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Väkivallasta selviytymisen
prosessi

(Ojuri 2004)

Vaiheita, jotka etenevät sykleittäin
Prosessi voi pysähtyä ja viipyä jollakin portaalla
Voi palata välillä takaisin aikaisempaan vaiheeseen
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Sureminen
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irrottautuminen

Tunnustaminen
Häilyminen /Ambivalenssi

Väkivallan
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Havahtuminen
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Väkivallasta
irti pysyminen

Jo koetusta
väkivallasta
selviäminen

VAINOSTA / VAINOSSA
SELVIYTYMISEN PROSESSI (1)
• Valmistautuminen: Väkivallan merkit varhaisessa

•

Mm. kontrolloiva, alistava, manipulatiivinen käytös,
uhrille tärkeiden esineiden rikkominen, riippuvuus

•

Vainon nimeäminen: Erokriisi? Huoltajuusriita?
Mustasukkaisuus? Vieraannuttaminen? Vaino?

•

Tarvitaan ”peilejä” = läheiset, tiedotusvälineet,
viranomaiset, yhteiskunta

•

Näkee muiden silmin tilanteen, saa tietoa ja keinoja
toimia

vaiheessa, joista yleensä tulee tietoiseksi myöhemmin.

• Havahtuminen: Väkivallan nimeäminen, muutos, esim.
henkinen muuttuu fyysiseksi, kohdistuu lapsiin, ulkopuolinen
puuttuminen

• Etäisyyden ottaminen: Auttaa näkemään oman tilanteen
uudella tavalla

• Kerro muille, etsi tietoa, etsi tukea, ota selvää
palveluista ja oikeuksistasi, ota etäsyyttä fyysisesti,
tunnetasolla, eroa parisuhteesta

VAINOSTA / VAINOSSA
SELVIYTYMISEN PROSESSI (2)
• Häilyminen / ambivalenssi: Asioiden käsittelyn ja

•

Pelko: Liian paljon tai liian vähän pelkoa ajaa
epäloogiseen toimintaan

•

Yksilö / perhe ja läheiset kärsivät systeemin ongelmista

ratkaisujen suhteen

• Pelko = väkivallan uhan vakavuus
• Traumatisoituminen
• Palvelujärjestelmän ongelmat
• Tunnustaminen: Oman elämän rehellinen tarkastelu.

• Olen vainottu! Miten elämä jatkuu?

Katse itseen, omat riippuvuudet, oma tausta, oma
väkivallan käyttö.

• Joutuu kestämään lasten kärsimyksen
• Sureminen: Luopumista ideaalista elämässä, menetykset
erossa, vanhat surut.

• Oma vanhemmuus ei toteudu toivotulla tavalla

VAINOSTA / VAINOSSA
SELVIYTYMISEN PROSESSI (3)
•

Työskentely: käytännön prosessit, apu psyykkiseen
toipumiseen

• Taloudelliset seuraukset usein niukkuutta ja köyhyyttä
• Paljon päällekkäisiä prosesseja
• Avun löytäminen vaikeaa, apu on pirstaleista ja vaatii
paljon ponnisteluja

•

Uuden rakentuminen: uusi suhde itseen, muihin
(”rajakahakat”), uuteen suuntautuminen, itsestä
huolehtiminen

• Vaaran aiheuttaminen läheisille

• Uusi suhde vaarallinen vaihe
• Oma identiteetti: Mitä muuta olen kuin vainon uhri?

KUNTOUTUS
VERTAISRYHMÄSSÄ (1)
•

•

Vähentää yksinäisyyden kokemusta

•

Vaino rajoittaa elämää, eristää, usein aiheuttaa salaamisen tarvetta, korostuu
turvallisten ihmissuhteiden tarve

•

Vaino on ”harvinaista”, ei ole helppo löytää vertaistukea luonnollisissa
ihmissuhteissa

Vähentää erilaisuuden, poikkeavuuden kokemusta

•
•

•

Ryhmän ”peili” antaa palautteen, että on normaali, ihan ok
Auttaa tiedostamaan ja tunnistamaan vainon erityisenä elämäntilanteena

Mahdollistaa muiden apuna olemisen, auttajan ja autettavan rooli
vaihtelee

•
•
•

Erityisosaamista karttuu erityisessä elämäntilanteessa
Kokemusta karttuu monenlaisista palveluista
Kokemusasiantuntijuus voi mahdollistaa henkilökohtaisen kokemuksen
muuttumisen välineeksi epäkohtiin vaikutta-misessa ja palvelujen kehittämisessä

