoivat väkivaltaista käytöstään parisuhteen päättymisen tai erilleen 
muuton jälkeen. 

 

”Sitten se alkoi näkymään se todellinen karva, ensin alko semmosella, että 
se saatto heittää pitkin lattioita minut ja just se semmonen juominen ja 
lähti aina omille teilleen, biljardin peluuseen ja muuta. Ja niin se alkoi 
tulemaan enempi semmoista aggressiivisuutta siihen käytökseen ja sitten 
jouduttiin lapsen kanssa monesti keskellä yötä lähtemään karkuun, kesken 
unien jouduin lapsen herättämään.” (Nainen) 



 Vainoaja entinen partneri - lasten biologinen isä tai isäpuoli 

 Yhteinen intiimi historia mahdollistaa areenat ja keinot lähestyä 
entistä puolisoa 

 - jos taustalla seksuaalinen suhde, on vainon todettu olevan 
 fyysisesti väkivaltaisempaa ja  vaarallisempaa (mm. Farnham ym. 
 2000) 

 Vaikka kohteena ex-puoliso, ulottuu vaino usein myös lapsiin, muihin 
läheisiin ja viranomaisiin – yksi kohde, useita uhreja. 

 

 

 

 



 Vaino haastaa käsityksen perinteisestä perhemallista ja 
perheinstituutiosta. 

 Vainoamisen vyyhtiin voi kietoutua erilaisia tekoja, 
jotka muodostuvat muun muassa vanhemman 
vastuun, oikeuksien ja velvollisuuksien lipeämisestä. 

 Perinteinen käsitys perheestä särkyy, kun toinen 
vanhemmista ei ole lapselle turvaa ja suojaa antava 
läheinen.  
 Lasten huolenpidon laiminlyönti ja lapsen kehityksen 

vaarantaminen saattamalla lapsi alttiiksi hänen 
ikätasolleen kuulumattomille asioille.  

 



 Väkivallan moninaisuus 
 henkistä väkivaltaa  (ahdistelua, pelottelua, uhkailua). 

Sisältää aina vakavan väkivallan riskin. 
 voi edetä fyysiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan ja jopa 

hengen riistoon 
 Vrt. väkivaltatutkimukset: toistuvat teot häivyttävät 

kynnykset, vaikka teot karkaavat koko ajan kauemmaksi 
kulttuurisesti hyväksytystä käyttäytymisestä. 

 Rakenteellistunutta, pitkäkestoista uhrin arjen ehtojen hallintaa 
(verkostomaista, ulottuu eri paikkoihin, syklistä). 

 Terroria, henkistä piinaa, pakottavaa kontrollointia, uhkaamista, 
manipulatiivisuutta, väkivaltaisen ja ei-väkivaltaisen käytöksen 
rajapinnoilla (ks. esim. Johnson & Ferraro 2000, Piispa 2002; 
Stark 2007).  

 Verkostomainen kokonaisuus, systemaattinen prosessi, joka 
rikkoo ihmisen perusoikeutta vapauteen, hyvinvointiin ja 
koskemattomuuteen. 
 
 
 



”Mulla on kolme lasta ja he ovat siinä rinnalla 
eläneet… Oli niitä jatkuvia yhteydenottoja ja 

uhkailua: näen sinut koko ajan, varo kun lähdet 
aamulla ovesta ulos, että ei tiedä mitä tapahtuu. 
Yhden kerran, kun hän soitteli kymmenestä puoli 

yhteen, enkä enää vastannut hänen soittoihinsa, kun 
oli pakko saada nukuttua, että pääsisi aamulla töihin, 
sitten hän tuli sinne. Irrotteli kukkaruukkuja ja huusi 
ja vaati minua sinne ulos tai hän tulee sinne ja tappaa 

teidät. Sain soitettua hätäkeskukseen ja sieltä 
annettiin ohjeita, että menkää nurkkaan ja olkaa 

matalana.” (Nainen) 

 



Paikka Aika 

Suhteet 



 Kokemus syntyy monitasoisissa, laajenevissa 
suhteissa. 

