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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1286. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Räty, Reetta (Helsingin Sanomat): Perheväkivalta 2001 [sähköinen tietoaineisto].
Versio 2 (2004-06-16). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1286

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Perheväkivalta 2001

Aineiston nimi englanniksi: Experiences of Domestic Violence 2001

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2 (16.6.2004).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Helsingin Sanomat. Nyt-liite (Sanoma Osakeyhtiö)

Aineisto luovutettu arkistoon

28.3.2003

Asiasanat

aggressiivisuus; alkoholismi; avioliitto; henkinen väkivalta; ihmissuhteet; kasvatus; kotikasva-
tus; lähisuhdeväkivalta; pahoinpitely; parisuhde; perhe-elämä; perheväkivalta; vanhemmuus;
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1. Aineiston kuvailu

vanhempi-lapsisuhde; väkivalta; väkivaltarikokset

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Perhe-elämä, avioliitto ja sukupolvet; Rikollisuus ja lainvalvonta

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 2001 toteuttaman väkivaltakyselyn
avokysymyksistä, joissa käsitellään perheväkivaltaa. Kysely oli suunnattu Nyt-liitteen lukijoil-
le, jotka ovat joskus käyttäytyneet väkivaltaisesti tai aggressiivisesti tai joita kohtaan on käyttäy-
dytty väkivaltaisesti. Aineistot FSD1252 Väkivaltakysely 2001, FSD1286 Perheväkivalta 2001
ja FSD1287 Väkivaltakokemukset 2001 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää ha-
vaintotunnuksen avulla.

Vastaajilta on kysytty, ovatko he kurittaneet omia lapsiansa ja ovatko he itse joutuneet lapsena
kuritetuksi. Parisuhdeväkivallasta on kysytty, ovatko vastaajat pahoinpidelleet kumppaniaan tai
ovatko he itse joutuneet kumppaninsa pahoipitelemäksi. Sekä lasten kurittamisesta että parisuh-
deväkivallasta on kysytty sen jälkeisiä tuntemuksia, seurauksia ja mahdollisia syitä tapahtunee-
seen. Lisäksi on kysytty käsitystä siitä, onko väkivalta ollut oikeutettua.

Vastaajia on yhteensä 400 ja heidän taustatietoina ovat aineistossa mukana ikä, sukupuoli, kou-
lutus/ammatti ja siviilisääty.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijat

Aineistonkeruun ajankohta: 15.11.2001 – 28.11.2001

Kerääjät: Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Aineistonkeruun tekniikka: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake
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1.4. Aineiston käyttö

Keruuväline tai -ohje: Puolistrukturoitu lomake

Aineiston ajallinen kattavuus: 2001

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kysely on suunnattu kaikille Nyt-liitteen lukijoille, joista halukkaat ovat siihen vastanneet.

Aineiston määrä: Html-tiedosto ja ODT-tekstitiedosto.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Erilliset aihetta koskevat lukijakirjeet ja paperilomakkeelle täytetyt lukijavastaukset puuttu-
vat aineistosta. Aineistot FSD1252 Väkivaltakysely 2001, FSD1286 Perheväkivalta 2001 ja
FSD1287 Väkivaltakokemukset 2001 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää ha-
vaintotunnuksen avulla.

Julkaisut

Eronen, Anna (2017). Päihteistä rakentuva naiseus. Diskurssianalyyttinen tutkimus naisten päih-
dekertomuksista. Turku. Turun yliopisto. Folkloristiikan pro gradu -tutkielma.

Hakkarainen, Petri & Laitio, Tommi & Räty, Reetta & Silfverberg, Anu (2001). Maailma mus-
tana. Helsingin Sanomat, Viikkoliite Nyt 50/2001, 8-12.

Järvinen, Karoliina. Miesten lapsuudessaan kokema fyysinen kuritusväkivalta ja sen jatkami-
nen omiin lapsiin - kurituskeinot ja niihin suhtautuminen vuonna 2001. Yhteiskuntatieteiden ja
filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, 2019.

Parpala, Laura (2017). "Mikäli tätä edes lasketaan." Vanhempien ajatuksia käyttämästään kuri-
tusväkivallasta. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatutkimuksen kandidaatintutkielma.