KUNTOUTUS
VERTAISRYHMÄSSÄ (2)
•

•

•

Oppii selviytymisen keinoja muilta

•

Erityiset ongelmat tuottavat erityisiä ratkaisuja, joita voi oppia muilta samaa
kokeneilta

•

Erityisiä kysymyksiä; Ilmiön tunnistamisen vaikeudet, turvallisuuskysymykset,
ongelmat palvelurakenteissa ja asenteissa

Oppii vuorovaikutustaitoja

•

Vaikea, kuormittava elämä on vaativaa. Ryhmässä oppii selviytymisen eri
vaiheissa olevilta myös itsetuntemusta, saa rohkaisua, tulee tietoiseksi omista
voimavaroistaan, jo tekemästään työstä

•

Dialogi: Väkivaltapuhe on monologia – puheen suunnan, sävyn ja sisällön
määrittelee väkivallan käyttäjä

Ylläpitää toivoa

•
•

Vaino kaventaa sosiaalista elämää, näkökulmaa maailmaan ja tulevaisuuteen
Voimattomuuden vastavoima!!

VERTAISOHJAAJAN MERKITYS
Ammattilaiselle:

• Kokemusasiantuntijuus ja ammatillinen asiantuntijuus täydentävät toisiaan
• Haaste vai voimavara?
• Sisäinen dialogi!
Ryhmäläisille:

• Tietoa ja kokemusta vainosta ja siitä selviytymisestä
• Toivon ja selviytymisen näkökulma
• Ymmärrys, jota ammattilaiset ei aina tavoita
• Esimerkki muille
Vertaisohjaajalle itselleen:

• Asiakkaasta kokemusasiantuntijaksi/vertaisvetäjäksi – toisten auttaminen on monelle
olennainen osa omaa voimaantumista ja selviytymistä

VERTAISRYHMÄT VARJO-HANKKEESSA
•

Eron jälkeisen vainon kohteeksi joutuneet naiset asiantuntijatyöryhmänä

•

•
•
•
•
•

Vertaistuki ja kehittämistyö yhdessä

Vainoa kokeneiden ryhmät Oulussa ja Mikkelissä
Vainoa kokeneiden lasten ryhmä
Vainoa kokeneiden verkkovertaisryhmä

Minäkuvia-Sinäkuvia -ryhmä
Vainottujen läheisten ryhmä ei käynnistynyt

ESIMERKKINÄ ERON JÄLKEISTÄ VAINOA
KOKENEIDEN VERKKOVERTAISRYHMÄ
• Naisille, jotka ympäri Suomen, usein yksin asiansa kanssa, ”maan
alla” eläville mahdollisuus jakamiseen

•
•
•
•
•
•

VARJO-hankkeen ja Naisten Linjan yhteistyönä syksyllä 2015
Ensimmäinen nettivertaisryhmäkokeilu Suomessa vainotuille naisille
Ryhmän kesto oli 5 viikkoa, 24/7 avoinna
F2F-tapaamisia eikä chat-keskusteluja järjestetty
10 naista ympäri Suomen (ilmoittautujia oli 14)
Ohjaajia kaksi, jotka vastasivat viesteihin ja seurasivat keskustelua 6
päivänä viikossa

RYHMÄN TURVALLISUUS
•
•

Erityiskysymys vainottujen kohdalla
Ryhmän markkinointi

•

•
•

Työntekijöiden kautta: ETUliiton 30 yhdistystä, MARAK-työryhmät,
Naisten Linjan asiakkaat

Ilmoittautuminen ryhmään – osallistujien identifiointi
Verkkoturvallisuus

•
•

SLL-suojaus
Osallistujien ohjeistaminen

KESKUSTELUKETJUT RYHMÄSSÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anna palautetta ryhmäkokemuksesta, tarvitsemme sitä
Mitä otat mukaan tästä ryhmästä? Mitä vielä haluat sanoa?

