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ABSTRACT 
 

This thesis was carried out as assignment by 9Lives Oy aimed to find out 
threat and violence situations against paramedics who work in this compa-
ny. Material of this thesis was collected from electric report system which 
has been written from all threat and violence cases experienced by para-
medics. This thesis aimed to find out what are the concrete threat and vio-
lence situations which paramedics faced in their every day working life 
and what are basic needs they require to survive with these complicated 
and dangerous situations.  
 
The theoretical section presents studies from Finland and all over the 
world and opens essential concepts to this thesis. The thesis was mainly 
carried out using qualitative methods by analyzing these threat and vio-
lence reports. All together reports were 35 pieces from threat and violence 
situations.   
 
According to the results paramedics faced both verbal and physical vio-
lence, threatening act, sexual harassment and armed threat of violence dur-
ing their work. These results confirm the previous research results from 
Finland and from the other countries and the results are convergent. Safety 
management came out as a concept during conclusions and its impact to 
the whole functions of the organization. In the consideration section came 
out that training to survive with threat and violence situations is needed 
and foreshadowing to these situations needs to consider as part of work 
safety. It is also important to notice that paramedics are not under authori-
ty status in Finland. As an essential developing proposal it would be im-
portant to focus on safety management and improve paramedics safety of 
work.    
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1 JOHDANTO 

Ensihoitajat kohtaavat usein ensimmäisenä ihmisen hädän hetkellä. Nämä 
tilanteet eivät katso aikaa eikä paikkaa, niihin kuuluvat äkilliset sairastu-
miset, tapaturmat, pahoinpitelyt sekä alkoholin ja huumeiden väärinkäy-
töstä aiheutuneet tapaturmat ja tilanteet. Ensihoitajat ovat tilanteissa usein 
yksin asiakkaan, omaisten tai jopa pahoinpitelyyn tai henkirikokseen syyl-
listyneen kanssa. Näissä tilanteissa ensihoitajat altistuvat helposti väkival-
lan uhkatilanteisiin tai suoraan väkivallan uhkaan. (Suserud 2005.) 
 
Vaikka läheltä piti- tilanteet ja väkivallan uhka ovat selvästi viime vuosina 
lisääntyneet myös sairaalan ulkopuolella, vain pieni osa niitä koskevia tut-
kimuksia on tehty ensihoidon kenttäolosuhteissa. Uhkatilanteet ja väkival-
lan kokeminen vaikuttavat haitallisesti ensihoitajien jaksamiseen ja hyvin-
vointiin. Tutkimukset Ruotsista, Suomesta, Australiasta, Amerikasta sekä 
muualta maailmasta osoittavat selvästi, että ensihoitajat kohtaavat väkival-
taa työtehtävissään kentällä. (Kowalenko, Walters, Khare & Compton 
2005, 142-147.) 
 
Oxford Advanced Learner`s Dictionary määrittelee sanan uhka tilaksi, jos-
sa joku aikoo vahingoittaa toista ihmistä tai tuottaa tuskaa toiselle osapuo-
lelle, elleivät saa omaa tahtoaan läpi. Väkivalta on määritelty väkivaltai-
seksi käytökseksi, jonka tarkoituksena on vahingoittaa tai tappaa toinen 
ihminen. (Oxford Advanced Learner`s Dictionary 2010.) Uhka on Suomen 
kielessä määritelty todettavissa olevaksi jonkun tai jonkin tuomaksi pelok-
si tai pelättävissä olevan vaaran tuntemukseksi tai todelliseksi vaaraksi. 
Uhka on mahdollisesti toteutuva epämieluisa, pelottava tai vahingollinen 
seikka. Uhka on määritelty vaaraksi tai pahaksi, joka uhkaa tai jonka voi 
kuvitella uhkaavan jotakuta/jotakin. Väkivalta on puolestaan määritelty 
jonkun ruumiillista koskemattomuutta, oikeuksia tai etuja loukkaavaksi 
toiminnaksi tai jotakuta/jotain vahingoittavaksi voimakeinojen käytöksi.( 
Suomen sivistyssanakirja. ) Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt 
väkivallan tarkoitukselliseksi fyysisen voiman tai vallan käytöksi, joka to-
teutetaan itseä, toista henkilöä, ryhmää tai yhteisöä vastaan ja josta seuraa 
todennäköisesti vamma, psyykkinen haitta, kuolema, epäedullinen kehitys 
tai riisto. (WHO 2005, 21.) 
 
