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Sanna Tirkkonen

”En vain kyennyt liikkumaan”
Lamaantumiskokemuksen fenomenologia 
seksuaalisessa väkivallassa
Kansalaisaloite raiskauslainsäädännön muuttamisesta suostumusperustaiseksi on 
edennyt eduskuntaan, ja lainmuutoksen valmisteleminen on kirjattu myös nykyiseen 
hallitusohjelmaan. Nykylainsäädännön ongelmana on, että raiskaus määritellään muun 
väkivallan ja sen uhan tai raiskauksen kohteeksi joutuneen tiedottomuuden perusteella. 
Useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että lamaantuminen teon aikana on erittäin 
yleistä eikä reaktioon välttämättä kuulu tietoisuuden menettämistä. Lamaantumiseen 
liittyviä fyysisiä tekijöitä ja tuntemuksia on käsitelty haastattelututkimuksissa, mutta jos 
tahdosta riippumatonta liikkumattomuutta halutaan ymmärtää paremmin kehollisena, 
moninaisiin tunteisiin ja eksistentiaalisiin kysymyksiin kietoutuvana kokemuksena, 
reaktiota on tutkittava myös ruumiinfenomenologian näkökulmasta.

Kansalaisaloite raiskauksen määrittelemi-
sestä suostumusperusteiseksi keräsi mää-
räaikaan mennessä 55 723 kannattajaa, 
ja kesäkuussa 2019 aloite luovutettiin 
eduskunnalle käsiteltäväksi. Raiskaus-

lainsäädännön uudistus on myös kirjattu nykyiseen hal-
litusohjelmaan. Kansalaisaloitteen tavoitteena on määri-
tellä seksuaalinen teko raiskaukseksi sen perusteella, ettei 
tekoon ole saatu suostumusta, jolloin olennaisimpana 
teon todentamisessa ei pidetä väkivallan määrän tai sen 
uhan osoittamista. Kun raiskaus ymmärretään aktiivisena 
tekona, ei olekaan johdonmukaista määritellä raiskausta 
sen perusteella, kuinka ponnekkaasti sen kohteeksi jou-
tunut on yrittänyt estää teon toteutumista ja taistellut 
vastaan. Lakialoitteen tarkoituksena on siis siirtää todis-
tustaakka väkivallan uhasta pois heiltä, jotka ovat jou-
tuneet teon kohteeksi. Sen sijaan epäillyn tulisi kyetä 
selittämään, millä perusteella hän tiesi suostumuksesta. 
Nykyisessä lainsäädännössä teko voidaan myös määritellä 
raiskaukseksi, mikäli henkilö on tiedottomassa tilassa. 
Tällöin ongelmaksi muodostuvatkin tapaukset, joissa 
raiskauksen kohteeksi joutunut säilyttää tietoisuutensa 
mutta ei silti kykene liikkumaan tai kieltämään tekijää 
toteuttamasta aikeitaan.

Nykytutkimus tunnistaa hyvin traumaattiseen tapah-
tumaan liittyvän lamaantumisreaktion (freeze response, 
tonic immobility). Se määritellään usein tahdosta riip-
pumattomana ja väliaikaisena liikkumattomuutena uh-
kaavassa tilanteessa. Reaktio on todettu hyvin yleiseksi: 
parin vuoden takaisessa ruotsalaistutkimuksessa 70 pro-
senttia 298:sta raiskauksen kokeneesta kertoi huomatta-
vasta liikkumiskyvyn menettämisestä teon aikana, ja 48 
prosenttia raportoi liikkumattomuuden olleen äärim-
mäistä1. Samassa tutkimuksessa vahvistettiin jo aiemmin 

tehty huomio, jonka mukaan teon aikana koettu jähmet-
tyminen oli kytköksissä posttraumaattisen stressihäiriön 
ja syvän masennuksen kehittymiseen2. 

Vaikka lamaantuminen on kokijansa tahdosta riip-
pumaton ja luonnollinen reaktio, siihen usein liittyy 
huomattavia itsesyytöksen ja syyllisyyden tunteita3. Tut-
kimukset ovatkin tuoneet esille, että vaikka lamaantu-
misreaktio on kehittynyt suojaamaan pahimmalta mah-
dolliselta vahingolta tapahtuman aikana, se voi kuitenkin 
lisätä traumatisoitumista ja hidastaa toipumista4. Näistä 
syistä lamaantumisreaktiota ja sen traumatisoivaa vaiku-
tusta tulee ymmärtää paremmin. Niinpä tutkimuksissa 
on tilastoitu reaktion yleisyyttä, pyritty selittämään sen 
syitä luonnontieteellisin menetelmin, tarkasteltu reaktion 
yhteyttä pitkäaikaisempien traumaattisten stressihäiriöi- 
den kehittymiseen ja kartoitettu raiskauksen uhreiksi 
joutuneiden kokemuksia haastatteluiden avulla.

Empiiristen tieteiden piirissä haastattelututkimuksia 
kutsutaan usein ”fenomenologiaksi”, mutta kehollisen 
kokemuksen filosofinen tutkimus, ruumiinfenomeno-
logia, auttaa ymmärtämään niitä minuutemme ja arki-
kokemuksemme rakenteita, joita lamaantumisreaktio 
horjuttaa5. Ruumiinfenomenologiassa liikkumiskykyä ei 
käsitetä ainoastaan fyysisen kehon ominaisuutena vaan 
kaiken kokemisen ja havaitsemisen perusrakenteena. Fe-
nomenologiassa liikkumista on käsitelty mittavasti vuosi-
kymmenten ajan, mutta nykyistä lainsäädäntöä ja yhteis-
kunnallista keskustelua ajatellen on ajankohtaista nostaa 
teema esiin ja yhdistää se kokemuksiin seksuaalisesta vä-
kivallasta6.

