
Hengellinen väkivalta: 
ongelmista ratkaisuihin

Turvallinen uskonyhteisö – miten hengellistä väkivaltaa 
voidaan tunnistaa ja ehkäistä uskonyhteisöissä?
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Lähtökohta

- paljon puhetta hengellisestä väkivallasta

- tilanne on parempi kuin 10 vuotta sitten

- mutta: hengellisesti motivoitunutta väkivaltaa ja 
oikeuksien loukkaamisia esiintyy edelleen

- hengellisen elämän uudenlaisia kipukohtia: 
- esim. kysymys seksuaalisesta tai sukupuolisesta 

identiteetistä 
- suhtautuminen tasa-arvoiseen avioliittoon, aborttiin, 

jne.
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- mistä hengellisessä 
väkivallasta on kysymys?

- mitä asialle pitäisi tehdä?
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Miks i  pohdintaa ja  tekoja tarv i taan?

Uhrien asema: 

- uhrit eivät ole saaneet riittävästi apua

- avunsaanti epävarmaa, vammat pitkäaikaisia ja siirtyviä  

Uskonnollisten yhteisöjen ongelma:

- hengellinen väkivalta vaurioittaa myös niitä harjoittavia yhteisöjä

Yhteiskunnallinen kysymys: 

- väkivallan monopoli on valtiolla

- uskonnolliset yhteisöt eivät ole erityisasemassa, oikeudet eivät ole 

rajoittamattomia →mitä tahansa ei voi tehdä uskonnonvapauden 

turvin

- perusoikeudet (sananvapaus, yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvo) 

koskevat myös uskonnollisen yhteisön yksittäisiä jäseniä
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Hengel l isen väkival lan määrittelyä

• Kirkon määrittely: Hengellinen väkivalta on 
henkistä väkivaltaa, johon liittyy uskonnollinen 
ulottuvuus:

”Sen ilmenemismuotoja ovat pelottelu, 
käännyttäminen, syyllistäminen, 
eristäminen ja kontrollointi. 
Tarkoituksena on nujertaa toisen ihmisen 
elämänkatsomus, elämäntapa tai 
mielipide.” (Aamenesta öylättiin.)
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…laveampi määritelmä

• henkistä tai fyysistä väkivaltaa, joka kohdistuu 

uskonnollisen yhteisön omia jäseniä vastaan

• perustellaan hengellisistä lähtökohdista tai hengellisen 

yhteisön jäsenyydellä 

• uhkaa ihmisen terveyttä ja henkeä

• rajoittaa ihmisen elämän edellytyksiä, tulevaisuutta sekä 
valinnanmahdollisuuksia perheessä, työelämässä, jne.

• vahingoittaa ihmisen oikeuksia ja uskonnonvapauden 

toteuttamista

• voi olla vaikutukseltaan pitkäaikaista sekä laajentua 

koskemaan myös muita ihmisiä 6



Esimerkkejä

UUT:

• Nykyisiin ja entisiin jäseniin kohdistuvat rangaistukset kuten julkinen 

häpäiseminen, tuomitseminen ja syyllistäminen sekä sosiaalinen eristäminen

• Seksuaalisen ja perheväkivallan uhrien vaientaminen yhteisön edun nimissä.

• Naisten heikko asema.

• Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen.

• Ehkäisykielto.

• Poliittiseen toimintaan osallistumisen kieltäminen.

• Pelottelu esimerkiksi maailmanlopulla ja syntisiä kohtaavilla rangaistuksilla 

kuten helvetillä.

• Naisten ja tyttöjen (osin myös miesten) sukuelinten silpominen.

• Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä.

• Avioliittoon painostaminen ja pakottaminen.

• Taloudellinen riisto, jossa välineenä käytetään uskontoa. 

• Tietynlaisen terveydenhuollon - esimerkiksi verensiirtojen - kieltäminen.
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Hengellinen väkivalta voi olla läsnä 
käytännössä kaikissa (hengellisen) elämän 
ulottuvuuksissa:

• Sosiaalistuminen liikkeisiin
• Sielunhoito
• Ihmisen keho
• Seksuaalisuus ja sukupuoli
• Taloudelliset toiminnot
• Irtaantuminen liikkeistä
• ”Satunnaisten” asioiden hengellistäminen
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Mitä hengellinen väkivalta ei ole? 
… ja mitä se on?