Aiemmat tutkimukset hoitohenkilökuntaan kohdistuvasta väkivallasta ovat 
kohdistuneet sairaalan sisällä tapahtuviin uhka- ja väkivaltatilanteisiin. 
Nämä ovat sijoittuneet lähinnä joko ensiapu- tai päivystysluonteisiin toi-
mipisteisiin tai vuodeosastoille. Maailmalta julkaistuja tutkimuksia, joissa 
aiheena on ensihoitajiin kohdistuvia uhka- ja väkivaltatilanteita, on paljon 
jo pidemmältä ajan jaksolta. Muualla maailmalla tilanne on havaittu vaka-
vana työperäisenä uhkana jo pitkään. Suomessa tehtyjä tutkimuksia on vä-
hemmän, mutta kuitenkin lisääntyvässä määrin. 
 
Menckel ja Viitasara (2002) osoittavat, että enemmän kuin yksi kymme-
nestä työntekijästä Ruotsin terveydenhuollossa ovat joutuneet kohtaamaan 
jollain tasolla väkivallan uhkaa tai suoraa väkivaltaa työvuoronsa aikana. 
Kolme neljästä on kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään kuukauden 
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aikana. Irlantilaisessa tutkimuksessa kerrotaan, että enemmän kuin 80% 
kahdesta ensihoidon laitoksen ensihoitajista on joutunut sanallisen väki-
vallan kohteeksi työssään. Jo vuonna 1998 tehdyssä tutkimuksessa näh-
dään, että yli 90% laitoksien 331 ensihoitajasta on kertonut joutuneensa 
myös jonkinlaisen fyysisen väkivallan kohteeksi hoitaessaan työtehtävi-
ään. ( Pozzi 1998.) Myös toisessa tutkimuksessa kerrotaan 61% kohde-
ryhmästä joutuneen väkivallan uhan kohteeksi. Ensihoitajien kerrotaan 
kärsivän henkisestä ahdistuksesta väkivaltatapausten jälkeen. Vastaajista 
80% kertoo tunteneensa vihaa ja 69% kertoo ärsytyskynnyksen olevan 
selvästi matalampi koettujen uhka- ja väkivaltatilanteiden jälkeen. ( Cor-
bett, Grange & Thomas 1998. ) Molemmissa kansainvälisissä tutkimuksis-
sa löydettiin yhteneviä tuloksia. 
 
Ruotsalaisessa ensihoitoon suuntautuvassa tutkimuksessa ilmenee, että yli 
75% ensihoidossa työskentelevistä on kokenut uhka- tai väkivaltatilanteita 
työtehtäviään suorittaessaan. 67% näistä vastaajista on kohdannut väkival-
taa ja 17% on uhattu jonkinlaisella aseella. (Suserud, Blomquist & Johans-
son 2002.) Myös Australialaisen tutkimuksen mukaan ensihoitajiin koh-
distuu työperäistä väkivaltaa. Tämän tutkimuksen mukaan 82% ensihoita-
jista on kohdannut sanallista väkivaltaa sekä 38% on kokenut jonkinlaista 
fyysistä väkivaltaa edellisen 12 kuukauden seuranta-aikana.  
(Boyle, Koritsas, Coles & Stanley 2007.) 
 
