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Nuorten seurustelusuhteet?KOULUTERVEYS-

KYSELY 2019

Perusopetus 

(8. ja 9. lk)

Lukio

(1. ja 2. vuosi)

Amm. oppilaitos

(1. ja 2. vuosi)

Seurustelee tällä 

hetkellä
19 % 26 % 34 %

Voi olla täysin oma 

itsensä
94 % 97 % 97 %

Seurustelukumppani 

arvostaa kehoa
92 % 96 % 95 %

Voi täysin luottaa 

seurustelu-

kumppaniinsa

92 % 95 % 94 %

Puhuvat 

kunnioittavasti 

toisilleen

91 % 94 % 92 %

Voivat ilmaista 

toisilleen läheisyyttä 

ja rakkautta

95 % 98 % 97 %

Taulukko 1. Seurustelusuhteet. Lähde: THL sähköpostitieto 11.2.2020
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Väkivalta nuorten seurustelusuhteissa

Nuorten parisuhdeväkivalta

• Uhkaavaa, kontrolloivaa ja väkivaltaista käyttäytymistä, 
hyväksikäyttöä, häirintää tai vainoa, jonka tekijänä on entinen tai 
nykyinen kumppani

• Väkivalta voi olla fyysistä, emotionaalista ja/tai 
seksuaaliväkivaltaa, ja se voi tapahtua läsnä ollen tai sähköisesti 
(esim. puhelimella tai sosiaalisessa mediassa)

Väkivallan tutkimuskeskustelut

• Viime vuosina nuorten parisuhdeväkivaltatutkimus on 
vilkastunut Euroopassa ja Pohjoismaissa 

• Suomessa seurustelusuhdeväkivaltaa on toistaiseksi tutkittu 
hyvin vähän (tutkimus paraikaa käynnissä Tampereen yliopiston 
Kiistelty suostumus –hankkeessa 2019–23: 
https://projects.tuni.fi/suostumus/ ) 
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Tutkimushavaintoja viime vuosilta: väkivalta seurustelusuhteissa

• Nuorisorikollisuuskysely 2020: fyysistä väkivaltaa kokenut 2% 9-luokkalaisista nuorista (Kaakinen 

& Näsi 2021)

• Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016: 5% vastanneista kokenut vainoa 

seurustelukumppanin taholta elämänsä aikana (Kunttu & Pesonen & Saari 2016)

• Viranomaisaineisto: 15-20-vuotiaisiin kohdistuneet pahoinpitelyilmoitukset (2013), joissa 

epäiltynä seurustelukumppani (Isotalo 2017)

• Lähes 90 % ilmoituksista koski poikaystävän tekemää pahoinpitelyä

• Yleisinä tekotapoina liikkumisen estäminen, töniminen, heitteleminen, potkiminen ja 

lyöminen; myös vakavaa väkivaltaa kuten nyrkillä tai esineellä lyömistä ja kuristamista

• Myös alaikäisiin tyttöihin kohdistuvan väkivallan vakavuus ja monimuotoisuus (Isotalo 2019)

• Väkivalta ei välttämättä pääty eroon, vaan se voi muuntua ja saada vainoamisen piirteitä 

(Isotalo 2020)
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Väkivallan tunnistaminen ja 
parisuhdeväkivaltaa koskevat puhetavat

• Miten nuorten seurustelusuhteisiin 
suhtaudutaan?

• Millä sanavalinnoilla 
parisuhdeväkivallasta puhutaan?

• Nuorten erilaiset taustat huomioivat 
puhetavat vs. ulossulkevat puhetavat 

• Erilaisten väkivallan muotojen 
sanoittaminen – myös rikoksina
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Väkivaltakokemuksista vaikeneminen

• Lapsiuhrikyselyn (2013) ja kouluterveyskyselyn 
(2019) mukaan suuri osa kaikista nuorten 
väkivaltakokemuksista jää vain nuorten omaan 
tietoon (Fagerlund ym. 2014; Ikonen & Helakorpi 
2019). 

• Myös seurustelusuhteessa koetun väkivallan 
salaaminen vanhemmilta ja muilta mahdollisilta 
auttavilta tahoilta on yleistä (Hellevik ym. 2015), 
syitä mm: 

1. Ajatus väkivallasta yksityisasiana

2. Luottamuksen puute sen suhteen, miten 
aikuiset ja ammattilaiset reagoivat

3. Tekijän ja/tai suhteen suojeleminen
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Väkivaltakokemuksista kertominen

• Nuoret kertovat seurustelusuhteissa kokemastaan väkivallasta 
toisille nuorille useammin kuin aikuisille (Barter & Stanley 2016; 
Hellevik ym. 2015; Korkmaz & Överlien 2020)

• Osa nuorista ei luota myöskään toisiin nuoriin (esim. aiemmat 
kokemukset luottamuksen rikkomisesta ja itseä koskeneista 
juoruista) (Hellevik ym. 2015)

• Tästä huolimatta: nuorten välisen vertaistuen mahdollisuuden 
tunnistaminen ja tukeminen on tärkeää (nuorten 
parisuhdeväkivallan varhaisempi tunnistaminen, tuen piiriin 
auttaminen ja rohkaiseminen, jne.)
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Joitakin huomioita seurustelusuhdeväkivallan
ehkäisytyöstä oppilaitoksissa

• Seurustelukumppanin tekemä väkivalta vaikuttaa monin tavoin uhrien koulupäivään, opiskeluun 
ja kaveruussuhteisiin (Korkmaz & Överlien 2020)

• Puheeksi ottaminen oppilaitoksissa on herättänyt myös epävarmuutta siitä, miten 
kokemuksistaan kertomaan tulevaa nuorta voidaan parhaiten auttaa (Barter & Stanley 2016) 

• Eteenpäin ohjaaminen, tukipalvelut ja resurssit?

• Yhteistyö auttavien tahojen kanssa pitäisi olla rakenteissa

• Edellytyksenä riittävä tuki nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille käsitellä aihepiiriä 
nuorten kanssa

• HUOM: THL:n verkkokouluun tulossa Erase GBV-hankkeessa kehitetty verkkokoulutus 
sukupuolistuneen väkivallan kohtaamisesta kouluissa (Lisätietoa Erase GBV –hankkeesta: 
https://projects.tuni.fi/erasegbv/)
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Kiitos ja hyvää syksyä!

anu.isotalo@tuni.fi
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