Henkinen väkivalta, sen seuraukset ja ehjäksi tulemisen tie
Turvallisuusvinkit
Oikeuskäsittelyistä (lähestymiskielto, huoltajuus/tapaamisasia jne)
Väkivalta- ja vainokokemukseni

Vainon aiheuttama traumatisotuminen ja siihen saatu apu
Tämän haluan itsestäni jakaa
Verkkoturvallisuus vertaisryhmässä
Vertaisverkkoryhmän säännöt

Tietoa ja osallistumisohjeet verkkoryhmän osallistujille

Fyysisen ja
henkisen väkivallan
käyttäminen ex-puolisoon ja lapsiin.
Tappamisella tai lasten kaappaamisella
uhkailu. Ex-puolison pahoinpiteleminen.
Lasten emotionaalinen, fyysinen tai
seksuaalinen pahoinpitely. Itsemurhalla
uhkailu. Lasten hyvinvoinnilla ja
tapaamisten rajoittamisella
ex-puolison kiristäminen seksiin.
Lasten altistaminen
pornografialle.
Häiritsee / katkaisee
lasten ja äidin suhteen.
Pakottaa lapset liittoutumaan kanssaan,
halventaa äitiä lapsille,
käyttää lapsia vakoojina ,eristää äidin ja
lapset toisiltaan.

Ahdistelu ja pelottelu.
Ex-kumppanin tai lasten
Omaisuuden tai heihin liittyvien
tavaroiden tuhoaminen. Lasten
käyttäminen syyksi rikkoa lähestymiskieltoa
tai määräystä olla ottamatta yhteyttä expuolisoon. Uhkailu ja vainoaminen, myös
lasten. ”Turva-alueen” ulkopuolelta tapahtuva
selkeä perheen tekemisten seuraaminen.
Äidin
Lemmikkien pahoinpitely ja
vanhemmuuden
kolmansien osapuolien
edellytyksien
sotkeminen häirintään.
häiritseminen. Unirytmin ja

Avioeron
jälkeinen
vallankäyttö
ja
kontrollointi

Piittaamattomuus lapsen tarpeita kohtaan.
Koulun ja kotitöiden laiminlyöminen, Lapsen
pelkojen, tarpeiden ja identiteetin
pilkkaaminen, oman vanhemmuuden
siirtäminen toiselle osapuolelle, lapsen
kohteleminen ikäistään nuorempana tai
vanhempana ja vanhakantaisten
sukupuoliroolien
ylläpitäminen
Lasten vaarantaminen.
Lasten laiminlyöminen
heidän vieraillessaan isänsä luona.
Ikään nähden sopimattomille tunteille ja
fyysisille tilanteille altistaminen. Avoin
väkivallan käyttäminen lasten läsnä
ollessa

ruokailutottumusten häirintä.
Lapsen fyysisiin, emotionaalisiin ja
sosiaalisiin tarpeisiin liittyvien tietojen
pimittäminen. Ristiriitaiset ohjeet, äidin
kasvatusmallin kyseenalaistaminen.
vaatimukset lasten tapaamisten ajankohtien
toteutumisesta
lasten hyvinvoinnin kustannuksella

Äidin vanhemmuuden vähättely.
Seksuaalisen identiteetin, maahanmuuttaja
taustan, rodun, uskonnon, koulutuksen ja
sosiaalisen statuksen vähättely ja hyväksikäyttö.
Syyttely ja vääristely mm. päihteidenkäytöstä ja
vanhemmuuden hoitamisesta.
Sympatian kerääminen sanomalla
”lapset tarvitsevat isäänsä”.
Ex-kumppanin
Taloudellisesta
eristäminen
tukemisesta pidättäytyminen.
tukijoukoistaan.
Lasten pakollisiin menoihin,
kuten sairauskuluhin, osallistumisesta
kieltäytyminen. Oikeuden päätöksellä
ex-puolison omaisuuden ja varojen
vaatiminen itselleen. Ex-puolison työn
tekemisen tarkoituksellinen
hankaloittaminen. Yhteisien varojen
käyttämisen estäminen eron jälkeen.
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VAINO
”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
”Erostamme on nyt jo viisi vuotta. Tilanne ei ole muuttunut yhtään paremmaksi. Läheltäpiti tilanteita on
ollut muutamia. Exäni on saanut kaikki seliteltyä sellaisiksi, että oikeastaan mitään ei olekaan tapahtunut.
Manipulointitaito, uhrin roolin esittäminen ja asioiden kääntäminen minun syyksi ovat olleet selkeästi hänen
vahvuuksiaan. Pidin itseäni todella hölmönä, kun menin itse lankaan tässä kaikessa. Itseinhoni on vähän
laantunut, kun olen tajunnut, että muut menevät samaan harhaan.” 3 lapsen äiti
” Huvittaa tässä on se että ”täydellinen” ex syyttää minua kaikesta. Joskus olen miettinyt että mahdan olla
aikamoinen taikuri kun saan toisen uhkailemaan, haukkumaan ja laittamaan sadoittain asiattomia
viestejä.” 3 lapsen äiti, 1 yhteinen

