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”Lapset vainon ympäröimässä arjessa - näkökulmia lasten vai-
nokokemuksiin” 
 

Tiivistelmä 

Esitys pohjautuu Lapin yliopiston ja Ensi- ja turvakotien liiton vuonna 2008 alkaneeseen tutkimusyh-
teistyöhön. Tutkimuksen taustana on Ensi- ja turvakotien liiton Miina-projekti (2008–2012), joka tuotti 
toiminnallista tietoa ja kokemuksellista tietoa (uhrit, työntekijät) vainosta erityisenä naisiin ja lapsiin 
kohdistuvana väkivallan muotona. Tutkimuskokonaisuus sisältää yhteisen Alli Paasikiven Säätiön osa-
rahoittaman tutkimus- ja kehittämishankeen ”Näkymättömät lapset – lasten ja nuorten selviytymisen 
tukeminen vainon varjostamassa arjessa” (2012–214). Tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat myös Anna 
Nikupeterin väitöskirjatutkimus (v. 2011->) ja Harriet Tervosen väitöskirjatutkimus (v. 2012 ->) sekä 
Jaana Kinnusen sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen lapsi- ja nuorisososiaalityön alalle kohdentuva 
lisensiaatintutkimus (v. 2012->). Tutkimukset avaavat vainoa lähisuhdeväkivallan muotona, lasten ja 
naisten kokemusten sekä lastenvalvojin työn näkökulmista. 

Tässä esityksessä tarkastelemme tutkimuskokonaisuutta lasten kanssa tuotetun aineiston näkökul-
masta. Tuomme esiin eron jälkeisen vainon muodot ja niiden ilmenemisen lasten arjessa. Lisäksi jä-
sennämme turvallisuuden ja turvattomuuden ilmenemistä. Lopuksi pohdimme, miten auttaa, tukea ja 
turvata lapsia vainon ympäröimässä arjessa. 

Tutkimuskokonaisuudessa vaino on määritelty 1) Intensiiviseksi, tavoitteelliseksi ja uhria pakottavaksi 
käyttäytymiseksi, joka koostuu toistuvista, erilaisista väkivaltaisista ja ei-väkivaltaisista teoista, 2) Uhri 
kokee teot epämieluisina, tungettelevina, uhkailevina ja ahdistavina, 3) Vainoajan teot aiheuttavat 
pelkoa ja turvattomuutta sekä tuottavat emotionaalista ahdistusta, fyysistä ja sosiaalista harmia uh-
rille. Vaino sisältää usein yhden kohteen, mutta useita uhreja. Tutkimuskokonaisuudessa käytetty vai-
non määritelmä asettuu linjaan rikoslain määrittelyn kanssa: ”Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkai-
lee, 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 enin-
tään kahdeksi vuodeksi.” RL 25: 7 a § (13.12.2013/879) 

Vainoa lähestytään sukupuolistuneen väkivallan viitekehyksessä. vainossa rakenteelliset vallan ja hal-
linnan ulottuvuudet tuottavat ja ylläpitävät sukupuolistunutta väkivaltaa. Tutkimuskokonaisuudessa 
aineisto on myös sukupuolittunut; kaikki tekijät ovat miehiä ja uhrit naisia. Yhteinen intiimi historia 
mahdollistaa areenat ja keinot lähestyä entistä puolisoa. Aiemmissa tutkimuksissa on myös todettu, 
että vaino on tällöin fyysisesti väkivaltaisempaa ja vaarallisempaa verrattuna tilanteisiin, joissa vaino 
tapahtuu toisilleen tuntemattomien henkilöiden välillä (esim. Coleman, 1997; Farnham, James & 
Cantrell, 2000; Mechanic, Weaver, & Resick, 2002; Sheridan & Roberts, 2011). Vainon problematiik-
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kaan kiinnittyy läheisesti myös kysymykset eronjälkeisestä väkivallasta sekä väkivallasta ja huoltorii-
doista (esim. Hautanen, 2010; Hiitola, 2011; Humphreys & Thiara, 2003; Kaye et al., 2003; Ornstein & 
Rickne, 2013; Zeoli et al., 2013). 

Tässä esityksessä kohdennumme erityisesti lasten näkökulmaan ja kokemuksiin. Olemassa oleva tut-
kimustieto herätti pohtimaan lasten näkymätöntä uhriasemaa eron jälkeisen vainon prosesseissa. Läh-
tökohtana tutkimuksessa on ollut lapsen subjektiuden, tiedon ja kokemuksen kunnioittaminen ja et-
siminen. Tutkimuksellinen kiinnostus kohdentuu lasten arkiseen toimijuuteen vainon sävyttämissä ti-
lanteissa (esim. Ronkainen 1999). Tällöin korostuvat 1) Ruumiillisuus: situationaalinen/tilanteinen 
asettuminen, 2) Kontekstuaalisuus: toiminnan tilat ja mahdollisuudet, 3) Sidoksellisuus: lähisuhteet ja 
arjen yhteisöt. 