 Laajenevat kehät: nainen, lapset, sukulaiset, ystävät, 
viranomaiset. 

 Kun vainoaja verkostoituu uhrin läheisiin, 
viranomaisiin, asianajajiin tai vainoajan omiin 
läheisiin ja tuttaviin, voi se eristää naista yhä 
kauemmas avun saannin mahdollisuuksista. 

 - keneen uskaltaa luottaa?  

 Yhteiskunnallinen ulottuvuus – nähdäänkö vaino ja 
naisen kokemukset väkivaltana? 



 Vainoajan verkostoituminen uhrin läheisiin tai 
viranomaisiin voi vaikeuttaa tai tuhota naisen 
mahdollisuuksia saada apua ja oikeutta. 

 

”Muutkin sitten informoi tätä miestä minun tekemisistä. 
Rupesi tuleen sekin, että tässä on itsekin vähän 
vainoharhainen, että kenelle uskaltaa sanoa ja mikä tää 
on tää tilanne. Tulee, että oma pääkin sekoaa. Se vaino 
on niin syvälle tunkevaa, ettei se tule enää edes iholle, 
vaan pään sisälle.” (Nainen) 

 



 Hyvä-paha isä 

 

Haastattelija: No mites nyt sitten, mä oon joskus 
kysynytkin täällä, kun me ollaan kahdestaan että 
ikävöitkö sää isää tai ajatteletko sä sitä, kun sä et enää 
sitä nää? Miltä se tuntuu? 

Lapsi: No aika oudolta. Vaikeelta ja hyvältä yhtä aikaa. 

Haastattelija: Niin. Mikä siinä on se vaikea? 

Lapsi: No, se että sitä ei nää enää. Mutta hyvä kun mä 
näen sen sitten varmaan, kun mä meen sinne ulkomaille 
ja sitten mä haen sen yhden tilisysteemin. 

 

 



”Silloin eron jälkeen yksi lapsista sano mulle yks ilta, että 
'onko pakko rakastaa omaa isää?’ Tiesi, kuinka joka paikassa 
puhutaan, että ne rakkaat vanhemmat... Sit minä sanoin tälle, 
että kyllä jokaisella ihmisellä on oikeus tuntea niinku tuntee  
(--). Se sano mulle, että 'No hyvä! Nyt mulla ei oo enää isää. 
Mie oon päättänyt, et mulla ei oo iskää ollenkaan.'” Ja se 
oikeesti huojentui sillä hetkellä.” (Nainen) 

 
 Myötäily, mukailu 

 Hyviin asioihin kiinnittyminen 

 Lasten vahva, toisin tekemisen toimijuuden tila kapea 



 Yhteiset vainokokemukset tiivistävät äidin ja lasten sekä 
sisarusten keskinäistä suhdetta. 
 Yhdessä toimiminen 
 Toisista huolehtiminen, seuraaminen 

 

”Tämä nainen on joskus sanonut, että se tekee heistä erityisen 
tärkeitä. On hirveen sidoksissa toisiinsa, myös positiivisessa 
mielessä tukenut toisiaan ja kannustanut toisiaan – mutta sitten 
myös semmonen, et he ei uskalla suuttua toisilleen, varjelee 
toisiaan, pelkäävät toistensa puolesta, ja äidin olemassaolosta, 
jotenki ettei äidille käy kuinkaan” (Työntekijä) 

” Me ollaan hirveen tiiviisti yhteydessä, et me tiietään tavallaan 
kokoajan, missä ne menee ja toisemme silleen” (Nainen) 

 



 Huoli äidin ja itsensä turvallisuudesta 
 
”Jos minä olin pihalla hommissa, niin käydään tarkistamassa, että 
ootko sinä täällä.”  (Nainen) 
 

