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Miksiihmisestätuleeväkivaltainen?

Kunanuolmsuatus
r0mahtaa
Suomessa tapahtuu vuodessa noln mllioona
väkivallantekoa. Se on 27OOväkivallan tekoa
päivässä, 112 väkivallan tekoa tunnissa.
Väkivaltaaon kaikkiallanmutta sen syitä
analysoidaan haruoin. Nyt on analysoitu'
Tohtori Timo Purjo tutki väitöstutklmuksessaan
Vä kiva ltai se sta n uo r u udesta vastuulliseen
ihm isyyteen, miksi ifrmisestå tulee väkivaltainen
ja mitä asian ehkäisemiseksi voi tehdä. Tuthimus
on ainutlaatuinen maailmassa.
loitan tämån artikkelini
poikkeuksellisellatavalla.
Ensimmäiseksikerron nimittäinoman mielipiteeni:
"Arvoisat turvallisuusammattilais€t,jotka olette huolissanne
Suomen turvallisuudesta.ia haluatte t€hdå tåstå maasta turvaF
lisemman, pyytåkäå Timo Purio
puhumaanseminaareihinne.
Häyleisö
nen väitöstilaisuudessaan
välilläitki, vålillå nauroi. Hänellå
on oikeastipainavaasanottavaa."

ArvokasvatuSon pielesgä

"Todistinväitöstutkimuksessafl,ettäkun ihminen edistää toistenia yhteistähyvää, hänen oma hwinvaintinsa kasvaakestävällätavalla. lhmisestätulee aidosti
oremistatoisille ihmisille"'
onnellinen. Maaitmassaoaminen on yksinkertatlgesti
Timo Purjo sanoo.

"Silloinnuori eläå myllerryksen
aikaa.Hänenarvonsaja tunteensa
ovat vasta hahmottumassa.Juuri
tåmå antaa mahdollisuudenvaikuttaa nuoren arvoihinkyselemåF
nuoren
lä ja kyseenalaistamallakin
keskenäänristiriitaisiaarvola."
Timo Purjo alleviivaavoimakkaasti,että hån tarkoittaaarvoilla
kaikkeamuuta kuin nyky-yhteiskunnantarjoamiaarvostuksia.
"On aivan karmoaa, miten
yhteiskunnassamme jatkuvasti
hoetaan: meidån on jalostettava
turnuoristammehuippuyksilöitä
kilpailuvaamaankansainvålinen