• ohimenevä harmistus, mielipaha tai ärtymys →
seuraukset merkittäviä

• tasaveroisten toimijoiden keskinäinen ”kinastelu” →
valta-asetelman läsnäolo

• kaiken kattava olomuoto uskonnollisissa liikkeissä →
liittyy tiettyihin asioihin

• kaikkia koskevaa → valikoivaa

• kyse ei siis pienestä harmista tai mielipide-
eroavaisuuksista, vaan ihmisen elämää 
konkreettisesti uhkaavasta ilmiöstä
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Mikä altistaa väkivallalle?

• hierarkkinen ja autoritaarinen hallintomalli: 
vallan väärinkäyttö 

• korostunut yhteisöajattelu: eksklusiivisuus

• uskonelämän tiukkuus: opilliset ja 
elämäntavalliset määräykset
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Miten uskontoihin ja uskonnollisiin 
liikkeisiin liittyviä ongelmakohtia 
voitaisiin kohdata?
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- perustilanne: 

- yleensä oman uskonnollisen yhteisön 
ongelmia ei haluta lähteä ratkomaan

- lisäksi: myös yhteiskunta ollut varsin 
kykenemätön ratkaisujen miettimiseen 
& tekemiseen
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Ketä asia koskettaa?

- hengellisen väkivallan suorat ja epäsuorat kohteet

- hengellistä väkivaltaa harjoittavat tahot

- hengellistä väkivaltaa kohtaavat ja ratkaisevat tahot
- kirkko

- ministeriöt, virkamiehet

- sosiaalityö, terveydenhuolto

- koululaitos

- poliisi, oikeuslaitos

- tukiorganisaatiot (esim. UUT),

- tutkijat, media sekä kansalaiset

→ laaja yhteiskunnallinen kysymys



Ongelma moninainen, ratkaisut moninaisia

• väkivallan seurausten korjaaminen

• väkivaltaan puuttuminen

• väkivallan ennaltaehkäisy
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H u r t i g &  L i n j a k u m p u  
( 2 0 2 0 ) :

R a t k a i s u e h d o t u k s i a
k i r ko l l e
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1. Virheiden kohtaaminen ja tietoisuuden lisääminen

2. Väkivallan kohteen kohtaaminen

3. Sisäinen kehittyminen

4. Dialogi ja yhteys yhteiskuntaan

5. ??

Ratkaisun ulottuvuuksia
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1. Virheiden kohtaaminen ja tietoisuuden lisääminen

- ongelmien tunnistaminen ja tunnustaminen

- henkinen siirtymä ongelmien ja virheiden 
kieltämisestä niiden käsittelyyn → vastuun 
ottaminen 

- muutos edellyttää tiedon ja tietoisuuden 
lisäämistä ja omaksumista aiheeseen liittyen

- koulutus, tutkimukset, itsereflektio, jne.
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2. Väkivallan kohteen kohtaaminen

- uhrit usein yhteisöistä erotettuja tai eronneita, mutta voivat

olla myös nykyisiä jäseniä

- uhrien kokemukset ja kärsimykset: vakavasti ottaminen

- väkivallan uhreja ei voi jättää ”heitteille”

→ yhteisöjen vastuu nykyisistä ja entisistä jäsenistä

→ muiden organisaatioiden mahdollisuus osallistua väkivallan 
uhrien tukemiseen (ev.lut. kirkko, uskonnollisen verkostot, 
sote-ala, poliisi/oikeuslaitos, UUT, jne.)



Jyväskylän toimintamalli

- vertaisryhmä hengellistä väkivaltaa 
kokeneille
- prosessimuoto, 6- 8 kokoontumista
ryhmää vetävät seurakunnan työntekijät (2 
pappia)
- ihmiset, joilla kiinnostusta, kokemusta tai 
ymmärrystä ilmiöstä ja sen kohtaamisesta 
- ryhmästä ilmoitettu verkkosivuilla, lehdissä 
ja kohtaamisissa
- ryhmän koko 4-8 henkeä
- ryhmän toiminta on riisuttu hengellisistä 
sisällöistä: 
ei alku- tai loppurukouksia, hengellisiä 
lauluja tai muuta hengellistä puhetta
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3. Sisäinen kehittyminen

- hengelliseksi väkivallaksi tulkittavia toimintatapoja perustellaan usein 
teologian avulla

→ teologisten käytäntöjen uudelleenarviointi
→ väkivallaton hengellisyys

- sosiaalisen dynamiikan miettiminen ja itsereflektio: yhteisöllisen väkivallan 
tunnistaminen 