 

Tutkimusaineisto ja sen keräämistä ohjanneet eettiset periaatteet on esitetty seuraavassa kuviossa: 

   

 

 

 

  

Tässä esityksessä kohdennumme erityisesti lasten näkökulmaan ja kokemuksiin. Olemassa oleva 
tutkimustieto herätti pohtimaan lasten näkymätöntä uhriasemaa eron jälkeisen vainon prosesseissa. 

Tutkimuksen tulokset liittyen vainon erilaisiin ilmenemismuotoihin lasten arjessa tullaan julkaisemaan 
syksyllä 2015 Violence & Victims -lehden numerossa viisi (Nikupeteri & Laitinen tulossa). Vainoon 
liittyvät lasten aineiston perusteella pelon ilmapiiri ja turvattomuus, rakkauteen ja huolenpitoon 
naamioidut teot, lapsia manipuloiva ja heitä henkisesti kuormittava ja kontrolloiva riisto sekä 

Täydentävänä aineistona: 
Haastattelut 18 naisen kanssa 

Täydentävänä aineistona: 
Reflekotoinnit/haastattelut 7 väkivaltatyön 
ammattilaisen kanssa 

Erimuotoisen tiedon tuottaminen soveltuen 
lapsen ikään ja tilanteeseen 
Turvallinen tila jakaa kokemuksia 

Miten lapsia voidaan rohkaista kertomaan 
ja tuottamaan tietoa? 
Miten lasten kerrontaa voidaan tukea? 
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erimuotoinen fyysinen väkivalta ja hengen uhkaaminen. Vaino vangitsee lasten arjen 
verkostomaiseksi kokonaisuudeksi –se voi ulottua epämääräisistä, ei-väkivaltaisista teoista 
systemaattiseksi ja fyysiseksi väkivallaksi. Samalla se kaventaa lasten sosioemotionaalista ja fyysistä 
tilaa ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan toimia ja puolustaa itseään ja hakea apua. Vaino myös 
merkityksellistää lapsen lähisuhteita äitiin, sisaruksiin ja muihin läheisiin. 

Tutkimuksen tulokset liittyen lasten kokeman turvallisuuden muotoihin tullaan julkaisemaan syksyllä 
2015 Child abuse reviewn teemanumerossa Children’s Safeguarding and Domestic Abuse 2015 
(Nikupeteri, Tervonen & Laitinen tulossa). Tutkimusaineistossa lasten kokema turvallisuus ilmenee 
murentuneena turvallisuuten (eroded), jossa ovat läsnä lasten intuitiivinen ja hajanainen tieto liittyen 
vainoon, heidän kaksijakoinen ymmärrys suhteessa vainoajaan ja tilanteisiin (hyvä-paha) sekä jatkuva 
neuvottelu luottamuksen ja epäluottamuksen välillä. Menetetty turvallisuus (lost) pohjautuu vahvaan 
ymmärrykseen ja rationaaliseen tietoon vainon läsnäolosta, siinä ovat läsnä lasten epäluottamus ja 
pelot. Uudelleen rakentuva turvallisuus (reconstructed) sisältää lasten ymmärryksen vainosta 
väkivaltana ja heidän aktiivisen toiminnan turvallisuuden tunteen luomiseksi ja ylläpitämiseksi 
epävarmuudessa.  

Aineistot ja tulokset herättävät pohtimaan, kuinka turvata ja suojata lapsia 1) joutumasta osaksi 
vainoamista, 2) fyysisesti ja sosiaalisesti arjessaan (esim. isän epämiellyttävät tunkeutumiset kouluun, 
päiväkotiin, kotiin), 3) lähisuhteissaan (suhde äitiin, isään, sisaruksiin ja muihin läheisiin), 4) vainon 
aiheuttamalta emotionaaliselta kuormalta ja vastuunottamiselta tilanteesta. Keskeisiä kysymyksiä 
ovat myös ne, kuinka auttaa lapsia siinä, että he uskaltavat luoda sosiaalisia suhteita, pystyvät 
kasvamaan ja kehittymään vainosta huolimatta (mm. traumat) ja säilyttämään emotionaalisen 
rikkauden myöhemmässä elämässä (uskaltaa olla vihainen, uskaltaa iloita jne.) 
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