Våkivalta on yksl vallan muoto

Timo Purjo kertoo, ettå nykyme"Olen aina sanonut,ettå jos olisi
nostahånelleluleemieleenjonkin
olemassavain yksi yksinkertainen
oläinrodunjaloslaminen.
olialkusyy väkivaltåan,väkivalta
"lhmiselle kåy, kuten monien
si pysryttypoistamåan.Påädynkin
liikaialostuksessaon
koirarotujen
siihen,
että
våitöstutkimuksessani
jo kåynyt: syntyy liian aggressiiviihmiseståkasvaaväkivaltainen,
ios
sia eläimiå,jotka käyvättoistensa
hän kokee elämänsåtarkoituksetkimppuun."
tomaksija hånellåon rakkaudet"Kun ihmistä iatkuvastiialostomuudenongelma",Purjosanoo.
tetaan ja kannustetaanitsekkyy"Maailma,jossaelämme,on hyteen, kllpailemaania voittamaan
vin arvotonja armoton."
toinen,'elämåalkaa pyöriåoman
"Jos ihminen ei Pysty näkenavanympärillå.Kun nuori ei loPympårillään
mitåån
arvopuhua
måån
Pitåä
sylstä
pupeleissä saakaan itsekkäiden
kasta. minkå eteen kannattaisi
oåämäårientavoittelustaonnelliponnistella,
kokee
elämänsä
hän
MyllyTimo Purjo istuu Helsingin
suutta,hän rupeaaetsimåänäripurossaväkivallattomaan
elåmäån tarkoituksettomaksi. Näin käy
kokemuksia,extremeä.Taihån haohjaavannuorisokasvatus!ärjes- myös, los ihminen ei koe itseään
kee onneaanpåihteistå,tai rupeaa
tön Non Fighting Generationin,
etsimåänvaltaa.Väkivaltaon yksi
Hän
itse
on
NFc:ntoimipisteessä.
vallanmuoto."
perustanutjärjestönvuonna 1996,
"Onnellisuuden salaisuudet
ja se on levinnytympåri Suomen.
kumpuavataivantoisenlaisistaarPurjo .iaiårjestön kasvattaiatovat esimerkiksioåihteitä.Valitettavan
voista.Ne tunnettiinjo antiikinaiohlanneetjo yli viisisataakasvatuk- moni kååntyy ulospäin ja alkaa
kana. Oikeita arvoja ovat hYVYYs,
nuorille. käyttåytyå tuhoisasti, våkivaltaisellistakeskusteluryhmåä
totuus ja kauneus.Miksi YhteisPur,joitseon myöstoiminutyli'kah- sesti", Purjo korostaa.
kunnassaon unohdettunåmä?"
tutkimuksessani,
ettå 0pniainssnafln,"
"setvitin
deksanvuottavankiloissanuortgn
Puriosuree.
Timo
juontaa
arvoparissa.
våkivalta
aikuisten
iuurensa
"Kauneus tarkoittaa sisäistä
AikoinaanPurjo oli itse väkival- kasvatuksenpuutteesta.Arvokaskykymme.Tai,että arvommeovat kauneutta. Sitä, että toimimme
vatuson laajakokonaisuus."
tainenongelmanuori.
toisia ihmisiävastaankilpailu,toi- toisten ihmisteneteen koko sydåNyt,s8-vuotiaanahän on kovan
sen pudottaminen,mitätöiminen mellämmela kuoppaammeitsekasiantun- Mollaamlnenon kansanhuvla
luokannuorisbväkivallan
tai voittaminen,tai 'olet heikoin kääthalummo."
tija,ia erittäinhuolissaanmaamme
Ensimmåinenmahdollisuusvai- lenkki',tai 'sinustaei koskaantule
väkivaltatilanteesta.
"Pitäå puhua syistå. Mitkå asi- kuttaa lapsen arvoihin on, kun hyvää laulajaa',tai 'äänestämme Kolmen vaihtoehdon
at aiheuttavatväkivaltaa?Ei riitä, lapsi on parin vuoden ikäinen,uh- sinut tästä talosta ulos, olet sur- arvotarlotin
kea"", Purjoluetteleeesimerkkejå.
että puhutaansiitå, mitä tehdåän, maiässå.
"Tållaisesta äårimmäisestå it- Purjo kertoo,että ohjatessaanon"Se on tuhannen taalan paikka
kun väkivaltaaon jo tapahtunut",
Purjo avaa keskustelun.Pian hän vaikuttaa lapseen ia ohjata hän- sekkyydestäja toisten mollaami- gelmissaanpainiskelevianuoria
väkivallattomaanelämåån,he Pion lähdössä kutsuvieraanalogo- tä kohti arvokasta ja hyväå pää- sesta on tullut kansanhuvia!"
puhumme
tåvåt ede$säänhyvyyden,totuunuorten
"Ja
kun
mahdollisuus
Te- mäåråå. Seuraava
terapianmaailmankongressiin
xasiinpuhumaansamastaasiasta, tulee eteen vasta, kun lapsi on jalostamisestahuippuyksilöiksi, den ja kauneudenaruotarjotinta.
"Jos nuoren arvoina Pitämät
våkivallansyistå.Samojasyitåhån murrosiässä.Se onkin aikuisille emme puhu laisinkaansiitä, että
aikoo levittäämyös englannin-ia iso mahdollisuusvaikuttaalapsen huipullemahtuuvain harva.Suu- asiateivätmiltäänosin
tiedejulkaisuissa arvoihin-Murrosikåpitäisi osata rin osa våsåhtååmatkållaia alkaa liity arvotariottimen
saksankielisisså
arvoihin, pohdimme,
käyttååhyvåksi",Purjo painottaa. voidahuonosti."