Artikkelissa osoitan, että lamaantumisreaktio on 
hetkittäistä fyysistä liikkumattomuutta kokonaisvaltai-
sempi kokemus. Liikkumiskyvyn menettämisen lisäksi 
käsittelen lamaantumisreaktioon yhdistyviä tunteita sekä M
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interpersoonallisen trauman herättämiä eksistentiaalisia 
kysymyksiä, jotka voivat liittyä esimerkiksi luottamuksen 
menettämiseen, vaikeuksiin jäsentää tapahtumaa mie-
lekkäästi tai elämän merkityksellisyyden kadottamiseen. 
Raiskauksesta toipumisen ja terapeuttisen prosessin kan-
nalta on myös olennaista ymmärtää lamaantumista luon-
nollisena reaktiona toisen ihmisen aiheuttamaan uhkaan 
ja samalla vahvistaa kokemuksia kapasiteetiltaan tarkoi-
tuksenmukaisista kehoista7.

Lamaantumisreaktio kehollisena 
puolustusmekanismina ja affektiivisena 
kokemuksena

Raiskauksen kohteeksi joutuneiden kokemuksia rapor-
toineet Leslie Lebowitz ja Jodi Wigren kuvaavat rais-
kausta seuraavalla tavalla:

”Raiskaus on keholle tapahtuva, perustavan intiimi trauma. 
Se anastaa uhrin auktoriteetin hänen omaan fyysiseen koke-
mukseensa ja kieltää hänen mahdollisuutensa pitää keho 
turvassa, vapaana tunkeutumiselta ja vahingoittamiselta.”8

Lebowitzin ja Wigrenin tavoitteena ei varsinaisesti ole 
raiskauksen määritteleminen vaan raiskauksen kohteeksi 
joutuneiden kokemusten ja tunteiden esille tuominen, 
jotta teon traumatisoivia piirteitä voisi ymmärtää pa-
remmin. Tietysti voi huomauttaa, ettei raiskaus ole hen-
kilökohtainen trauma tai väkivaltainen rikkomus aino-
astaan siksi, että se tapahtuu keholle, vaan juuri siksi, että 
olemme kehojamme: teko rikkoo hyvin konkreettisella 
tavalla henkilön fyysiset rajat. 

Lamaantuminen traumaattisen tapahtuman aikana 
ymmärretään yleisesti perustavan fyysisenä reaktiona ja 
puolustusmekanismina tilanteessa, jossa henkilö ei koe 
olevansa turvassa9. Lamaantumisreaktiota ei tule ym-
märtää esimerkiksi tietoisena pyrkimyksenä välttää väki-
vallan pahimmat seuraukset, eikä reaktiota ole riittävää 
käsitellä ainoastaan kehon kykyjä koskevien uskomusten 
hetkellisenä menettämisenä. Lebowitzin ja Wigrenin 

mukaan tapahtumahetkellä osa kognitiivisista proses-
seista kytkeytyy pois päältä mahdollisimman nopean fyy-
sisen reaktion aikaansaamiseksi10. Refleksinomainen liik-
kumattomuus on siis välittömän tietoisuuden ja oman 
kontrollin ulottumattomissa oleva kehollinen valmius. 
Tapahtumat kuitenkin säilyvät muistoissa omintakeisella 
ja ongelmallisella tavalla: aistimukset saattavat olla epäta-
vallisen tarkkoja ja eläviä, mutta ne eivät järjesty mielek-
kääksi kokonaisuudeksi, jonka avulla kykenisi muodos-
tamaan vastaukset kysymyksiin ”mitä, missä, milloin ja 
miksi”11.

Lamaantuminen on siis ymmärrettävä fyysistä liik-
kumattomuutta kokonaisvaltaisempana kokemuksena. 
Reaktioon on osoitettu liittyvän syvä nöyryytetyksi tu-
lemisen tunne sekä kokemus epäinhimillistämisestä12. 
Raiskauksesta selviytyvät ovat tutkimuksissa raportoineet 
myös pelon, häpeän, surun, menetyksen, syyllisyyden, 
avuttomuuden, arvottomuuden, itseinhon, likaisuuden, 
vihan ja raivon, eristyneisyyden ja petetyksi tulemisen 
tunteista13. Lebowitz ja Wigren erittelevät traumaattisen 
vaikutuksen eri tasoja. Pelon ja häpeän kaltaiset tunteet 
säilyvät hermostossa ja takertuvat kehoon ruumiin muis-
toina, kun taas kokemus elämän merkityksen kadottami-
sesta ja yritykset löytää syitä tapahtumalle liittyvät siihen, 
miten raiskauksen kohteeksi joutunut pyrkii jäsentämään 
maailmaa ja omaa paikkaansa siinä mielekkäästi. Luot-
tamuksen menettämisen, eristäytymisen ja petetyksi tu-
lemisen kokemukset kertovat puolestaan uudenlaisesta 
suhteesta yhteisöön ja toisiin ihmisiin, ja esimerkiksi 
avuttomuus ja itseinho viestivät itsesuhteen muutok-
sista.14