” Ja sit yhellä lapsella tuli eron jälkeen semmonen hirveä 
kontrollointitarve minuun, että mää tulin vaikka ruokakaupasta, 
niin hän penko kaikki tavarat ja rupes sättimään, että miks sää oot 
ostanut tätä, että tätä ois halvempaaki. (--) Ja huolehtii hirveesti 
mun raha-asioista ja miten minä osaan käyttää rahaa.  Ja et se oli 
tosi järkyttävää itelle huomata, miten lapsi otti sen roolin, ku siinä 
se kontrolloija ei enää asunut samassa talossa.” (Nainen) 

 



 Vainoajan toiminta kiinnittyy ja verkostoituu erilaisiin 
naisen ja lapsen arkisiin paikkoihin, tiloihin ja 
tilanteisiin 

 

”Ja niin lisäksi yhdellä paikkakunnalla se, miten isä 
verkostoitu ja ensimmäisenähän se alkoi tietenkin lasten 
koululla käymään, niin lapset juoksi sieltä pienestä 
kyläkoulusta, kun sitten kunnantalo oli siinä aika lähellä, 
he juoksi sinne kunnantalolle sosiaalijohtajan luo, tai 
sitten poliisille.” (Nainen) 

 

 

 



”Ja vielä niin kun tässä tapauksessa, niin se on paikoissa. 
Ne paikat, missä on niin kun sattunut. Ihan samalla 
tavalla ajatteli, kun hän asuntoon silloin, nii sen jälkeen, 
kun hän oli sinne yrittänyt tulla, niin siitä lähti joku 
turva siitä paikasta. Et sekin on nyt yks syy siihen, et nyt 
haluaisin jonkun semmoisen paikan, mihin hän ei löydä 
tai ei pääse ainakaan, et on niin monien lukkojen takana, 
että apua kerkeää sitten tulla. Tai olis semmonen meille 
puhdas paikka, missä ei mikään ikkuna tai ovi muistuta 
siitä.” (Nainen) 

 



 Vaino etenee prosessuaalisesti: kietoutuen 
menneisyyteen ja suuntautuen tulevaisuuteen – vaino 
tuntuu ikuiselta. 

 Vainossa naisen yksilöllinen aika määrittyy suhteessa 
merkittävään toiseen, vainoajaan. Arkea jäsentää ja 
aikatauluttaa vainoajan tarpeet ja motiivit.  

 Vaikka vaino nivoutuu kiinteäksi osaksi arkea, on 
paradoksaalista, että naiset sanoittavat tekoja 
ennustamattomina. Ennustamattomuus ja jatkuvuus 
muodostavat arjessa ristiriitaisen liiton, johon on 
vaikea puuttua. 

 



 Vainon intensiteetin ja haavoittavuuden dynamiikka 
vaihtelevat. 

 

 

”Ehkä tavallaan se, että kaikki sen, mitä itsessään 
halusi yrittää tai halusi tehdä jotakin, niin se kaikki 
estettiin, yritettiin ainakin estää tavalla tai toisella 
tai tehtiin äärettömän vaikeaksi, äärettömän 
raskaaksi.” (Nainen) 

 

 



”Niin monet yöt oltiin piilossa millon missäkin varastossa ja muuta 
niin kauan, että poliisit haki sen kahelin putkaan, että päästiin 

nukkumaan.  

(…) Me lähdettiin sitten ajamaan ja minä näin että se äijä ajaa autolla 
perässä. Se ajaa meidän ohi ja panee autonsa siihen meidän eteen 
poikittain. Ja sitten se tulee sieltä. Ensin se panee kätensä siihen 

minun auton konepellille ja sitten se yrittää tulla sisälle: ”teille käy 
huonosti!” Minä yritän soittaa poliisille, mutta en saa soitettua, 

tärisen kuin horkassa, sitten lapsi otti sen puhelimen. Ne kuuli sinne 
hätäkeskukseen sen meuhkaamisen. (…) Sitten se oikeudenkäyntikin – 
siinä meni kaksi vuotta. Aina peruuntui sen takia, että se oli vaihtanut 

paikkakuntaa. Ja edelleenkin on kesken.” (Nainen) 

 



 
 Rakkauden osoitukset (performances of love) voivat olla 

naiselle epätoivottuja ja ahdistavia. Ulkopuolisille 
näkymätön teon motiivi voi olla pahantahtoinen.  