Pasula, Satu (2014). Naisten suhtautuminen omaan väkivaltaisuuteensa parisuhteessa. Rovanie-
mi: Lapin yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD1286

Liittyvät aineistot

FSD1252 Väkivaltakysely 2001

FSD1287 Väkivaltakokemukset 2001
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1. Aineiston kuvailu

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Kyselylomake
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FSD1286 PERHEVÄKIVALTA 2001

FSD1286 EXPERIENCES OF DOMESTIC VIOLENCE 2001

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja
tutkimusaineistoja

FSD1252 Väkivaltakysely 2001
FSD1286 Perheväkivalta 2001
FSD1287 Väkivaltakokemukset

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti
lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Tämä on Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kysely väkivallasta. Kyselyyn voivat
vastata kaikki, jotka ovat joskus käyttäytyneet väkivaltaisesti tai aggressiivisesti tai
kaikki, joita kohtaan on käyttäydytty väkivaltaisesti. Kyselyyn vastataan
nimettömästi. Huomaa, että vaikka kysely vaikuttaa pitkältä, Sinun on tarkoitus
vastata vain niihin kohtiin, jotka koskettavat sinua. Muut kysymykset voit ohittaa.
Kiitos osallistumisesta!

 
 

Ikä

 alle 15
 15-18
 19-25
 26-35
 36-50
 51-

Sukupuoli

 mies
 nainen

Asuinpaikka

Koulutus / ammatti

Kuukausiansio mk / kk
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Siviilisääty

 avioliitto
 avoliitto
 sinkku

Kenen kanssa asut?

Onko sinua joskus

 tukistettu
 läimäytetty
 tönitty
 lyöty nyrkillä
 annettu remmiä
 lyöty kovalla esineellä
 puukotettu
 ammuttu

Onko sinua ahdisteltu seksuaalisesti?

 kyllä
 ei

Miten?

Onko sinua nöyryytetty henkisesti?

 kyllä
 ei

Miten?

Onko sinua kohdeltu muulla tavoin väkivaltaisesti?

 kyllä
 ei

Miten?

Onko sinut tuomittu väkivaltarikoksesta?

 kyllä
 ei

Mistä?
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Mitä näistä olet tehnyt

 tukistanut, ketä?
 lyönyt, ketä?
 tapellut, kenen kanssa?
 kurittanut lasta, miten?
 hakannut ja potkinut, ketä?
 puukottanut, ketä?
 ahdistellut seksuaalisesti, miten ja ketä?
 nöyryyttänyt henkisesti, miten ja ketä?
 kohdellut jotakuta muutoin väkivaltaisesti, miten?

 
 

Oletko kurittanut lastasi?

 kyllä
 en

Kerro omin sanoin, mitä teit

Miltä se tuntui?

Mitä ajattelet siitä nyt?

Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi käyttäydyit väkivaltaisesti?

Oliko tekosi mielestäsi oikeutettu?

 

Onko sinua kuritettu lapsena?

 kyllä
 ei

Kerro omin sanoin, mitä tapahtui

Miltä se tuntui?
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Mitä ajattelet siitä nyt?

Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi sinua kohtaan käyttäydyttiin väkivaltaisesti?

Oliko teko mielestäsi oikeutettu?

 
 

Oletko käyttäytynyt väkivaltaisesti kumppaniasi kohtaan?

 kyllä
 ei

Kerro omin sanoin, mitä teit

Miltä se tuntui?

Mitä ajattelet siitä nyt?

Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi käyttäydyit väkivaltaisesti?

Oliko tekosi mielestäsi oikeutettu?

 

Onko kumppanisi käyttäytynyt väkivaltaisesti sinua kohtaan?

 kyllä
 ei

Kerro omin sanoin, mitä tapahtui

Miltä se tuntui?

Mitä ajattelet siitä nyt?
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Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi kumppanisi käyttäytyi väkivaltaisesti?

Oliko teko mielestäsi oikeutettu?

 
 

Oletko käyttäytynyt väkivaltaisesti kaveriporukassa?

 kyllä
 ei

Kerro omin sanoin, mitä teit

Miltä se tuntui?

Mitä ajattelet siitä nyt?

Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi käyttäydyit väkivaltaisesti?

Oliko tekosi mielestäsi oikeutettu?

 

Onko sinua kohtaan käyttäydytty väkivaltaisesti
kaveriporukassa?

 kyllä
 ei

Kerro omin sanoin, mitä tapahtui

Miltä se tuntui?

Mitä ajattelet siitä nyt?
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Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi kaverisi käyttäytyi / käyttäytyivät väkivaltaisesti?

Oliko teko mielestäsi oikeutettu?

 
 

Oletko käyttäytynyt väkivaltaisesti sellaisia henkilöitä
kohtaan, joita et tunne?

 kyllä
 en

Kerro omin sanoin, mitä teit

Miltä se tuntui?

Mitä ajattelet siitä nyt?

Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi käyttäydyit väkivaltaisesti?

Oliko tekosi mielestäsi oikeutettu?

 

Onko joku jota et tunne käyttäytynyt väkivaltaisesti sinua
kohtaan?

 kyllä
 ei

Kerro omin sanoin, mitä tapahtui

Miltä se tuntui?
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Mitä ajattelet siitä nyt?

Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi sinua kohtaan käyttäydyttiin väkivaltaisesti?

Oliko teko mielestäsi oikeutettu?

 
 

Oletko tehnyt seksuaalista väkivaltaa?

 kyllä
 en

Kerro omin sanoin, mitä teit

Miltä se tuntui?

Mitä ajattelet siitä nyt?

Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi teit seksuaalista väkivaltaa?

Oliko tekosi mielestäsi oikeutettu?

 

Onko joku tehnyt sinulle seksuaalista väkivaltaa?

 kyllä
 ei

Kerro omin sanoin, mitä tapahtui

Miltä se tuntui?

Mitä ajattelet siitä nyt?
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Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)?

Miksi sinulle tehtiin seksuaalista väkivaltaa?

Oliko teko mielestäsi oikeutettu?

 
 

Oletko ollut jonkin päihteen alaisena käyttäytyessäsi
väkivaltaisesti?

 kyllä, aina
 useimmiten
 en koskaan

Minkä aineen vaikutuksen alaisena olet ollut?

Onko päihtyneisyys vaikuttanut tekoosi?

 kyllä, se on syy tekoihin
 kyllä, pidän sitä lieventävänä asianhaarana
 kyllä, olen aggressiivinen päihtyneenä
 ei

Oletko yrittänyt hillitä päihteiden käyttöä väkivaltaisuuden
takia?

 kyllä
 en

 
 

Onko sinua koskaan tuomittu väkivaltaisesta
käyttäytymisestä?

 kyllä
 ei

Miten?
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Oletko saanut korvauksia väkivallanteoista, jotka ovat
kohdistuneet sinuun itseesi?

 kyllä
 en

Kuinka paljon olet saanut ja mistä syystä?

Miltä rahallinen korvaus väkivallanteosta tuntuu?

 

Mitkä seuraavista ovat mielestäsi väkivaltaista käyttäytymistä?

 nimittely
 julkinen nöyryytys
 halveksunta
 töniminen
 läpsiminen
 lyöminen
 potkiminen
 lyöminen esineellä
 kiinni tarttuminen
 kiinni pitäminen
 uhkailu
 kuristaminen
 lähentely, josta vastapuoli ei pidä

Mitä näistä pidät oikeutettuna ja missä tilanteessa?

 Naisen lyöminen, milloin?
 Miehen lyöminen, milloin?
 Lapsen lyöminen, milloin?
 Kaverin lyöminen, milloin?
 Koiran hakkaaminen, milloin?
 Tuntemattoman lyöminen, milloin?

 

Minkälaista väkivaltaa ja minkälaisia vammoja pelkäät?

 hakkaaminen
 puukotus
 raiskaus
 nujakointi
 töniminen
 sokeutuminen
 hampaiden menettäminen
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 ulkonäköhaitat
 vammautuminen
 henkinen väkivalta, millainen?
 sota
 terrori-iskut

 
 

Haluaisitko kostaa ihmisille, jotka ovat tehneet sinulle
väkivaltaa?

 kyllä
 en

Miten?

Pelkäätkö itse kostoa?

 kyllä
 en

Kadutko tekojasi?

 kyllä
 en

Miten tämä ilmenee?

Painavatko tekosi sinua muuten (unia, masennusta, jatkuvasti
mielessä)?

 kyllä
 ei

Kuinka usein ajattelet, mitä teit?

Ajatteletko koskaan, miltä uhrista tuntui tai tuntuu?

 kyllä
 en

Mitä haluaisit sanoa ihmiselle / ihmisille, joita kohtaan olet
käyttäytynyt väkivaltaisesti?
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Oletko koskaan käyttänyt väkivaltaa muiden painostuksesta?

 kyllä
 en

Miten ja miksi?

Oletko joutunut tahtomattasi tilanteeseen, jossa itse käytit
väkivaltaa tai sinua kohtaa käyttäydyttiin väkivaltaisesti?

 kyllä
 en

Kuvaile tilannetta

Onko virkavalta käyttäytynyt sinua kohtaan väkivaltaisesti?

 kyllä
 ei

Missä tapauksessa ja miten?

Kannatko koskaan asetta mukanasi?

 kyllä
 en

Mitä asetta ja minkälaisissa tilanteissa?