Lamaantumisreaktion eri muodot
Traumatutkimuksen piirissä on kartoitettu lamaantumis-
kokemuksessa ilmeneviä piirteitä ja eroteltu jähmetty-
misen eri osatekijöitä15. Eri tutkimuksissa näitä lamaan-
tumiskokemukseen liitettyjä tekijöitä on listattu saman-
suuntaisesti: niihin voivat kuulua esimerkiksi kykenemät-
tömyys liikkua, kehon täriseminen, kykenemättömyys 
huutaa apua tai käyttää ääntä, kykenemättömyys tuntea 

”Lamaantuminen on 
ymmärrettävä fyysistä 
liikkumattomuutta 
kokonaisvaltaisempana 
kokemuksena.”
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kipua, kylmyyden tuntemus, pelon ja kauhun tunteet, 
kuolemanpelko, kokemus siirtymisestä itsensä ulkopuo-
lelle sekä kytkeytymättömyys ympäristöön ja ulkopuolisiin 
tapahtumiin16. Toisinaan korostetaan reaktion äärimmäi-
syyttä. Tällöin kokijan ajatellaan lamaantuvan, kun ti-
lanne on hänen kannaltaan niin uhkaava, ettei minkään-
laisia – todellisia tai koettuja – pakomahdollisuuksia ole. 
Toiset tutkimukset puolestaan tuovat esille, että seksuaali- 
nen häirintä ja muu seksuaalinen kaltoinkohtelu aiheut-
tavat lamaantumista, jolloin teon nöyryyttävyys korostuu 
kaikkein vakavimman fyysisen uhan sijaan17.

Lamaantumisreaktio ei ole kuitenkaan aina saman-
lainen, vaan tutkijat ovat tunnistaneet eri tyyppisiä reak-
tioita18. Lamaantumis-hälytystilan (freeze-alert) piirteisiin 
kuuluvat lihasten jännittyminen, kiinnittynyt katse, ku-
ristuksen tunne kurkussa, hengityksen pidättäminen ja 
sydämensykkeen nousu ilman vaihteluita19. Hälytystilaa 
kuvataan toisinaan ruumiillisena jähmettymisenä, mutta 
hälytystilassa ihminen voi kyetä liikkumaan, joskus no-
peastikin. Tilan ominaispiirteinä pidetään valppautta 
ja tarkkaavaisuutta, herkkyyttä vaaran merkeille, pelkoa 
ja tyrmistyneisyyttä. Kykenemättömyys liikkua on sen 
sijaan ominaista lamaantumis-pelkotilalle (freeze-fright), 
johon liittyy myös katseen kiinnittyminen, vatsan jän-
nittyminen, voimakas sydämensykkeen nousu ja nopea, 
pinnallinen hengitys. Liikkumattomuudesta huolimatta 
henkilö pysyy tietoisena ja ylivireänä, ja on myös mah-
dollista, että hän kokee tarkastelevansa tilannetta it-
sensä ulkopuolelta, ikään kuin siirtyneenä pois paikalta. 
Kolmas lamaantumistilan muoto on luhistuminen (col-
lapse, flaccid immobility), jossa silmät ovat lasittuneet tai 
kääntyneet ympäri, sydämensyke laskenut ja hengitys 
hidastunut huomattavasti. Tilanteessa voi ilmetä hetkit-
täistä tajunnan ja orientaation menettämistä sekä turtu-
neisuutta, mutta myös luovuttamisen, häpeän ja toivot-
tomuuden tunteita.20

Jaottelu auttaa ymmärtämään, että lamaantumis-
reaktiolla on erilaisia muotoja, joihin kuuluu fyysisten 
tuntemusten ja tunteiden lisäksi tiettyjä kokemuksel-
lisia tiloja. Kokija ei voi kuitenkaan itse tarkalleen tietää, 
mitkä hänen sydämensykkeensä tai verenpaineensa yllät-
tävässä tilanteessa ovat – listaus on tehty objektiivisiin 
mittareihin perustuen, kolmannen persoonan perspektii-
vistä. Kokemuksen kokonaisuutta ja sen rakenteita onkin 
tärkeä tutkia myös ensimmäisen persoonan perspektii-
vistä filosofisen fenomenologian avulla.21 Lamaantumista 
ei voi erottaa pelon, kauhun ja epätodellisuuden tun-
teista eikä elämän mielekkyyden kysymyksistä sekä toisia 
ihmisiä koskevien oletusten järkkymisestä. Käsittelen il-
miötä 1) liikkumiskyvyn ja 2) tunteiden näkökulmasta 
ja 3) kysyn, miten toisen henkilön aiheuttama trauma 
muokkaa suhdetta ihmisiin ja koettuun ympäristöön.

Liikkumiskyvyn keskeisyys 
ruumiinfenomenologiassa
Kyvyllä liikkua on hyvin keskeinen asema ruumiinfeno-
menologiassa: sekä Husserl että Merleau-Ponty painot-

tavat, että subjektiviteettimme rakentuu konkreettisille 
ja oletetuille mahdollisuuksille liikkua. Fenomenologit 
ajattelevat tunnetusti, että ruumis on kaiken kokemisen 
ja merkityksenannon keskus. Keho ei siis ole ainoastaan 
kokemisen kohde vaan myös se, joka konstituoi koke-
muksen – se, jolla koetaan. Fenomenologit kyseenalais-
tavat ajatuksen, että tietoisuutemme olisi ruumiin sisällä, 
jolloin mieli ja ruumis erotetaan toisistaan. Sen sijaan 
he painottavat kehon liikkeen keskeisyyttä tietoisuuden 
muodostumisessa. Kuuluisat esimerkit siitä, kuinka 
emme näe objekteja yhtä aikaa kaikista mahdollisista 
perspektiiveistä vaan ainoastaan omastamme. Esimerkit 
eivät pyri todistamaan vain, että tietoisuutemme olettaa 
objekteille myös ne puolet, joita emme itse havaitse, vaan 
että oletamme myös voivamme liikkua tilassa tavalla, 
joka mahdollistaa niiden havaitsemisen ja avaa jatkuvasti 
uusia näkökulmia ja näkymiä.22