 
”Oli toukokuun alkupuolessa, oli äitienpäivä sopivasti, mies 
tuli oikeuteen kukkien ja kortin kanssa, että äitienpäivää 
onnittelee. No minä sitten ajattelin, että okei hyvä on, että kun 
me nähtiin siinä ulkona sanoin, että okei, minä otan nämä. 
Minä ajattelin, ettei tarvitse sitten siellä oikeuden edessä. 
Mutta se oli siinä mielessä ehkä vikaliike, kun me oltiin sitten 
siellä oikeudessa, siellä tuomarin edessä. Tämä herra, minä 
haen hänelle lähestymiskieltoa, herra ottaa ja kosii minua 
siellä.” (Nainen) 

 



 Vaino sisältää erilaisia satunnaisia tapahtumia, jotka kietoutuvat 
vainoverkostoon. 

 Mikäli huomio kiinnitetään yksittäisiin tekoihin tai tilanteisiin, 
kuten miehen puhelinsoittoihin naisen työnantajalle tai naisen 
kirjastokortilla lainattuihin palauttamattomiin kirjoihin, ei 
tekojen nimeäminen vainoon kuuluvaksi ole useinkaan 
mahdollista. 

 

”Se yksinkertaisesti tulee elämään sisälle ja sotkee koko paletin. Eli 
se sotkeutuu kaikkeen eli ei ole elämän aluetta, mikä olisi sinun, 
vaan sinulta viedään kaikki. On sitten kyse taloudellisista asioista, 
on kyse henkilökohtaisista haaveista, parisuhdeasioista, lapsista tai 
työelämästä tai seksuaalisuudesta tai omasta terveydestä. Sillä ei oo 
mitään väliä. Se tulee kaikkeen.” (Nainen) 

 

 

 



”… kun oli sitten tämä turvakielto. Ei niistä ollut 
mitään hyötyä. Se mies, koska sillä oli rahaa, hän 
seuraili edelleen jatkuvasti, se oli niin 
järjestelmällistä. Toisaalta jatkuva muutto 
mahdollisti sen, että lapsillakin koulut muuttui, 
koska hän verkostoitui aina, kaikki naapurithan hän 
kävi, kaikki minun työpaikat hän soitteli, ja se oli 
jotakin semmoista tavallaan niin sairasta se kuvio.” 
(Nainen) 

 



 Vainoaja pitää naista otteessaan, josta on hankala 
päästä irti. 

 

”No niin, ei tiennyt mitä odottaa ikinä. Ja sitten se että, ei 
uskaltanut enää edes tehdä mitään, koska sitten, jos teki 
jotain taikka sano jotain niin se saatto olla taas uuden 
semmosen, kauheen draaman alku. Ettei enää jaksanut 
mitään. Niin semmosta niinku lämmintä purukumia 
tiiätkö… yrität saada sitä irti. Se aina tarttuu johonkin. 
Että yrität asiaa korjata tuosta noin, niin se tarttuu 
sitten toiseen sormeen.” (Nainen) 

 



 Vainoaminen ei välttämättä jätä fyysisiä jälkiä, vaan 
nakertaa henkisesti.  
 luo pelkoa, avuttomuutta ja keinottomuutta. 

 Pyrkimys ”maan alla elämiseen” voi olla 
selviytymiskeino arjessa, mikä yhtäaikaisesti estää 
oikeuksien toteutumista näkyväksi tulemiseen 
liittyvien riskien lisääntymisen pelossa. 

 Paradoksaalista on, ettei vainotuksi tuleminen sanoitu 
naisten kokemuksissa ”oikeaksi väkivallaksi”.  



 

”Et se pelko, että mulle sattuu jotain. Lapset näkee unia että isä tulee. He 
pelkää kauheasti.” (Nainen) 



 Vaino tunkeutuu mielensisäiseen maailmaan sokeuttaen todellisuuden 
hahmottamista. Vainoaja käyttää manipulatiivista ja alistavaa valtaa, 
mikä hämärtää vainon tekojen suhteellisuuden merkityksellistämistä. 
Naiset kuvaavat tätä tunnetta vainoharhaisuutena ja ”hulluksi 
tulemisena”. 