VÄKIVALTA VS. VAINO
Väkivalta

Vaino

Lähde: Frank Farnham 2015

DIGIVAINO
”Hän pystyi seuraamaan menemisiäni puhelimen avulla. Hän oli laittanut
tietokoneelle vakoiluohjelman, niin että pystyi seuraamaan tietokoneen käyttöä
tablettillaan ja puhelimellaan. Kaikki käyttämäni nettisivut ja skype-keskustelut jne.
Hiljattain ihmettelin, kun televisio alkoi itsekseen säädellä ääniä ja asetuksia.
Vaivalloisella haulla huomasin, että ex-mies pystyi seuraamaan television käyttöä ja
käytyjä nettisivuja tabletillaan ja puhelimellaan.” 2 alle kouluikäisen lapsen äiti
”Mies ajelee taloni ohi, koneeseeni ja puhelimeeni hän asensi vakoiluohjelman,
soittoja tuli päivittäin useita sanoin viestejä. Ystäväni ovat joutuneet haukkumisien
uhreiksi ja myös vanhempani ja moni muu jotka jollakin tavalla ovat olleet minun
puolellani hänen mielestään.” 1 lapsen äiti

http://www.varjohanke.fi/digitaalinen-vaino-parisuhteessa/

OIKEUDENKÄYNNEISTÄ
”… hän haastaa minua jatkuvasti oikeuteen lasten asioissa. Se on tavallaan laillista
häirintää ja vainoamista. Olen ollut aika vihainen siitä, että oikeuslaitos on täysin
kädetön suojaamaan tällaista turhaa haastamista… Olenkin istunut oikeudessa
eron jälkeen monia kymmeniä kertoja.” 2 lapsen äiti
”…normaalilla maalaisjärjellä ajatteleva ihminen ajattelee, että en voi antaa
lapsiani isälle. Noin minäkin ajattelen. Ja aiemmin toiminkin niin kuin ajattelin.
Oikeusvaltio toimii kuitenkin näytön perusteella. Niin kauan kuin ei ole näyttöä, niin
ikään kuin meillä ei mitään ole.” 3 lapsen äiti

LAPSET VAINON VÄLINEENÄ-NAAMIOITU
VAINO
”Exäni ”lapsen varjolla” häiritsi viestein ja soitoin millon mitäkin väylää käyttäen.
Ikinä, ei IKINÄ asia koskenut lasta. Elin siis jatkuvassa jännityksessä mitä puhelimeen
tai sähköpostiin milloinkin pamahtaa.” 1v. lapsen äiti
”Yhteydenotot tällä hetkellä naamioidaan lapseen liittyviksi vaikka sisältävät
uhkailua ja haukkumista.” Yhden lapsen äiti
”Minuakin syytetään huonoksi äidiksi, mielenterveyttä epäillään, sun muita
terveyshaittoja keksitään joista olisi miehen mielestä vain haittaa lasten
huoltajuudelle.” 2 alle kouluikäisen lapsen äiti

LÄHEISET (SUKU, YSTÄVÄT, TYÖKAVERIT)
” Elintilani alkoi kutistua... Kaverini (ex-mies) yksitellen ”pudotti” pois minun ulkomaailma
kontakteista. Kaikissa kavereissani oli jotain omituista. Ovat huonoa seuraa tai eivät minun
arvoisiani. Ja minä uskoin.” 3 aikuisen lapsen äiti
”Ystäväni ovat joutuneet haukkumisien uhreiksi ja myös vanhempani ja moni muu jotka jollakin
tavalla ovat olleet minun puolellani hänen mielestään.” 1 lapsen äiti
”Mitä vainoon tulee, ex-mieheni on alkanut kiusamaan äitiäni. On soitellut monta kertaa
päivittäin tämän viikon aikana, kun kuuli tehdystä rikosilmoituksesta.” 2 lapsen äiti
”Siis loppuuko tuo jotenkin päättymättömäksi kostoksi muuttunut tapahtumienkulku missään
vaiheessa…kaikki kääntyy ns. julkisessa kuvassa siten, että ihan itse olisin kaikki mahdolliset
kummalliset hankaluudet lapseni, vanhempieni, sukuni tai ystävieni elämään järjestänyt.” teiniikäisen lapsen äiti