Havainnon fenomenologiassa Merleau-Ponty mää-
rittelee kehon kapasiteettina ja mahdollisuutena liik-
keeseen23. Hän havainnollistaa käsitystään kuvauksella 
potilaasta, jolta tämä spontaani liikkumiskyky puuttuu. 
Sodassa päähän haavoittunut Johann Schneider ei 
kykene liikuttamaan kättään silmät suljettuina, vaan hän 
tarvitsee näköhavainnon apua liikkumiseen. Hän myös 
tarvitsee liikettä ennakoivia harjoitteita jäsentensä lii-
kuttamisen tueksi – niiden avulla hän ikään kuin työstää 
sellaista oletettua taustaa, jonka varassa liikkeet voisivat 
tapahtua. Merleau-Pontyn mukaan Schneider on me-
nettänyt liikkeidensä ”musiikillisen virran”, eli kykynsä 
improvisoida kehonsa liikkeitä omien toiveidensa ja vaih-
tuvien tilanteiden mukaisesti.24 Esimerkin tarkoituksena 
on osoittaa, kuinka liikkuminen aina olettaa käytös-
sämme olevan liikerepertuaarin, jota ilman liikkeet ovat 
mekaanisia, imitoivia ja työläitä. Kehon liikkeen potenti-
aalisuus pitää myös sisällään ajatuksen, että liikkuminen 
on jatkuvasti avoin seuraaville liikkeille: yksi liike rajaa 
seuraavien mahdollisten liikkeiden vaihtoehtoja, mutta 
silti erilaisten mahdollisten liikkeiden variaatioita on lu-
kematon määrä.

Merleau-Ponty toteaa, että subjekteilla on tavallisesti 
välitön tuntuma kehoonsa. Konkreettisten tehtävien suo-
rittamisen ohella kehojen liike ja kehon toimintamahdol-
lisuudet liittyvät erityisesti myös avoimuuteen kokeiluille 
ja kuvitteellisille tiloille ja tilanteille.25 Fenomenologinen 
tutkimus siis osoittaa, kuinka moninainen varanto har-
jaantuneita kykyjä kehoillamme on, kuinka ihmeellisiä 
kehomme oikeastaan ovatkaan, mutta myös sen, kuinka 
perustavalla tavalla totunnaisia ja hienosäätöisiä keho-
jemme kyvyt ovat. Vaikka emme liikkuisi yhtään mi-
hinkään, oletamme jatkuvasti voivamme kääntää päätä, 
räpäyttää silmiä, nyökätä, koukistaa sormia, ottaa as-
keleen – että kehomme on lähtökohtaisesti kykenevä 
liikkeeseen26.

Ruumiinfenomenologit myös painottavat ajatte-
lussaan kehon toimimista synteesinä, eli ajatusta siitä, 
etteivät kehon eri osat vaadi erillistä koordinointia. 
Aistien ja liikkeiden synteesi kehossa on välitöntä.27 
Husserl tarkoittaa kinesteettisyydellä subjektiivista mah-
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dollisuutta liikkeeseen – oletusta, että ”minä pystyn” 
– sekä liikesysteemien järjestymistä28. Silmien, pään, 
keskivartalon ja jalkojen liikkeet muodostavat systee-
minsä, joilla jokaisella on oma liikepotentiaalinsa. Ideana 
kuitenkin on, että ne toimivat yhdessä: jos kuulen si-
vultani äänen, käännän pääni lisäksi kenties myös koko 
vartaloani samaan suuntaan, jolloin voin myös silmieni 
liikkeillä yrittää tavoittaa äänen alkuperää. Yksi kinesteet-
tinen systeemi voi myös korvata toisen: voin esimerkiksi 
avata oven lantiolla ja jalalla käsien sijaan ja opetella jat-
kuvasti uusia liikkeitä, joissa eri kehon osat synkronisoi-
tuvat uusin tavoin.29 Iris Marion Young lainaa Merleau-
Pontya todetessaan, että keho on sama asia kuin tämä 
yhtenäistämisprosessi: ”yhtenäistäminen ja tulkitseminen 
tapahtuvat minussa itsessäni: ne ovat minun kehoni”. 
Samalla kun keho muodostaa itsestään kokonaisuuden, 
se myös yhdistää itsensä tilaan: keho suhteutuu olemi-
sessaan aina toisiin ja maailmassa ilmeneviin asioihin, ja 
siten kehon liike myös järjestää ympäröivää tilaa, johon 
sen oma oleminen jatkuu.30

Vammautuminen, sairastuminen tai omalle ko-
kemuksellemme poikkeuksellinen tapahtuma rikkoo 
yhden olemisemme perustavimmista totunnaisuuksista. 
Lamaantumisen kokemuksessa totunnainen kehollinen 
kapasiteetti ei yhtäkkiä olekaan käytössä emmekä ole vä-
littömän tietoisia kehomme toimintavalmiudesta. Koska 
liikkumisen mahdollisuus on perustava oletus kaikessa 
kokemisessamme, tämän mahdollisuuden yllättävä ky-
seenalaistuminen ja siirtyminen pois kontrollistamme 
järkyttää myös sitä, minkälaisina subjekteina olemme 
tottuneet pitämään itseämme ja miten suhteudumme 
maailmaan. Ruumiinfenomenologia tarjoaa siis yhden-
laisen vastauksen siihen, miksi lamaantumiskokemus voi 
itsessään olla traumaattinen.