 

”Tavallinen väkivalta, minä koen sen, että se on enemmän sitä lyömistä, 
nälvimistä ja haukkumista ja tämmöistä. Kyllähän seki toki sotkee sun 
elämää, jos sua haukutaan ja nälvitään. Mutta sulla jonkunlainen 
realiteetti säilyy. Vainossa tuntuu, että katoaa kaikki realiteetit, ei tiedä 
enää mikä maa, mikä valuutta on.” (Nainen) 

 

”Mä oon kirjottanut niitä tapahtumia ja sitten mä oon pohtinu, että 
voinko minä oikeesti olla näin huono. Ja mitä mun ois pitänyt tehdä toisin, 
että miten mää saisin sen ymmärtämään tämän asian.. Ja sillain, että mitä 
mun pitää tehdä. Ja ne tuntuu ihan vierailta, koska se tilanne, mihin sitten 
olin joutunut niin tässä kohti kun voi taaksepäin katsoo. Niin se on ihan 
absurdi. Se on ihan semmoinen niinku Liisa Ihmemaassa, että ei tiedä, 
missä on seinät ja lattia.” (Nainen) 

 

 

 



”Lähestymiskiellosta huolimatta hän pelottelee millon milläkin 
viestillä. ”Minä istun nyt pihakeinussa”, minä olen siinä tontilla jne. 
Mä pelkään edelleen. Viimeisessä viestissään hän lupasi kostaa 
meille kovimman kautta.” (Nainen) 

 

 Päivittäinen/jatkuva pelko siitä, mitä tapahtuu 
seuraavaksi elää sekä äitien että lasten mielissä.  

 Pelko ja huoli tulevaisuudesta – miten koettu vaino 
vaikuttaa esim. lasten elämään. 

 Arjesta voi tulla hengissä selviytymisen areena:  
 ”Ei lapset uskaltaneet leikkiä ulkona, 

keskittymisongelmia koulussa…” 

 



 Lasten tunteiden sanoittaminen haasteellista  

 Kokemuksiin kiinnittyvien tunteiden kehollisuus  

 

”No.. en mä tiedä, mulla ei ehkä oo enää, no oikeestaan välillä on aika tosi 
paljonkin, mutta sitten ei oo enää niin paljo sellasta, et sillon ku se ei oo 
läsnä tai siinä, ni sillon ei välttämättä pelota enää niin paljoo, tai ei koko 
ajan aattele sitä. Mut niinku sillon ennen oli, koko ajan pelotti ja oli 
sellanen inhottava olo, mut ei se oo enää niin paljoo.” (Lapsi) 

 

”Monesti varsinkin, jos se on ollu silleen seuraavana päivänä koulua niin 
sitten on ollu mulla ainakin tosi hankala keskittyä, kun on jotenkin.. Tai 
joskus miettiikin, että enhän sanonut mitään väärin että eihän se 
suuttunu tai jotain, muutenki on niin inhottava olo jotenki aina sit kun on 
pitäny nähä sitä.” (Lapsi) 

 



 
Tulin pieneksi ja niin avuttomaksi jälleen. 

Kaikki tiet tuntuivat niin suljetuilta ja työläiltäkin kulkea. 
Tuntui kun istuisi vankisellissä, 

ja mitä enemmän ajatteli, 
sitä korkeammaksi ympäröivät muurit  

tuntuivat kohoavan. 
 

Rukouksen kynnys on hätä. 
 

(Runo naisen päiväkirjasta) 
 



 Suojaa tai turvaa ei ole missään – ei kodissa eikä 
julkisissa tiloissa, vaan vainon uhka on jatkuvana arjen 
varjona.  
 Yksittäisistä teoista syntyy uhrien toimintaa ja arkea 

rajaava kokonaisuus, jota uhrin on vaikea pukea sanoiksi 
ja ulkopuolisten on hankala tavoittaa.  