"Minu$la
on

uinhe,
ftun
;ff* vaknua
älål'l'i'ili;",1#:'*1[1ä
ciole
ltouluissa
lJ'-"Jffi;
"'JJl'åTil::jiJT
aru0ln$vatuksen
omana
opetu$ta
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onko kyseesså lainkaan todellinen arvo."
"Nuori löytäå elåmälleentarkoitusta siitä, että valitsee sellaisia
arvostuksia,jotka ovat kilnteässä
suhteessanäihin antiikin arvoihin.
Se tarkoittaa kolmea mahdolllsuutta. Ensimmåise$såmahdollisuudessa nuoren en edistottåvä
,iotakintärk€åksi kokemaansaarvokasta asiaa, lai on edi6tettävå
jonkun toisen ihmisen hyvää."
"Toisessa mahdollisuudessa
nuoren on edistettåvä ihmisten
väliståsopua."
" Kolmannessavaihtoehdossa

yhteistä
hånen
onedistettävä
hyvåå."

jautkomaisiin
"Moniin
kotitut-

selletehneet."

Ratkaisu on slåmäntaidollinen
kasvatus

Våklvaltailmlötå pohdltaan
virheellisestl

"Arvokasvatuksestapitåisi tehdå jatkumo.Kunlapsisiirtyypåiväpitääjatkaa.
kotiin,arvokasvatusta
Kouluissaarvokagvatuson erittåin
tärkeää.Muttasen sijaan,ettäkouja hyvån
luissaolisiarvokasvatusta
elämänperusteidenoppimista,se
vähåkinoppi sieltäviedäänpoisja
laitetaan kilpailua tukevia aineita
tilalle. Minustatåmå on karmoaa,
sillä $e johtaa vielä tätäkin pahempaan väkivallan,kierteeseen
tulevaisuudessa",Purjojyråhtåå.
"Meidät nykyihmisetkasvatetaan kåyttäytymåän suorastaan
epäeettisestitoisiammekohtaan."

Timo Purjo painottaa, että yli 99
prosentillaväkivaltaisista
nuoris.
Purjo kertoo,että hån on arvioinut ta kyse on elämäntaidonongelmaassammeolevan lähes miljoo- masta.
"Väkivaltaon arvokasvatuksen
na väkivallantekoa vuodessa.
"Vankimielisairaaloissamme
on ja eettisen kasvatuksen ongeljoitakin satoja väkivaltarikollisia, ma. Se on rakkaudettomuuden
iotka on oikeuden påätöksellåto- ongelma. Vastalåäkevåkivaltaan
dettu syyntakeettomiksi.
Toisinsa- on elåmäntaidollinenkasvatus.
noen niin sairaiksi.että heidät on Kyseon siitå,ettå nuori op€tetaan
arvioimaantekojensa vaikutuksia
muihin ihmisiinja itseenså.Nuoren on tiedostettava itsessäån
mahdollisuudettehdå hyolevat
oUAt hyuyy$, t0tUU$
vää. Nuorta on kannustettavate- Koulusurmal, aselakiko ne
kemåånhyviätekoja."
muka eståå?
ia kaUneUS.MiltSi
"Eettisyyspuolestaåntulee mukaan siinä, että nuori alkaa teoiF Kun yhteiskunnassatapahtuuikålaan toteuttaa sitä. minkå näkee våä, alkaa kiivas syyttely.Siten
kaikilleyhteiseksihyväksi.Silloin pohditaan kovaåäni6€stikieltoja,
hänen oma hyvinvointinsaalkaa rajoituksia,pakottamisiaja miten
kasvaa.Tuleepositiivinenkiene." valvontaavoitaisiinlisåtå.
"Koulusurmienjålk€en edustuomjttu vankilan si.iaantahdosta
riippumattomaan psykiatriseen Vanhemmuudelloalokorttl
kunta päätti muuttaa aselakiåja
hoitoon. Sitt€n yhteiskunnassamlisätä kontrollia.Aselain muutokme päätelläännäiden parinsadan Jokainenihminenhaluaakuulua sesta tuli koulutragedianpåäseusyyntakeettomaksituomitun pe- johonkin yhteisöön,Timo Purjo raus. Aselainmuutoksellaei ole
rusteella, mistå väkivaltailmiös- muistuttaa.
mitäån vaikutustakoulusurmiin.
sä on kyse", Purjo kauhistelee.
"Eeimerkiksiammatti-ia tapa- Jos joku haluaa hankkiaaseen,
"99,999prosenttiasyistii on jåånyt rikollisetovat erittåinyhteisöllisiä. laittomiaaseita saa tästä maasta
tutkimattal"
He toimivatyksi kaikkienja kaikki pilvinpimein."
"Koulusurmissakys€ on tieten"Toinen harha on, ettå kuvitel- yhden puolesta-asenteella."
"Kun nuori 6tsii yhteisöåån,hä- kin ihmisen vaoaastatahdosta.
laanvåkivaltaisuuden
olevanoeritty ominaisuus.Suomessaetsitään nen pitäå osata pohtia,mitkä ovat Hån päättåä tehdå våkivaltaa.
yhä esimerkiksiväkivaltage6niä, yhteisön arvot? Ovatko arvot toi- Ei surmaajami€ti, mihln tarkoivaikkamuuallamaailmassaon jo sen ihmisenpudottaminen,onko tukseen hånen kädessäänoleva
todettu, ettei sellaista geeniå ole arvo jatkuvassakilpailemisessa? ase on myönnetty.Jos tarkoitus
olemassakaan."
Onko se sidoksissa hyvyyteen, on tappaa, hän tappaa. Aselain
"Täällåyritetåånmitå kummalli- kauneuteenja totuuteen?
muutos ei johda minkåänlaiseen
"Arvokasvatuksen pohja on keståväänratkaisuun.Ainoastaan
simmallatavoilla selvittääkansan
väkivaltaistakåyttåytymistä.Jos- kansalaiskasvatuksessa.
Nykyåän surmaajan mielessä olevat arvot
kus syyn väitetäånolevanmielen- ihmistenpitääsuorittaaesimerkik- johtavatjoko hyvååntai huonoon
terveysongelma.Miksi kaikki mie- si tietokoneenajokortteja.Minusta lopputulokseen."
lentorveyspotilaateivåt sitten ole jo neuvoloistaalkaenpitäisi6uo"Sitå paitsi Suomen miljoonasvåkivaltaisia?Tutkimusresurssgja rittaavanhemmuudenajokofii. Se ta våkivallanteostavain murto-o$a
panosletaansinn€, mistä syytii ei takaisi jonkinlalsta arvo- Ja myös tehdåän aseilla.Eniten våkivaltaa
löydyl"
tunnekasvatustaperheissä."
tehdäån paljain kåsin ja terävällå