Alistetun kehokokemuksen fenomenologia
Iris Marion Young hahmottelee klassikkoesseessään 
”Throwing Like a Girl” ruumiinfenomenologiaan poh-
jautuvan erottelun alistetun subjektin kehokokemuk-
sesta. Young tekee myös erittäin ongelmallisia väitteitä 
ja voimakkaita yleistyksiä naisellisesta tavasta kokea ke-
hollisuus tietyssä yhteiskunnallisessa kontekstissa, ja tästä 
tekstiä on aiheellisesti myös kritisoitu.31 Youngin feno-
menologisessa analyysissa on kuitenkin jaotteluita, jotka 
ovat edelleenkin käyttökelpoisia – ainakin voimakkaasti 
uudelleentulkittuina. Niiden avulla voi havainnollistaa, 
mitä keholliselle kokemukselle tapahtuu, kun arkiko-
kemuksen olettama, aktiivisuuteen kykenevä subjekti-
viteetti kyseenalaistuu. Alistetun liikkumiskokemuksen 
muotoihin tai modaliteetteihin Young liittää kehon in-
tentionaalisuuden estymisen (inhibited intentionality), 
kehollisen kapasiteetin ja sen uutta luovan potentiaalin 
kyseenalaistumisen (ambiguous transcendentality) sekä 
liikkeen jatkuvuuden katkeamisen ja kytkeytymättö-
myyden ympäristöön (discontinuous unity). On tietysti 
hyvä ottaa huomioon, ettei jaottelua ole tehty seksuaa-
lisen väkivallan erittelyyn, ja teksti käsittelee ennem-

minkin arkikokemusta kuin yllättävää traumaattista ta-
pahtumaa. Silti se tavoittaa joitakin olennaisia rakenteel-
lisia piirteitä alistetuksi tulleiden kehojen kokemuksista. 

Young kritisoi Merleau-Pontyn fenomenologian kä-
sitystä subjektista alituisesti omiin toimintakykyihinsä 
uskovana ja aktiivisesti maailmaa kohti suuntautuvana32. 
Hänen mukaansa tämänkaltainen fenomenologinen 
kuvaus ei huomioi kokemusta passiivisesta eletystä ke-
hosta – kehosta, joka ei itse aktiivisesti ole se, joka tarttuu 
toiseen ja koskettaa33. Young käsittelee tapauksia, joissa 
subjekti nimenomaan ei kykene käyttämään kehonsa po-
tentiaalia alisteisen asemansa takia. Alistettu ei suuntaa 
kehollisessa olemassaolossaan kohti toisia ja maailmaa 
itsetietoisella varmuudella olettaen ”minä pystyn”34. In-
tentionaalisuuden estymisellä Young tarkoittaakin vetäy-
tymistä kehollisesta sitoutumisesta tilanteen luomaan 
virtaan, kokemusta siitä, että ”en pysty”35. Hänen esi-
merkeissään subjektit ovat pitkällä aikavälillä itsekin al-
kaneet uskoa kykenemättömyyteensä. Myös Lebowitzin 
ja Wigrenin raiskauskokemuksia käsittelevä tutkimus tuo 
esille useita tapauksia, joissa raiskaus on muuttanut sub-
jektien kokemusta itsestään, paljastanut elämän haavoit-
tuvuuden ja muuttanut tapahtumaa edeltäviä käsityksiä 
omasta kykenevyydestä, ympäristön turvallisuudesta ja 
toisista ihmisistä36.

Toiseksi Youngin mukaan alistetulle subjektille ei 
ole lainkaan selvää, että hän voisi liikkeellään ylittää ny-
kyiset mahdollisuutensa ja suhteutua maailmaan uusin ja 
luovin tavoin. Fenomenologit hahmottavat kehon syn-
teesinä ja omien liikkeiden ja tekojen virtana, jossa keho 
suuntaa ja ulottuu tilaan samalla jäsentäen sitä, mutta 
alistetun kehollisuuden kokemuksessa nämä oletukset 
kyseenalaistuvat. Youngin mukaan alistettu keho on siinä 
mielessä objektivoitunut, että keho koetaan objektina 
muiden objektien joukossa, toisten katseiden, arviointien 
ja tekojen kohteena. Alistetun kehon ei ole mahdollista 
kokea, että tilaa voisi aktiivisesti muokata tai että sen 
mahdollisuuksia voisi varauksetta tutkia.

Youngin jaottelussa kolmas alistetun kehollisuuden 
muoto liittyy epäyhtenäisyyden tai kytkeytymättö-
myyden kokemukseen, joka voi koskea itseä, tapah-
tumaa ja ympäristöä. Kuten edellä totesin, lamaantumis-
pelkotilalle on tyypillistä, että henkilö kokee siirtyvänsä 
itsensä ulkopuolelle ja ikään kuin etääntyy katsomaan 
tekoa kolmannen persoonan perspektiivistä. Lebowitz 
ja Wigren tuovat esille kuvauksia, joissa raiskaustilanne 
on tuntunut niin epätodelliselta, että se vaikuttaa tapah-
tuneen jollekulle toiselle37. Järkytykseen voikin olennai-
sesti kuulua sen todeksi käsittäminen, että väkivaltainen 
teko on kohdistunut itseen. Traumaattiset tapahtumat 
kuitenkin jäävät arkikokemukseen vieraalta tuntuvana 
läsnäolona, joka ei integroidu muihin tapahtumiin.