”Oli taas yksi tiukka tilanne tuossa torin laidalla, 
törmäsin häneen. Hän rupesi siinä mesoamaan kovalla 
äänellä, oli muita ihmisiä ympärillä, niin ei siinä niistä 
muista ihmisistä saanut minkäänlaista tukea. Ihan yksin 
siinä on.”  (Nainen) 

 



”Kyllä mä muistan ne hetket ihan selkeästi, kun oli niin 
vahva epäilys siitä että, jos olin hakenut töitten jälkeen 
lapsen eskarista ja me ollaan menossa iltapäivällä 
väsyneenä kotiin, niin mulla on ollut se vahva tunne siitä, 
et se on varmaan taas siellä oven takana. Et me ei voida 
mennä sinne ja sitten mä oon lähtenyt kävelemään ja 
lompsimaan lapsen kanssa, ja viettänyt aikaa 
kirjastossa.. sitä on itte ollut niin huonossa hapessa 
silloin, että sitä ei oo voinut välttää, et se lapsikin on 
nähnyt sen että.. ”(Nainen) 



”Ja kyllä se koko ajan elää niissä muistoissa ja 
aiheuttaa välillä ihan hirveen suurta niinku vihaa ja 
katkeruutta siitä, että lapset kärsii ja lapset elää nyt 
vaikeita vaiheita ja pelkää omaa, niinku tää yks lapsi 
pelkää oman mielenterveytensä puolesta ja pelkää, 
että hänessä on jokin väkivaltaisuuden geeni, että 
hän on samanlainen.” (Nainen) 

 



”Lisäksi vainoajan verkostoituminen jokaiseen naapuriimme, työ - 
ja koulupaikkoihin, ystäviin ja sukulaisiin on särkenyt paljon, sillä 

ihminen on inhimillinenkin ja uskoo puhetta, etenkin 
sulavasanaista ikävöivää isää, jolta lapset on riistetty.”  (Nainen) 



 Vainoajan tekojen kaksijakoisuus  
 rakkauden osoitus ja kaipuu vs. ulkopuolisille näkymätön 

pahantahtoinen motiivi 

 Uhrin käyttäytyminen ja selviytymisstrategiat 
 ”Maan alla eläminen” vs. aktiivinen toimijuus 

 Normaaliuden rajan hämärtyminen 
 Tekojen järjettömyys – kokemusten kaoottisuus 
 Vainoharhaisuus, ”hulluksi tuleminen” 

 Tekojen vakavuuden sumentuminen  
 Vainotekojen kokonaisuudessa vakavaa fyysistä tai 

seksuaalista väkivaltaa sisältävät tilanteet laimentuvat ja 
hämärtyvät 

 



 
Miten väkivalta ymmärretään? 

 
- Perheen jäsenten välisenä 

vuorovaikutuksena (perheväkivaltana), 
vastuun jakautumisena? 

- Vallan käyttönä? 
- Perheen sisäisenä ja yksityisenä asiana? 

 

 

Asiakkuusnormi ja -ideaali  

- Apua hakeva traumatisoitunut, pelkäävä ja 
hysteerinen äiti vrt. sosiaalisesti taitava  ja 
perhettään kaipaava isä 
- Uhrin toimijuus/toimimattomuus 
- Uskottavuus, kenen todellisuus on totta 
(naisen, vainoajan vai lapsen)? 

 

Perheen ja vanhemmuuden ideaali, 
käsitys perheestä instituutiona 

 
- Perheen ja eron jälkeisen vanhemmuuden 
sosiaalisen ja moraalisen järjestyksen 
rikkoutuminen 
- Paha läheissuhteessa 

Vallalla olevat diskurssit ja puhetavat; 
miten vainon kokonaisuus kääntyy 

palvelukielelle? 
 

