
Naisvankien 
väkivaltakertomusten 
vivahteikas toimijuus ja 
uhridiskurssineuvottelut

Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät 2018
Kvalitatiivinen rikosurien ja seuraamusjärjestelmän tutkimus

21.11.2018
Vera Virolainen

väitöskirjatutkija



Esitys

Tutkimusasetelma

Toimijuuden kerronta väkivallan jatkumoilla
Väkivallan kokeminen
Väkivalta osana toimijuutta
Tulevaisuuden väkivallaton toimijuus

Johtopäätökset



Tutkimusasetelma



Naisten väkivaltaa on tarkasteltu 
yksiulotteisin diskurssein. 

Hienovireisempi tarkastelu mahdollistaa 
syvällisemmän naisten väkivallan 

käsittämisen ja siihen puuttumisen.



 Millaisia vivahteita naisvankien 
väkivaltakertomuksissa esiintyy suhteessa 
uhridiskurssiin? 

 Millaista toimijuutta naiset tuottavat 
itselleen väkivaltakertomuksissa?



Toimijuuden kerronta väkivallan jatkumoilla



Väkivallan kokeminen

Leeni:
”Kyl mä uskon, että se että mua on niinkön hakattu paljon ja 
alistettu ja semmosta runnomista on tapahtunu, ni mä luulen, et 
se osittain on varmaan.. syy siihen, miks mustaki on sit tullu
semmone. Et on sitte lähteny käyttäytyny väkivaltasesti. Mutta se 
on myös kans iso tekijä - mä en oo koskaan ollu väkivaltanen
ketään kohtaan selvin päin. Nii, eli ne päihteet ja just tommoset
niinku vahvat huumeet, niinku toi muuntohuume, se PV, ni se, 
tosi monesta kiltistä ihmisestä tulee, niistä tulee ihan todella 
hirviöitä.”



Väkivalta osana toimijuutta

Marja:
”[I]tseasias niinku, mulla meni hermo äitiin. Ja olin niinku päihtyny
ja siis.. Mä sanoin vaan äitille, et ’en mä niinku kestä enää sun
valheita’ - jotka kantaa juurensa lapsuudesta, ja sit sitä on ollu
koko elämän, mitä mä oon äitin kans ollu, ni yhtä valehteluu ja… 
(huokaa). Semmosta, ja sit mä niinku.. Päätinpä nyt vaan, että 
”mä tapan ton”. Yymmh. [Selvittää tapoja, joilla pahoinpiteli äitiä.] 
Ja sit se herätti mul semmosii tunteit, että niinku.. Et mä haluun 
tost ihmisest eroon, et - en mä jaksa, et ei mun oo pakko kärsii 
enää ja mun ei oo pakko voida huonosti.. - - Mä, siis mä oon
käsitelly tätä mitä mä oon tehny ja tietenki (huokaa) kannan siit
vastuun, mutta en kadu, niinku tekoa.”



Tulevaisuuden väkivallaton toimijuus
VV: Niin miten sää aattelet että - mietityttääks sua jotenki jatkossa se 
väkivalta? Että onks se semmone asia, mitä sun pitää miettiä tai 
välttää tai..? Vai onks se ihan taaksejäänyttä?
Netta: Siis kyl mun sitä sillä tavalla pitää miettiä, että mä en voi 
ollenkaan olla noitten ihmisten kans tekemisissä, ettei just tuu mitään.. 
ongelmia, enkä mä ala käyttämään mitään, eikä oo semmoses
seurassa. Siellä niinku jotenki ihannoidaan sitä väkivaltaa. 
VV: Joo. Elikkä sää aattelet, että ehkä.. enemmän että se väkivalta on 
niinku tullu sun omaan toimintaan sitä kautta just, että on ollu siinä 
porukassa, missä on käytetty,
Netta: Joo
VV: ja sitte on niinku ite käyttäny.



Johtopäätökset



Pienten kertomusten kuuleminen avaa 
naisvangeille tilan toimijuuden 

kerronnalle pärjäämisen eetoksen 
marginaaliin. Toimijuutta voidaan 
uudelleenrakentaa kauemmaksi 
väkivallasta ja näin tukea naisten 

hyvinvointia, turvallisuutta ja 
rikoksettomuutta.
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