Thomas Fuchs painottaa kokemuksen kehollisuutta 
määritellessään traumaattisen tapahtuman hiljaisen to-
tunnaisuuden rikkoutumisena, jossa teko ei sijoitu ke-
hollisen kapasiteetin olettamaan jatkumoon38. Tästä huo-
limatta trauman aiheuttanut teko pysyy kehomuistissa 
(tai ruumiin muistissa) reagointiherkkyytenä eri tilan-
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teille ja esineille, jotka assosioituvat tapahtumaan. Niitä 
voivat olla mitkä tahansa yksityiskohdat: sää, ovikellon 
soiminen, haju tai tunnelma.39 Traumaattisissa stressi-
reaktioissa ne asiat ja esineet, jotka totunnaisessa tur-
vallisuudentunteessa jäävät huomaamatta ja ikään kuin 
sulautuvat ympäristöön, erottuvatkin uudella tavalla. 
Fragmentaariset muistot myös usein seuraavat raiska-
uksen uhria takaumina, joita pienimmätkin ympäristössä 
olevat, tapahtumaan yhdistyvät tekijät voivat laukaista40.

Tunteiden kehollisuus ja liike
Lamaantumisreaktio liittyy akuutisti pelon tunteeseen. 
Tunteiden filosofiassa pelko mielletään usein perusemoo-
tioksi, jolla on selkeä kohde. Pelosta voi kuitenkin myös 
tulla eksistentiaalinen tunne, jolla ei ole tarkkaa kohdetta 
mutta joka taustoittaa kaikkea maailmaansuuntautu-
mista41. Lebowitz ja Wigren tuovat esille tapauksen, jossa 
entinen sotilas kertoo, kuinka 30 vuotta aiemmin tapah-
tunut raiskaus on hänelle läsnä jatkuvan uhan ja pelon 
kokemuksena. Tekijä oli toinen sotilas, ja tapahtuman 
jälkeistä aikaa haastateltu kuvaa näin:

”Pelkäsin omia tovereitani enemmän kuin vihollista. Pidin 
aina veistä sidottuna punkkaani. Se ei tapahtuisi enää kos-
kaan. Pidän vieläkin veistä sänkyni lähellä. Oma makuu-
huoneeni ei ole turvallinen. Missään ei ole turvallista. 
Eikä tämä ole muuttunut vuosien kuluessa. Olen aina 
peloissani.”42

Thomas Fuchs ja Sabine Koch argumentoivat, että 
kehon liike ja tunne ovat perustavasti kytköksissä toi-
siinsa43. He ajattelevat, että tunne liikuttaa meitä, mutta 
liikumme myös tunteaksemme ja ilmaistaksemme tun-
teitamme. On varsin aiheellista kysyä, miten tämä ajatus 
sopii yhteen lamaantumisreaktion aikana koetun pelon 
kanssa.

Fuchs ja Koch määrittelevät tunteet ylipäätään vuo-
rovaikutteisiksi prosesseiksi, joissa keho resonoi suh-
teessa ympäristöönsä44. Resonointi ilmenee esimerkiksi 
tuntemuksina, liiketendensseinä tai asentoina, ja se lataa 

kaiken kokemisen affektiivisella tavalla. Keho toimii 
emotionaalisen havaitsemisen välineenä (medium), jonka 
prosesseista emme ole tietoisia. Kehon tuntemukset 
eivät siis ole vain tunteiden sivutuotteita, vaan tunteet 
ovat lähtökohtaisesti kehollisia. Esimerkiksi pelon koke-
minen ei ole mahdollista ilman kehon jännittyneisyyttä, 
sydämensykkeen ja hengitystiheyden muutoksia ja pyr-
kimystä päästä pois paikalta. Pelottava tilanne ilmenee 
näiden tuntemusten läpi. Fuchs ja Koch korostavat, että 
tunteissa ei ole kyse ainoastaan hermoston toiminnan 
kiihtymisestä vaan myös koko kehon pyrkimyksestä 
toimia. Esimerkiksi pelko ilmenee voimakkaana haluna 
päästä pois, puolustautua, paeta tai piiloutua.45 Tun-
teilla on myös olennainen tehtävä merkityksellisyyden 
jäsentämisessä: ne varoittavat tai kertovat, millä asioilla 
on painoa, mihin tulee reagoida ja mitä tulee muuttaa. 
Ilman tunteita asiat ja tapahtumat eivät ilmene kosket-
tavina, painavina tai merkityksellisinä, sillä vain tun-
teiden avulla voimme ymmärtää, millä tavoin asioil- 
la ja tapahtumilla on väliä46.