- Vieraannuttaminen 
- Riita huoltajuudesta 
- Mustasukkaisuus 
- Työpaikkakiusaaminen 
- Isyyspuhe 

 

Tulkintojen taustalla 



”Vaino-sanan yhdistäminen samaan lauseeseen 
ikään kuin tekee selitettäväksi, hyväksytymmäksi 
perheväkivallan, väkivallan yleensä. Ja lisäisin meillä 
viranomaistenkin lausunnoissa käyttämää sanaa 
'huoltajuusriita' viimeksi 2011 lastensuojelun 
raportissa, kun lapset tahtoivat hakea 
lähestymiskieltoa isälleen.” (Nainen) 

 



 Vainon saamat (todellisuuden vastaiset) tulkinnat voivat estää uhrien 
auttamista ja heidän turvallisen arjen takaamista sekä tilanteiden 
tunnistamisen ja vainoon puuttumisen. 

 Vainon uhrin kokemukset tiedetyksi tulemisesta ja 
oikeudenmukaisuudesta määrittyvät instituutionalisissa ja 
yhteiskunnallisissa rajapinnoissa 
 On tärkeää tarkastella, miten vainoilmiö, vainokäyttäytyminen ja 

uhrius rakentuvat yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti, miten ne 
kohdataan ja miten niitä tuotetaan sosiaalisissa ja juridisissa 
käytännöissä ja diskursseissa 

 Ilmiön luonteen ymmärtäminen yhteiskunnallisesti ja 
kulttuurisesti sekä käytännön työn tasolla 

 Uhrin avun saamisen kannalta on tärkeää mieltää vaino 
suunnitelmalliseksi ja pitkäkestoiseksi väkivallaksi,  
 joka eroaa perhe- ja parisuhdeväkivallasta 
 parisuhteen päättymisen jälkeisestä ”normaalista” mustasukkaisuudesta tai 

huoltajuusriidasta 
 sekä eron jälkeisestä muusta väkivallasta. 

 



 Tarvitsevat  
 Kuulluksi ja huomatuksi tulemista 
 Apua ja tukea 

 Jokainen lasten tai nuorten kanssa tekemisissä oleva aikuinen tärkeässä 
merkityksessä 
 millaista asennoitumista ja puhekulttuuria aikuiset välittävät lapsille ja 

nuorille: millaisia asioita on lupa tehdä, millaisista asioista voi puhua ja 
miten.  

 Avoin keskustelukulttuuri mahdollistaa lasten rinnalle asettumisen 

 Se tarjoaa tilan asioiden jakamiselle ja aidon tuen tarjoamiselle.  

 
”Se tuntu vaan että se [koulun terveydenhoitaja] ois sanellu mulle mitä 
mun pitää tehä ja miten mun ei, miten mä en sais tehä ja sitte ku se 
puhu vaan… että puhu päällekkäin silleen, et se puhuu ja mä… se ei 
kuunnellu tai silleen (…) ja jotenki tuntu silleen et jos sano jotakin, et 
miltä tuntuu joku asia ni sitte se ois vähän niinku et se ei ois 
ymmärtänyt mitä mä sanoin tai että ei ois ees kuunnellu…” (Lapsi) 



Nainen: Joo. Joo, ja sitte kö ne käyttää 
pimeällä koiraa, niin, kumpanenkin ruukaa 
sitte sille mummille soittaa. Ne soittaa 
sitte.. 

Haastattelija: ..Sillon kun ne on 
koiralenkillä ne sitte soittaa? 

Nainen: Joo, joo. 

Haastattelija: Elikkä seki on semmonen, 
että kun lähtee, ja sitte on joku..? 

Nainen: Niin, siellä langan päässä 
tavallaan. Ja vaikka mä oisin siis kotonaki, 
niin ku se silloin, puoli yhdeksän 
seutuvissa pitäis viimeistään käyttää vaan 
se iltapissillä äkkiä siinä, portin pielessä, 
että eihän silloin enää kauemmas saa 
lähteäkään, mutta että pärjää sen yön, niin 
ne sillonki, sitte sille mummille, soittavat 
siitä sitte sen hetken. 

 



 Kotieläimet 

 Tavallinen arki, jossa tietyt rutiinit 

 Aikuiset, joihin voi luottaa (mummo, opettaja jne.) 