"0ikeita
anuoia

ymeistunna$sa
llilffi'["::'::?:åt'J,#i:::
0n
ediståå toisten ja yhteistå hyvää,
hänen oma hyvinvointinsakasvaa
keståvållåtavalla. lhmio€ståtulee
aidostionnellinen."
"Maailmassaoleminen on yksinkertaisestiolemisiatoisille ihmisille."
Uhrin kårslmys on minun
kärslmyelåni
Väkivallallaon monet kasvot. Kun
ihminen tekee våkivaltaatoiselle, toinen ei lopultaole "itsen ulkopuolollaoleva toinen, vaan osa
itseå".MitåiPurjotållå tarkoittaa?
"Uhrinkårsimystulee osaksiväkivallantekijän omaa kårsimystä.
Tämå selittää sen, miksi jokainen
våkivallantekiiä tuntoe syvållä sisimmässäänkårsimyståteoistaan.
Jotkutvåkivallantekijåttunnistavat
kårsimyksen,jotkut tuntevat vain
epämääräistäpahaa oloa."
"Tein vankilassa kahdeksan
vuottatöitå nuorten parissa.Siellå
monet nuoret uskalsivatmyöntåä,
ettå joka ikinen aamu he heräåvät
muistamalla,mitä piahaaovat toi-

un0nd0nu
nämä?"
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Haku 18.3.2011mennessäosoitteessawww.varia.fi> Aikuiskoulutus
Lisåtietoja: hannu.hafain@vantaa.fr,o4o 737 0441
marianne.sertti@vantaa.fi,
050 3t 4 5445 (oppisopimus)
veli-matti.seppa@omnia.fi
, 046 850 8310 (oppisopimus)
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24 Turuallisuus & Riskienhallinta 1 . 2011 wwwrurvailtsuus.com

k

r
\|,r'