Vaikka tunteet suuntaavat potentiaalista liikettä ko-
kemuksellisesti, lamaantumisreaktiossa liike ei voi konk-
retisoitua paoksi pois fyysisestä tilasta. Fuchs ja Koch 
eivät käsittele lamaantumista, mutta he ajattelevat, että 
liike määrittää tunnetta kaikissa tapauksissa. Heidän jaot-
telussaan tunteet ovat sidoksissa liikkeeseen neljällä eri 
tavalla. Ensinnäkin jotkin tunteet, kuten toista kohtaan 
koettu hellyys tai suru, liikkuvat ikään kuin toista kohti. 
Toiset tunteet puolestaan suuntaavat kohti itseä (esimer-
kiksi ahneus), kun taas jotkin pyrkivät liikkumaan pois 
itsestä (itseinho ja viha). Neljänneksi he erottavat pelon 
ja inhon kaltaiset tunteet, joiden liikesuunta on toisista 
pois.47 

Raiskauksen aikainen liikkumattomuus kytkeytyy 
kokemuksellisesti tähän neljänteen liikepyrkimykseen – 
pelkoon, jossa henkilö subjektiivisessa mielessä vetäytyy 
pois paikalta ja pyrkii irti toisesta ainoalla käytössä ole-
valla tavalla.

Olen tuonut esille, että useissa eri kyselytutkimuk-
sessa kytkeytymättömyys ympäristöön ja sen tapah-
tumiin on listattu yhdeksi lamaantumisreaktion piir-

”Alistetulle subjektille ei ole 
lainkaan selvää, että hän voisi 
liikkeellään ylittää nykyiset mah-
dollisuutensa ja suhteutua maa-
ilmaan uusin ja luovin tavoin.”
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teistä, mutta on myös huomioitava, että lamaantuminen 
katkaisee vuorovaikutuksen itsen, tois(t)en ja käynnissä 
olevan tapahtuman välillä. Jos tavallisissa vuorovaiku-
tustilanteissa suhteudumme toisiin lukuisin, osittain 
tiedostamattomin elein, ilmein ja peilauksin, väkivaltati-
lanteessa henkilöiden välinen musiikillinen virta lakkaa48. 
Kieltäytymistä osallistua tilanteeseen ei siis voi arvioida 
vain sen mukaan, kuinka paljon taistelee vastaan ak-
tiivisin teoin, vaan liikkumattomuus tulee ymmärtää 
pelkoon kuuluvana liiketendenssinä, jonka tarkoituksena 
on irrottautua tilanteesta.

Raiskaus toisen ihmisen aiheuttamana 
traumana
Seksuaalisesta väkivallasta johtuvan traumatisoitumisen 
ominaispiirteistä osa selittyy sillä, että teko on toisen ih-
misen tai ihmisjoukon aiheuttama. Raiskaus intentionaa-
lisena ja interpersoonallisena tekona saattaa romuttaa to-
tunnaisen luottamuksen tunteen toisia ihmisiä kohtaan. 
Onkin syytä käsitellä lähemmin sitä, millä tavoin suhde 
ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen voi muuttua 
traumaattisen tapahtuman jälkeen.

Matthew Ratcliffe toteaa, että jos aiemmin ei ole 
ollut syytä kokea ympäristöä ja toisia ihmisiä uhkaavana, 
on vaikea huomata perustavaa luottamusta kaiken koke-
misen taustalla49. Sen sijaan esimerkiksi edellä mainitun 
sotilaan tapauksessa väkivallanteon jälkeinen pelko on 
kaiken kokemisen taustalla oleva horisontti, jonka va-
lossa ympäristö ja toiset ihmiset ilmenevät. Interper-
soonallisen trauman kokeneet ovatkin kuvanneet ”elä-
vänsä toisessa maailmassa” luottamuksen menettämisen 
jälkeen, maailmassa, jossa ihmisistä on tullut epäilyt-
täviä50. Ratcliffe ymmärtää luottamuksen menettämisen 
koskevan kaikkein perustavimpia uskomuksia siitä, 
minkälaisia ihmiset ovat – että ihmiset eivät vahingoita 
toisia, haluavat heille hyvää ja auttavat tarvittaessa51. Hän 
kuvaa luottamuksen menettämistä muutoksena tavassa, 
jolla ennakoimme tapahtumia ympärillämme. Enna-
kointityyli (style of anticipation) taustoittaa kaikkea maa-
ilmaansuuntautumista. Se kattaa oletukset siitä, miten 
turvallinen maailma on, ja lisäksi myös käsitykset siitä, 
mihin pystyn ja kuinka arvokas toisille olen, onko elämä 
merkityksellinen ja voinko luottaa siihen, että voin elää 
hyvän elämän.52

Koska Ratcliffe määrittelee luottamuksen menet-
tämisen ennakointityylinä, hän liittää luottamuksen 
katoamisen olennaisesti myös siihen, minkälaisen 
tulevaisuuden subjekti olettaa itselleen mahdol-
liseksi. Interpersoonallisen trauman jälkeen tule-
vaisuus ei hahmotu kuten ennen: pikemminkin sitä 
kuvaa katkos (a sense of foreshortened future), koska 
menneet tapahtumat eivät jäsenny ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi vaan vaativat jatkuvaa uudelleentul-
kintaa53. Traumatisoitumista kuvataankin usein ju-
mittumisena menneisyyteen tavalla, jossa trauman ai-
heuttanut tapahtuma toistuu nykyhetkessä. Robert 
Stolorow toteaa jatkuvuuden romahtavan: ”[M]en- 

nyt tulee nykyhetkeksi, tulevaisuus menettää kaiken mer-
kityksensä muuna kuin ikuisena toistona.”54 Hän kuvaa 
traumatisoitumista olennaisella tavalla intersubjektiivi-
seksi kokemukseksi, joka kasvattaa kuilun, merkittävän 
eriytymisen ja outouden tunteen, itsen ja muiden vä-
lille55.