 Harrastukset (rytmiä/rutiinia arkeen) 

 Puhelinyhteys äitiin ja muihin luotettaviin aikuisiin 

 Turvalaitteet 

 

Haastattelija: … Niin jos sulla vaan jotakin tulee mieleen, niin nyt sulla on ihan 

hyvä sanoo.  

Lapsi: No, hmm. Jos miettis niin.. Semmonen, että jos siinä menee tosi kauan että 

se turvanappula toimii, niin sitten pitäis hankkii semmonen, että heti kun painat 

niin sitten heti, sekunnissa ne tulee. Ja sitten ne tekee jotain hyödyllistä.  

Haastattelija: Mmm. Okei.  

Lapsi: Ja sitten semmonen, että heti kun sitä turvanappulaa tahotaan niin sitten 

sitä kans annetaan eikä pidetä monta kuukautta ilman, eikä anneta sitä moneen 

kuukauteen.  



 Uhrien arjen koossapitäminen 
 toimintakyky (töissä käynti, harrastukset)  
 sosiaaliset suhteet 

 Kysymys luottamuksesta 
 Kysymys ihmisarvon säilyttämisestä 

 Psyykkiset ja emotionaaliset avuntarpeet 
 pelot 
 kun sisäistä turvaa ei ole, ulkoisen turvallisuuden merkitys 

korostuu 
 ”Ettei se vaan olis se mörkö siellä omassa päässä?” 
 syyllisyys 

 Vaino seurausta omasta itsestä, omasta toiminnasta 
 Itsen ja oman toiminnan muuttaminen  

 Lasten turvallinen kasvu ja kehitys 
 turvalliset suhteet aikuisiin ihmisiin 
 suhteet ikätovereihin 
 koulunkäynti ja harrastukset 

 



 Pulmallista tekojen osalta 
 Moniulotteisuus ja näkymättömyys  

 Vainon sidoksellisuus aikaan, paikkaan ja tilallisiin suhteisiin tekee siitä vaikeasti 
nähtävää. 

 Näkemistä estävät myös sisäiset ristiriidat. Vaikka vaino on jatkuvaa ja systemaattista, 
on se samanaikaisesti episodimaista ja ennustamatonta. 

 Vainotekojen ulkopuolisille näkymätön motiivi ja tarkoitusperä. 

 Teknologian mahdollistama anonyymi toiminta 
 Kokemuksellinen mitätöinti ja selittäminen  teot eivät määrity uhrille 

tai/ja viranomaisille väkivallaksi  avun hakemista lykätään 
kohtuuttomastikin 

 Pulmallista kokemusten sanoittaminen, ilmiön nimeäminen  
 Mustasukkaisuutta, huoltajuusriitaa vai toisen vanhemman 

vieraannuttamista, ”oikeaa väkivaltaa” 
 Todellisuuden hämärtyminen - vainotekojen manipulatiivisuus ja 

absurdius 

 Pulmallista palvelujärjestelmän moninaisuus ja erot 
 Suuremmat paikkakunnat: paljon potentiaalisia toimijoita: toimivatko 

samansuuntaisesti? Jaettu toimijuus ja yhteinen ymmärrys ilmiöstä? 
 Pienet paikkakunnat: vähän toimijoita, erityisasiantuntijuuden vajeet, 

lojaalisuus ja luottamus kysymykset.  

Aineistot herättävät pohtimaan 



 Taipuuko oikeus – ja palvelujärjestelmä vainoon puuttumiseen ja 
uhrien auttamiseen? 
 Lainsäädäntö voi pakottaa vainoajan ja uhrin yhteydenpitoon, 

vaikka osapuolille olisi annettu lähestymiskielto (esim. 
oikeudenkäyntitilanteet). 

 Puututaanko yksittäisiin tekoihin ja rikoksiin vai tekojen 
kokonaisuuteen? 

 Vainossa ihmisen perusoikeudet voivat kääntyä 
paradoksaalisesti uhria vastaan. Miten turvata uhrien 
perusoikeuksien toteutuminen? 
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