→ virheistä oppiminen ja uusien sosiaalisten käytäntöjen luominen
→ terveen yhteisöllisyyden vaaliminen

- uskonnonvapauden logiikan pohtiminen uskonnollisen liikkeen sisällä

→ uskonnonvapauden periaatteet koskevat myös uskonnollisten

liikkeiden jäseniä

→ lähtemisen mahdollistuminen ilman, että siihen kytkeytyy

(yhteisöllisiä) rangaistuksia
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4. Dialogi ja yhteys yhteiskuntaan

- uskonnolliset liikkeet ja kirkko eivät ole irrallaan yhteiskunnasta →
yhteiskuntavastuu

- uskonnollisten yhteisöjen ”keskinäisvastuu”

- sitoutuminen dialogiin ja toimintamallien luomiseen hengellisen 
väkivallan teemoihin liittyen

- valtiolliset toimijat (ministeriöt, lapsiasianvaltuutettu, jne.)
- ev-lut.kirkko ja muut uskonnolliset katto-organisaatiot (Uskot-

foorumi, jne.)
- UUT-tyyppiset toimijat
- sote-alan toimijat (sosiaalityö, sairaanhoito, mielenterveyspalvelut) 
- Ensi- ja turvakoti, rikosuhripäivystys
- jne.



Dialogimalli: Neuvottelun ja sovittelun mahdollisuus hengellisessä 
väkivallassa

• Vuorovaikutuksen rakentaminen hengellistä väkivaltaa harjoittavan tahon 
kanssa

1. Tapahtumien läpikäyminen, jossa selkiytetään, mitä on tapahtunut ja 
millaisia tosiasioita tapahtumista voidaan löytää.

2. Ymmärryksen syventäminen, jossa hahmotetaan näkökulmien 
monitulkintaisuus ja jossa tunnistetaan ongelmat ja väkivallan tilanteet.

3. Otetaan vastuu väkivallasta ja pyritään korjaamaan sen seurauksia. 

4. Uudenlaisten toimintatapojen luominen, jossa keskiössä on väkivaltaisista 
käytännöistä irtipääseminen.

5. Uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen hengellisessä yhteisössä. 

• Dialogisen ongelmanratkaisun kohde ei ole pelkästään väkivallan uhri, vaan 
mitä suurimmassa määrin myös väkivaltaa harjoittava taho. 
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5. ??

- Uskontoihin ja hengelliseen väkivaltaan liittyvä 
ongelma on haastava ja monia keinoja ei ole vielä 
”kuviteltu” tai ajateltu

- ei ole olemassa yhtä keinoa asian ratkaisemiseksi; 
tarpeet ja ratkaisut ovat erilaisia eri paikoissa

- ratkaisujen pohtimiseen tarvitaan kaikkien panosta

- tarvitaan tiedollisia, asenteellisia, toiminnallisia, 
rakenteellisia ja kulttuurisia keinoja ja muutoksia



Asioita ei voi muuttaa 
ilman uskonnollisten 

yhteisöjen mukanaoloa.
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” Helluntaiseurakunnista vain 
osa kuuluu Suomen 
Helluntaikirkkoon, enemmistö 
on itsenäisiä seurakuntia. 
Suurin osa niistäkin on ottanut 
käyttöön työntekijöiltä 
edellytettävä valtakirjan, jonka 
myöntää Helluntaikirkon 
valtakirjatoimikunta. 
Valtakirjaan liittyy muun 
muassa turvakoulutus, jonka 
avulla opitaan tunnistamaan 
hengellistä väkivaltaa.”
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Lopuksi

- asioiden korjaaminen on vaativaa, mutta ei mitenkään 
mahdotonta

- uskonnollisia liikkeitä pitäisikin tukea omissa 
kehityskuluissaan, virheiden ratkaisemisessa, jne. 

- toisaalta pitää myös vaatia vastuun kantamista

- ratkaisukeskeisyyttä, ei demonisointia, eikä uskonnon 
harjoittamisen tai uskonyhteisöjen olemassaolon 
vaarantamista

- yhteinen tavoite: väkivallaton ja turvallinen hengellisyys 



Kiitos!

Aini Linjakumpu, YTT
Professori (uskontojen ja 
kulttuurien politiikka) 
Lapin yliopisto

Aini.Linjakumpu@ulapland.fi
www.linjakumpu.com
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Työ jatkuu: kaikki 
aiheeseen liittyvät 
yhteydenotot 
tervetulleita!

mailto:Aini.Linjakumpu@ulapland.fi
http://www.linjakumpu.com/