. ,--.L^

vdr tldd-

vorlo

V0nlqon ommöitiopisto

kielellå.Pitäisiköniidenkinkåvttö
kiettää?"Purjo kärjiståå.
"Yksi väkivallan muoto on
psyykkinenvåkivalta.Se voi olla
jopa vielä armottomampaakuin
fyysinen väkivalta. Psyykkinen
väkivaltavoi sairastuttaa ihmiset
loppuelämåkseen,jos he joutuvat
sitä toistuvastikokemaan."
"Väitån erittäin painokkaasti,
että ihminen ei voi elämässään
hyvin ennen kuin hån löytåå elåmålleenarvokkaantarkoituksen.
Väitän,että elämånperimmåinen
tarkoituson lähimmäisen
rakkaus,
oikeidenarvojenpohjalta."

päätelmistä
0sauäitöstutldmulcen
lylryesti
: Nuortenväkivaltaon tarkoituksettomuudenja rakkaudettomuudenongelma.
I Tåmå johtaa siihen,että nuoren itsensäkokemastamaailmasta kehkeytyyepäsuotuisaja että
hånen elämäntilanteessaan
alkaa
esiintyåyhä enemmånhäiriöitä.
I Eoäsuotuisamaailmankuva ilmeneennenkaikkeavääristyneenäarvomaailmana,huonoinatunnetaitoina,
kielteisinä
asenteinaitseäja muita kohtaan. sekå eoätarkoituksenmukaisinatoimintataooina.
f Ongelmallisetsuhteetitseen

ja muihin- toisiinihmisiinja kohdattuun maailmaan- näkyvät
erityisestiväkivaltaisuutena.
I Kasvatuksenkannaltanuoren
ongelmaon elämätaidollinen.
I Elämäntaitojenpuutteellisuusaiheutuu"puuteellisesta" kasvatuksesta,jolloin
siihenvoidaanvaikuttaatäydentävälläkasvatuksella.
I Kasvatustatulisi tukea myös eettisyyteen.
r Objektiivisiin
e€ttisiinarvoihin
perustuvaarvokåsvatusluo pohjaa våkivallattomalleelämälle.

I Nuorenmaailmankuvaa
kehitetäänsuotuisammaksiauttamalla håntäselkiyttåmäånarvojaan
ia kohottamaanarvojensatasoa,
sekä syventämåänymmärtämään
omia tunteitaanja laajentamaan
tunteidensasuomiamahdollsuuksiakokea myös hyvåä.
I Parastakasvatustaon suunnata nuortatoimimaantoisten ihmistenia kaikkienyhteisen hyvänedistämiseen.

pommi
lllaisten
anuomaailma
onFiiiäntäuä
Väkivaltaei ole sukupuolikysymys,
ilmeneeTlmo Purjon ja Eevastllna Glerstadln uusimmastatutkimuksesta.
"Resursseista90 prosenttiapanost€taanmiestennaisiin kohdi6tuvan våkivallanehkåioemiseen,
vaikka Suome66a tytöt ja pojat
tekevåt yhtä paljon våkivaltaa.
puolet gtöistä
Tutkimuksissamme

ksrtoo tehneensä väkivaltaa vii- lyöneetla potkineettoisia."
"Käsitys siitä, ettii tyttöjen våkimeisen vuoden aikana ja puolet
pojista kertoo tehneensåvåkival- valta olisi henkiståia poikien fyytaa viimeisenvuoden aikana",ker- sistä, on täysin virheellinen.Tytöt
ja pojat ovat aivan yhtå väkivaltaitoo Timo Purjo.
"Kun nuorilta kysyttiin tekolen sia."
laatua,niin prosenttilukuoli tåysin
"Olen siksi erittåinhuolissanitisama lyömisenja potkimisensuh- lånte€sta.'lytöt, naisetja åidit ovat
teen. Yhtå monta Mtöä oli lyönyt perheissäånperinteisestiarvokasia potkinut toisia kuin pojat olivat vattajia. Kun tytöt nyt ovat ka6va-

neet väkivallankäyttäjiksi,yhteisr
kunnankannaltas9 on 6uorastaan
råjähtävåpommi. Millaiseksiseuraava sukupolvemmekasvaa,jos
tilanteeseenei kiireestipuututa?"
Tulem
m6 kåslttelemäå.n
aihettawkemmin Tuvaillsuus
& Riskienhalllnnan
seuraayasså,
åuåtlkuussa
llmas4naåssä
nulnefossa.
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