Tässä voit halutessasi kertoa vapaasti jotain muuta aiheeseen
liittyen.
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FSD1286 PERHEVÄKIVALTA 2001

FSD1286 EXPERIENCES OF DOMESTIC VIOLENCE 2001

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

 

  
ONKO KUMPPANISI KÄYTTÄYTYNYT VÄKIVALTAISESTI SINUA KOHTAAN? 
kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä tapahtui: Ex-mies kävi päälle. Paiskoi ympäriinsä kuin 

räsynukkea. 

 Miltä se tuntui? Pahalta 

 Mitä ajattelet siitä nyt? Opin sen etten enää koskaan jää väkivaltaiseen suhteeseen. 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? No nykyisin olen aika arka. Esim. jos 

nykyinen mieheni halaa minua pyristelen hieman vastaan, koska alitajunta saa minut 

pelkäämään että hän aikoo käyttäytyä minua kohtaan väkivaltaisesti. 

 Miksi kumppanisi käyttäytyi väkivaltaisesti? Hän oli erittäin mustasukkainen. 

 Oliko teko mielestäsi oikeutettu? Ei todellakaan. 

  
7/Lomake 12: 26-35, nainen, sosionomi amk, - 
OLETKO KURITTANUT LASTASI? kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä teit: ottanut tukkaan kiinni ja vetänyt. myös olen ottanut kiinni 

vaatteisiin joissain tilanteissa tai ottanut syliin rimpuiluista huolimatta.korotan myös ääntäni 

jos tuntuu ettei asia mene perille. 

 Miltä se tuntui? harmittaa silloin kun itse on hermostunut ja ei jaksa olla kärsivällinen 

lapsen tarpeille. 

 Mitä ajattelet siitä nyt? on hyvä tuntea syyllisyyttä, mutta itselleen on opittava antamaan 

myös anteeksi. tukistamisen ja vaatteisiin kiinni tarttumisen jälkeen on kyllä oppinut 

tiedostamaan omia hermostumisiaan paremmin ja kiertämään niitä tilanteita esim. ottamalla 

"aikalisän" eli menen toiseen huoneeseen hetkeksi.ääntäni korotan yhä ja tukastakin voin 

periaatteessa hieman ottaa kiinni jos pystyn tekemään sen niin että en tee sitä oman raivoni 

vallassa. 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? oli paha mieli ja juteltiin asiat lapsen 

kanssa jälkeenpäin, pyysin anteeksi. en kuitenkaan niitä tilanteita jossa tavoitteena oli pitää 

yllä rajoja ja siksi esim. otin syliin ja kannoin pois jostain tilanteesta vaikkapa kaupassa. 

 Miksi käyttäydyit väkivaltaisesti? usein siihen liittyy oma hermostuminen kun asiat eivät 

suju niin kuin on itse ajatellut. 

 Oliko tekosi mielestäsi oikeutettu? ei se ole oikeutettu jos itse hermostuksissaan tukistaa 

vaikka toinen kiukuttelisikin. 

  
ONKO SINUA KURITETTU LAPSENA? kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä tapahtui: otettu joitain kertoja tukasta kiinni 

 Miltä se tuntui? pahalta,mutta tiesi aina että siihen oli syynsä, se oli rangaistus kun oli ollut 

tottelematon. 

 Mitä ajattelet siitä nyt? en mitään ihmeellistä.ei se ollut mitenkään traumaattista 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? ei mitään 

 Miksi sinua kohtaan käyttäydyttiin väkivaltaisesti? olin rikkonut sovittuja sääntöjä 

 Oliko teko mielestäsi oikeutettu? kyllä 

  
ONKO KUMPPANISI KÄYTTÄYTYNYT VÄKIVALTAISESTI SINUA KOHTAAN? 
kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä tapahtui: lyönyt, hakannut nyrkillä,vetänyt hiuksista. ks. kyselyn 

alkuun 

 Miltä se tuntui? ahdistavalta ja pelottavalta 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? meni luottamus ja pitkäksi aikaa jäi 



 

 

pelko mitä hän voisi vielä tehdä minulle tai lähettää jonkun muun tekemään. pitkän aikaa 

kulki kaupungilla ja kotiympäristössäkin taakseen vilkuillen kaikkea epämääräistä varoen. 

 Miksi kumppanisi käyttäytyi väkivaltaisesti? käytti alkoholia ja huumeiden käytön 

jälkiseurauksena lyhyt pinna ja raivokohtaukset milloim mistäkin. 

 Oliko teko mielestäsi oikeutettu? ei!  


