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Miehet, väkivalta ja tuki 

KONTEKSTI 
Vuonna 2016 Miessakit Ry on 
aloittanut RAY:n rahoittaman 
hankkeen Miehiin kohdistuva väkivalta. 
Hankkeen tarkoitus on  tarjota 
mieserityistä tukea väkivaltaa 
kokeneille miehille. Tukea tarjotaan 
puhelimitse, verkossa, yksilötapaamisin 
ja ryhmämuotoisesti. Hankkeen avulla 
tarjotaan  tukea sekä 
parisuhdeväkivaltaa kokeneille, että 
katuväkivallan uhreille. 
Käytäntötutkimukseni on syntynyt 
yhteistyössä Väkivaltaa kokeneet 
miehet -hankkeen työntekijöiden Jussi 
Pekkolan ja Peter Peitsalon kanssa. 
Hanke on uusi ja sen jatko on 
epävarma. Perustehtävänsä, eli miesten 
tukemisen ohella, hankkeessa tehdään 
juurruttamissuunnitelmaa, jotta 
hankkeelle olisi jatkoa. 
Käytäntötutkimuksellani etsin tietoa 
juurruttamissuunnitelmaa varten. 

 
TARKOITUS 
Miessakit Ry on järjestö, jonka 
yhteistyötahoja ovat julkiset palvelut ja 
järjestöt. Yhteistyö tahojen kanssa ja 
palveluohjaus ovat merkityksellisiä, 
jotta palvelut ja asiakkaat kohtaavat. 
Käytäntötutkimuksen tarkoitus oli 
kerätä hankkeen yhteistyötahoilta 
tietoa siitä, miten miehiin kohdistuva 
väkivalta näyttäytyy heidän työssään ja 
miten yhteistyötä ja hankkeen 
toimintaa voisi kehittää. 
Tutkimuskysymykseni olivat 
1) Miten miehiin kohdistuva väkivalta 

määrittyy haastateltavien puheessa? 
2) Minkälaisia kysymyksiä ja esteitä 

väkivaltatyöhön liittyy? 

 
 

AINEISTO JA 
ANALYYSI 
Aineistoni koostuu kahdesta 
ryhmähaastattelusta. Yhteensä 
haastatteluihin osallistui yhdeksän 
henkilöä. Hanketyöntekijä Jussi 
Pekkola lähetti yhteistyötahoille kutsun 
tulla kehittämän Väkivaltaa kokeneet 
miehet –hankkeen työtä. 
Haastatteluäänitteiden pohjalta tein 
litteroinnin. Litteroidulle aineistolle 
tein sisällönanalyysin.  

 
TULOKSET 
Haastateltavat tekivät eri tyyppisiä 
töitä. Tästä johtuen, myös 
haastattelutilanteet poikkesivat 
toisistaan. Ensimmäisessä 
haastattelussa keskustelu oli 
analyyttista ja polveilevaa. Toisessa 
haastattelussa keskustelu oli 
käytännönläheisempää. 
 
1) Vaikka väkivalta on arkinen termi, 
molemmissa ryhmissä väkivallan 
määritteleminen oli vaikeaa. 
Ensisijaisesti väkivalta nähtiin 
fyysisenä vahingoittamisena. Henkisen 
väkivallan katsottiin vahingoittavan 
usein enemmän kuin fyysisen. 
Molemmissa ryhmissä päädyttiin 
siihen, että väkivalta on 
monimuotoinen ja moniulotteinen 
ilmiö, jota on vaikea määritellä. 
 
2) Kysymyksiä työhön tuotti eri 
erityisryhmien tarpeisiin vastaaminen, 
alkoholin ja väkivallan yhteen 
kietoutuma sekä väkivallan 
linkittyminen osaksi ihmisen 
elämäntarinaa. Kaikki haastateltavat 
kokivat ahtaiden sukupuoliroolien 
olevan este väkivaltaa kokeneiden 
miesten kanssa työskentelylle. 

Kulttuuriset myytit kuten; miesten 
kuuluu kestää väkivaltaa, avun 
pyytäminen on heikkoutta ja miehet 
eivät vahingoitu psyykkisesti 
väkivallasta, olivat miesten avun 
hakemisen ja palveluohjauksen esteenä. 
Myös eri ihmisryhmien rakenteellinen 
eriarvoinen asema koettiin vaikeana. 
 

IDEAT 
KEHITTÄMISEEN 
Tämän käytäntötutkimuksen pohjalta 
vaikuttaa siltä, että tietoa miehiin 
kohdistuvasta väkivallasta on liian 
vähän saatavilla. Jotta avun piiriin voi 
hakeutua, on ensin ymmärrettävä 
tarvitsevansa apua. Väkivaltaa kokeneet 
miehet– hankkeen juurruttamisen 
kannalta näyttäisi olevan tärkeää 
julkisen keskustelun herättely, tiedon 
tuottaminen sekä oman työn 
markkinointi. Hankkeen mieserityisen 
näkökulman korostaminen tiedon 
tuottamisessa on keskeistä 
sukupuolinormien purkamisessa.  
 
Konkreettisesti hanketta voisi kehittää 
tuottamalla työntekijöiden ja 
yksityishenkilöiden tueksi tietopaketin 
siitä, kuinka tunnistaa miehiin 
kohdistuvaa väkivaltaa, kuinka kysyä 
väkivallasta ja miten ohjata väkivaltaa 
kokeneita miehiä avun piiriin. 
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