Myös Lebowitz ja Wigren tuovat esille raiskauksen 
kohteeksi joutuneiden kuvauksia siitä, miten he yrit-
tävät jäsentää tapahtunutta keskellä syvää hämmennystä, 
jossa tutut tavat ennakoida arkista ympäristöä ovat ka-
donneet56. Kuvauksissa toistuvat epäuskon ilmaukset: 
”en voi uskoa, että niin tapahtui, ja silti niin kävi” tai 
”kaikki oli niin hämmentävää, ja nyt hämmentää se, 
miten hämmentävää kaikki oli”57. Kehon tahdosta riip-
pumaton ja tietoisuutemme ulottumattomissa oleva la-
maantumisreaktio on itsessään hyvin hämmentävä ilmiö, 
jonka piirteisiin kuuluu kokemus, että yhteys ympä-
röivään maailmaan on kadonnut. Mikäli tekijä on ollut 
tuttu, raiskauksen kokeneella voi olla erityisiä epäuskon 
tunteita, koska tapahtumaa edeltäneet käsitykset tekijästä 
ja itse teko eivät tunnu täsmäävän. Tekijän tulkinta ta-
pahtuneesta saattaa myös poiketa radikaalisti itse teosta58. 
Tapahtuneesta on entistäkin vaikeampi saada otetta, jos 
oma yhteisö vähättelee tekoa, kieltäytyy uskomasta ta-
pahtumaa todeksi tai pyytää vaikenemaan siitä tekijän tai 
koko yhteisön suojelemiseksi.

Lopuksi
Viimeisimmän, varsin runsaan tutkimustiedon valossa 
on selvää, ettei raiskausta tule määritellä ainoastaan vä-
kivallan, väkivallan uhan tai uhrin tiedottomuuden pe-
rusteella. On hyvin yleistä, että raiskauksen kohteeksi 
joutunut lamaantuu muttei muutu täysin tiedottomaksi. 
Useat psykologian alaan kuuluvat tutkimukset ovat osoit-
taneet, että lamaantumisreaktio on yleisempi raiskauksen 
kuin muiden traumaattisten tapahtumien yhteydessä ja 
että reaktio on usein kytköksissä hitaampaan toipumiseen 
sekä traumaperäisten stressihäiriöiden kehittymiseen. La-
maantumiskokemuksen ymmärtämiseksi olen tutkinut re-
aktioon liittyviä piirteitä empiirisen tutkimuskirjallisuuden 
avulla sekä kysynyt, mikä lamaantumisreaktiossa itsessään 
on traumatisoivaa. Olen käsitellyt ruumiinfenomeno-
logian avulla erityisesti kolmea teemaa, jotka nousevat 
esille myös psykologian alaan kuuluvassa traumatutkimuk-
sessa: liikkumiskyvyn menettämistä, pelon tunnetta ja sen 
suhdetta liikkeeseen sekä interpersoonallisen trauman ai-
heuttamia eksistentiaalisia kysymyksiä.

Toin esille, että ruumiinfenomenologit ymmärtävät 
kehon kapasiteettina ja kykynä, eteenpäin virtaavana, 
ympäristöä ja merkityksiä konstituoivana prosessina. 
Alistettu keho sen sijaan objektivoituu ja menettää ai-
nakin hetkellisesti konkreettisen mahdollisuuden paeta 
tilanteesta ja yhdistää teko merkitykselliseen kokonai-
suuteen. Tahdosta riippumaton liikkumattomuus uhkaa-
vassa tilanteessa on siis toisaalta yksi kehollisista kyvyistä 
ja valmiuksista, mutta se myös kyseenalaistaa arkikoke-
muksen oletuksen kehon liikkeestä ja sen jatkuvuudesta. 
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Korostin kuitenkin, että fyysisestä liikkumattomuudesta 
huolimatta lamaantumisreaktio ja siihen liittyvä pelko 
tulee ymmärtää vetäytymisenä pois sekä vuorovaikutuk-
sesta että koko tilanteesta. Väite on olennainen raiska-
uksen kokeneiden syyllisyydentunteiden, syyllistämisen 
vähentämisen sekä uuden raiskauslainsäädännön kan-
nalta: aktiivisia tekoja ja vastaan taistelemista ei tule mää-
ritellä ainoina seksistä kieltäytymisen merkkeinä.

Artikkelin lopussa käsittelin raiskausta interper-
soonallisena, toisen tai usean ihmisen aiheuttamana 
traumana. Sekä tapahtuman aikana että sen jälkeen on 
tyypillistä kokea kytkeytymättömyyttä itseensä, ympä-
röiviin tapahtumiin ja toisiin ihmisiin sekä vaikeuksia 
jäsentää tapahtumia järkeväksi kokonaisuudeksi. Inter-

persoonallisen trauman aiheuttamat eksistentiaaliset ky-
symykset koskevat siis maailmasuhteen muutoksia, elä-
mänkulun katkoksia ja uudenlaista suhteutumista toisiin 
ihmisiin. Tästä johtuen toipumisprosessissa turvallisilla 
ihmissuhteilla on merkittävä rooli elämänuskon ja luot-
tamuksen palauttamisessa. Fuchsin ja Kochin kaltaiset 
tunteiden ruumiillisuutta ja vuorovaikutteisuutta koros-
tavat kliinikot ajattelevat, että terapeuttisen prosessin on 
tarkoitus tavoittaa kehollisia, joskus vaikeasti sanallistet-
tavia kokemuksen muotoja. Siksi he puhuvat sellaisten 
menetelmien puolesta, jotka auttavat traumaattisen 
tapahtuman kokenutta saamaan kiinni kehollisesta tie-
dosta, reaktioherkkyydestä ja tunteista.59
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