
 

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. (SANL-FKAF) järjestää 
perjantaina 8.5.2015 yhteistyössä Suomen Akatemian CoCare -tutkimushankkeen sekä teologisen 
tiedekunnan kanssa Helsingin yliopistossa kongressin Academic Women’s Perspectives on Domestic 
Violence.  

SANL-FKAF:n koordinoimassa, Euroopan komission alaisessa Domestic Violence Met by Educated Women -
hankkeessa (2013-2015) on tarkasteltu korkeasti koulutettujen naisten kokemuksia väkivallan 
tunnistamisesta, väkivallan eri muodoista ja niiden yleisyydestä sekä keinoista, joilla naiset ovat pyrkineet 
pääsemään irti väkivallan kierteestä. 

Suomessa on aikaisemmin tutkittu parisuhdeväkivaltaa kansallisilla kyselytutkimuksella vuosina 1997 sekä 
2005. Nyt julkistettavat tulokset perustuvat ensimmäiseen suunnattuun kartoitukseen korkeasti 
koulutettujen naisten parisuhdeväkivaltakokemuksista. Poimintoja kartoituksesta: 

·    Reilu neljännes vastaajista on (ollut) väkivaltaisessa parisuhteessa. 

·    Yleisimmät henkisen väkivallan muodot ovat naisen nöyryyttäminen nimittelemällä, mustasukkaisuus 
sekä väkivallalla uhkaileminen. Yleisimpiä fyysisen väkivallan muotoja ovat liikkumisen estäminen, läimäisy, 
potkiminen sekä seksuaaliseen kanssakäymiseen pakottaminen tai pakottamisen yritys. 

·    Väkivalta aiheutti voimakkaasti häpeää, pelkoa, vihaa sekä masennusta. 

·    Naiset hakivat vähän apua väkivaltaan. Yleisimmät syyt, miksei apua haettu suhteen aikana, olivat muun 
muassa häpeä ja pelko kostosta. 

·    Eniten apua parisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset saivat ystäviltä, perheenjäseniltä, terveyskeskuksista 
sekä turvakodeista. 

EU-hankkeen partnereista Kielin yliopiston konstruktiivisen kasvatustieteen keskus on kehitellyt 
kysymyspatteristoa väkivallan puhkeamisen ennalta ehkäisemiseksi riskialttiissa parisuhteissa. Slovenian 
Akateemisten Naisten Liitto on tehnyt samantapaisen kyselytutkimuksen kuin SANL-FKAF ja senkin 
tuloksia esitellään kongressissa. 

Kongressi on Domestic Violence Met by Educated Women (DVMEW)-hankkeen päätösseminaari.  Hanke 
kuuluu Euroopan komission alaiseen elinikäisen oppimisen ohjelmaan ja on ns. Grundtvig-
oppimiskumppanuushanke. Ohjelman kansallisena toteuttajana toimii Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO. 

Results of the Finnish Survey on Domestic Violence Met by Academic Women 

Lisätietoja: 

Professori emerita Raija Sollamo, p. 050 404 4809, raija.sollamo(a)helsinki.fi (DWMEW-hankkeen 
koordinaattori) 

Maiju Pitkänen, p. 040 760 2886, maiju.pitkanen(a)helsinki.fi (suomalaisen kyselytutkimuksen tekijä) 

CoCare – Cooperation in care: Research on meaning systems, chances and 
conflicts: http://blogs.helsinki.fi/co-care/ 
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Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund (SANL-FKAF) on 
korkeakoulutettujen naisten kansainvälinen verkosto, joka edistää korkeakoulutettujen naisten asemaa, 
työuraa ja tasa-arvoa. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema ECOSOCissa, ILOssa ja 
UNESCOssa ja sisarjärjestöjä yli 60 maassa. Poliittisesti sitoutumaton SANL-FKAF perustettiin 1922. 
Lisätietoja: http://akateemisetnaiset.fi 
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