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Alkoholin yhteys 

parisuhdeväkivallan 

seurauksiin? 
 

(Aineistona vuoden 2005 naisuhritutkimus, Piispa & 

Heiskanen 2009)   
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• Alkoholin humalankäyttö lisää parisuhdeväkivallan 

riskiä (Johnson 2001; Caetano & al. 2001; Piispa 

2006) 

• puolison alkoholin humalakäytön lisääntyessä kerrasta 

useampaan kertaan viikossa, naisten väkivallan 

kokemukset kaksinkertaistuivat (Piispa 2006, 71-72). 

• myös naisen humalahakuisen juomisen yleistyminen 

lisää väkivallan kohteeksi joutumista parisuhteessa (ei 

yhtä voimakkaasti kuin puolison humalajuominen) 

(Piispa 2006, 71-72). 

 

 

 24.2.2014 3 Tiina Savola 

 Alkoholi ja parisuhde 



www.helsinki.fi/yliopisto 

• Molemmat (mies ja nainen) päihtyneitä runsaassa 
kahdessa tapauksessa viidestä vakavimmasta 
parisuhdeväkivaltatapauksesta (Naisten kokemaa 
väkivaltaa kartoittanut tutkimus, Piispa 2006, 74). 

• Miehet, joilla on alkoholiongelmia,  

• pahoinpitelevät puolisoitaan useammin kuin muut, 

• käyttävät yleensä väkivaltaa toistuvasti  

• väkivallasta seuraa useammin vammoja (Johnsson 2001; 
Walker 1984). 

• Humala voi madaltaa kynnystä ja alentaa sosiaalista 
painetta käyttää väkivaltaa. Humalaa voidaan käyttää 
jälkikäteen myös oman vastuun kieltämiseksi. (Parker 
1995; Johnson 2001; Kantor & Straus 1990; Caetano & al. 
2001; Kivivuori 2001; Piispa & Heiskanen 2009.) 
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• Naisen päihtyminen vähensi poliisille ilmoittamista: 
selvänä olleet ilmoittivat lähes neljä kertaa useammin kuin 
päihtyneenä olleet 

• Jos väkivaltaa oli tapahtunut vähintään neljä kertaa, naiset 
ilmoittivat poliisille useammin kuin harvemmin väkivaltaa 
kokeneet 

• Mitä iäkkäämpi uhri, sitä useammin ilmoitettiin poliisille 

• -> kun väkivalta on kestänyt pidempään, siihen 
reagoidaan ja haetaan apua 

• -> koulutus, työssäolo ja tulot eivät liity poliisille 
ilmoittamiseen 

(Piispa & Heiskanen 2009) 
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• Kumppanin humala 

• Ennustaa voimakkaimmin sekä poliisille ilmoittamista että 
väkivallasta seuranneita fyysisiä vammoja 

• Väkivallan toistuvuus on yhteydessä poliisille 
ilmoittamiseen 

Kynnys ottaa poliisiin yhteyttä on korkea ja se tehdään vasta 
kun pelätään oman tai läheisen hengen puolesta (vrt. 
Thompson & Kingreen 2006). 

->kun apua haetaan, väkivallan ei enää uskota päättyvän 
ilman ulkopuolista puuttumista! 

Kun parisuhdeväkivallan tekijä on päihtynyt, hänestä 
ilmoitetaan herkemmin poliisille kuin tapauksissa joissa tekijä 
on selvä 

(Piispa & Heiskanen 2009.) 
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• Poliisille ilmoittavat uhrit toipuvat psyykkisesti nopeammin 
kuin he jotka eivät ole ilmoittaneet poliisille. 

• Poliisille ilmoittaminen  saattaa myös vähentää uudelleen 
uhriksi joutumista (vrt. Thompson & Kingree 2006) 

• Kumppanin päihtymys lisää poliisille ilmoittamista, mutta 
naisen oma päihtymys vähentää ilmoittamista 

• Esteet väkivallasta ilmoittamiselle 

• 1) väkivallan kokeminen kumppanin taholta on ahdistavaa ja 
yksityisasia 

• 2) poliisin kanssa asiointi alkoholia nauttineena lisää edelleen 
uhrin syyllisyyttä 

• Väkivallan toistuessa siitä aiheutuneet terveyshaitat 
lisääntyvät 

(Piispa & Heiskanen 2009.) 
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• Alkoholi ei yksinään aiheuta tai lisää väkivaltaa 

eikä 

• Alkoholi ei yksinään selitä väkivaltaa, vaikka 
alkoholin humalakäyttö liittyykin usein 
väkivaltatilanteisiin. 

(Piispa & Heiskanen 2009.) 

Alkoholin käyttö liitetään myös traumaattisista 
tilanteista selviytymiseen sekä PTSD lievittämiseen 
erityisesti kohdatessa kroonisia traumakokemuksia 

-> oireiden itselääkintää, ahdistuksesta selviytymistä 
(Kaysen & al. 2007). 
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Hyvä muistaa! 
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• depression alkamisen riski on kolme kertaa 

korkeampi muutamia viikkoja synnytyksen jälkeen 

kuin muina aikoina (Cox ym. 1993; ). 

• suhteellinen riski masennukselle oli huomattavasti 

suurentunut (RR odotusaikana 4,7 ja synnytyksen 

jälkeen 5,5) kun parisuhde oli huono (vrt. myös 

Tamminen 1990, Johanson ym. 2000). 

• masennuksesta kärsivät naiset reagoivat mielialan 

laskulla negatiivisiin vuorovaikutustapahtumiin 

puolison kanssa (Gotlieb ja Whiffen 1989b). 
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• Vanhemmaksi tulo on uusi tilanne, jolloin myös 

miehellä voi olla masennusta (Hiltunen 2003).  

• Osa naisista, joilla oli masentuneisuutta, koki 

selviävänsä hyvin juuri puolison tuen ansioista. 

• tutkimuksen mukaan korkeammat EPDS-pisteet 

liittyivät aikaisempaan pahoinpitelyhistoriaan ja 

obstetrisiin komplikaatioihin (Bacchus ym. 2003).  

• Nuoret äidit ovat aikuisia suuremmassa riskissä tulla 

pahoinpidellyksi raskausaikana kuin aikuiset, ja 

tähän ongelmaan pitäisi terveydenhuollossa 

kiinnittää huomiota (Parker ja Chouaf 2002). 

24.2.2014 10 Tiina Savola 

Synnytyksen jälkeinen 

masennus (Ylilehto 2005) 



www.helsinki.fi/yliopisto 

• Synnytyksen jälkeinen masennus, ahdistuneisuus ja 

PTSD liittyvät vahvasti perheväkivaltaan (Howard ym. 

2013).  

• Parisuhdeväkivaltaa kokeneilla naisilla on 

kolminkertainen mahdollisuus sairastua synnytyksen 

jälkeiseen masennukseen. 

• Masentuneella naisella on 3-5 –kertainen 

todennäköisyys kokea väkivaltaa perheen sisällä 

raskauden aikana tai vuosi synnytyksen jälkeen 
Louise M. Howard1*, Sian Oram1, Helen Galley2, Kylee Trevillion1, Gene Feder3 (2013) 
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Domestic Violence and Perinatal 

Mental Disorders: A 

Systematic Review and Meta-Analysis 

 