LÄHEISET…
” ”Hän soitti jopa pomolleni tästä ja varmisti, että olin todellakin ollut kokouksessa.” 2 lapsen
äiti
Kerroin, mutta kukaan ei uskonut! Olin päästäni vialla. Noin ihana ja huomaavainen mies ei ikinä
löisi naista.” 3 aikuisen lapsen äiti
”Yhdessä vaiheessa äitini oli sitä mieltä, että kyllä minun pitäisi ottaa mieheni takaisin; kun tämä
niin katuu ja pahoittelee; se olisi taloudellisesti parempi ja pitäisi ajatella lapsiakin… Ihan
kaikkea en ole voinut alkuun kertoa äidilleni, koska hän ottaa tämän todella raskaasti.” 2 lapsen
äiti
”4 vuoteen en ole nähnyt kahta vanhimpaa lastani. Se on todella surullista.” 3 aikuisen lapsen
äiti

MIKÄ AUTTAA SELVIYTYMÄÄN JA
SIETÄMÄÄN?
” Huomasin pärjääväni lasten kanssa yksin omilla tuloillani.” 2 lapsen äiti

”Paikkakunnan vaihdos on ollut meille siunaus.” 3 lapsen äiti
”Olen käynyt tse psykoterapiassa kolmen vuoden ajan, mikä on ollut pelastus. Olen voimistunut
ja vahvistunut …Olen myös päässyt eroon syyllisyydestä jota tunsin siitä että olin ajautunut
väkivaltaiseen suhteeseen.” 2 lapsen äiti
”Suurin apu on ollut, se että on uskaltanut puhua tilanteesta… Hänellä oli valtaa parisuhteessa,
kun en ollut puhunut kenellekään tilanteesta ja väkivallasta.” 2 lapsen äiti
”Omat vanhempani ja siskoni ovat olleet aivan mahtava tuki ja olen erittäin kiitollinen, että
minulla on heidät sekä ystäviä, jotka ovat jaksaneet tukea ja ymmärtää.” 1 lapsen äiti

MIKÄ AUTTAA?
”…hyvä tukiverkosto, että heiltä olen saanut hyviä neuvoja. Ja heitä myös lastensuojelu uskoo,
koska he ovat alansa ammattilaisia.” 3 lapsen äiti
”Nyt on koti rauhoitettu. Ei ole tietokonetta, tablettia, modeemia tai reitintintä. Televisioon olen
laittanut eston päälle ja puhelimen vaihdoin uuteen ja numeron vaihdoin uuteen. Puhelimesta
otin sijainti-palvelun pois päältä.” 2 lapsen äiti

”Armon antaminen itselleen ja se, että oppii hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin on. Itse
toistan päivittäin peilin edessä ”olen kaunis, olen hyvä juuri tällaisena kuin olen”. Kahden lapsen
äiti
”Näillä neuvoilla ja sanoilla on vahvempi olo jatkaa tätä taistelua.” 1 lapsen äiti

MIKÄ AUTTAA?
”(Toiselle ryhmäläiselle)…oli sanottu, että ”ihailen sinua”. Minulle sanoi saman lauseen
lastensuojelun työntekijä, ja se merkitsi ja merkitsee edelleen minulle todella paljon.” 2 lapsen
äiti
”Nopeasti aivoni kuitenkin joutuvat hälytystilaan näistä ajatuksista. Tajuan, että minulla ei ole
varaa lähteä ajattelemaan näin. Jos sen teen, niin menetän loputkin voimavarani, eikä minusta
sitten enää ole äidiksi lapsilleni.” 3 lapsen äiti
Minulla oli monta vuotta valtava tarve jakaa tätä kokemusta. Puhuin suurinpiirtein kenelle
tahansa, joka kuunteli. Nyt kun olen päässyt siitä, niin on melkein noloa, että olen niin paljon
puhunut asioistamme. Silti uskon, että jos en olisi jakanut taakkaa, niin en olisi selviytynyt.” 3
lapsen äiti