Myös Suomessa ensihoitajiin kohdistuvat uhat ovat lisääntyneet viime 
vuosien aikana. Tutkimus, joka on tehty Pohjois-Savon pelastuslaitoksella 
kattaa 158 työntekijää. Tutkimuksen tarkoituksena oli näyttää toteen kuin-
ka yleistä on ensihoitajien kohtaama väkivallan uhka työtehtävissä. Kysely 
toteutettiin sähköisenä pelastuslaitoksen henkilökunnalle, vastausprosentti 
kyselyssä oli 86%. Tulokset osoittivat, että 100% vastanneista oli kokenut 
uhka- ja väkivaltatilanteita. Väkivallan uhkaa ja suoraa väkivaltaa eri 
muodoissaan koettiin työtehtävissä usein. (Juvonen & Koistinen 2014.) 
Tutkimusta on tehty myös Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ensihoi-
don operatiivisen henkilöstön puolesta. Myös pääkaupunkiseudulla ensi-
hoitohenkilöstö on kokenut paljon sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa 
työtehtävien yhteydessä. Silti suurimmasta osasta väkivallan uhkatilanteis-
ta ei raportoida työyksikön omaan järjestelmään. Ainoastaan harvat tapa-
ukset päätyvät tarkempaan seurantaan tai rikostutkintaan asti. (Sutinen 
2010.) Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella tehdyssä tutkimuksessa oli 
selvitetty koko Suomen laajuisesti uhka- ja väkivaltatilanteiden esiinty-
vyyttä ensihoidossa. Kirjattuja raportteja oli 153 vuonna 2014. Tapauksis-
sa 80 tekijää oli päihtymyksen alaisena ja 64 uhka- ja väkivaltatilanteista 
tapahtui ensihoitotehtävää suorittaessa kohteessa eli pääsääntöisesti yksi-
tyisasunnossa ja 47 sisällä ambulanssissa. Kaikista kirjatuista tapauksista 
sanallista ja henkistä väkivaltaa tapahtui 88 tapauksessa sekä lievää fyysis-
tä väkivaltaa 68 tapauksessa, 8 tapausta kirjattiin vakavan fyysisen väki-
vallan aiheuttamiksi ja 2 tapausta vakavan fyysisen väkivallan aiheutta-
maksi vamman tuottamiseksi. (Rantanen 2015.) Näissä tutkimuksissa 
yleistyksenä, että väkivalta ensihoitohenkilökuntaa kohtaan on tuntuvasti 
lisääntynyt viime vuosina. 
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Tutkimuksissa on myös selvitetty mitä ovat yleisimmät väkivallan muo-
dot, jotka ensihoitajien työssä ilmenevät. Reinikaisen ja Viirtalan (2008) 
tutkimuksessa kerrotaan, että fyysinen väkivalta ilmenee suorana voiman-
käyttöväkivaltana tai väkivallan tekona jollain välineellä, jolla on tarkoitus 
vahingoittaa tai tappaa toinen ihminen.  
 
Ensihoitajien riski olla potilaan fyysisen tai psyykkisen hyökkäyksen koh-
teena tai edes uhkatilanteessa, asettaa tärkeän näkökulman ensihoitajien 
työturvallisuudelle psykososiaalisesti kuin kokonaistilanteessa osana poti-
laan hoitoketjua. Tutkimuksissa on osoitettu, että työolosuhteet ja työil-
mapiiri kaikkine uhkatekijöineen on suurempi riskitekijä ensihoitajien 
työperäisille fyysisille oireiluille kuten vatsaongelmille, päänsäryille ja 
unettomuudelle. Näitä esiintyy enemmän kuin psyykkisiä oireita suoraan. 
Ensihoitajien keskuudessa ongelmana on liian usein ajattelutapa, että uh-
kailu ja kaltoin kohtelu kuuluu vain osaksi työnkuvaa. (Aasa, Brulin, Än-
guist & Barnekow-Bergkvist 2005.) 
 
Uhkatilanteen ja väkivallan kokeminen ovat muodostuneet ongelmaksi 
työolosuhteita määritettäessä ensihoidossa. Nämä tilanteet luovat turvat-
tomuutta ensihoitajien keskuudessa ja voi myös vaikuttaa negatiivisesti 
muiden potilaiden käsittelyyn ja hoitoon. (Ahl, Johansson, Wireklint-
Sundström, Jonsson & Suserud 2005.) Juha Höök ja Hannu Huttu-
nen(2007) tekivät laajan työturva07-hankkeen pelastusalalle yhteistyönä 
monien eri toimijoiden kanssa, tarkoituksenaan osoittaa uhka- ja väkival-
tatilanteiden huomioimisen osana pelastusalan työturvallisuutta.    Ongel-
ma on todettu maailmanlaajuiseksi. Jo nämä muutamat tutkimukset osoit-
tavat sen, että uhkatilanteet ja väkivallan kokeminen lisääntyvät myös 
Suomessa ja niihin on suhtauduttava vakavasti työturvallisuusriskinä ja 
puututtava sen mukanaan tuomiin ongelmiin ennaltaehkäisevästi.   
 
Teen opinnäytetyötäni Hämeen ammattikorkeakoulussa tähdätessäni 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon(ylempi AMK) sosiaali- ja terve-
ysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa, kriisi- ja katastrofi-
työn kehittämisen ja johtamisen suuntautumisvaihtoehdossa. Samalla suo-
ritan kansainvälisen kaksoistutkinnon, ns. double degreen, University of 
South Wales(UK) MSc Disaster Healthcare- koulutusohjelmassa. Tämä 
yhdistelmä johtaa tutkintotodistukseen molemmissa korkeakouluissa. Tur-
vallisuusjohtaminen ja työturvallisuus ovat itseäni kiinnostavat teemat tu-
levaisuudessa. Tässä opinnäytetyössä lähestyn tutkimaani aihetta ensihoi-
don ja siihen liittyvän työturvallisuuden näkökantilta. 
  

2 ENSIHOITO 

Ensihoito määritellään terveydenhuollon päivystystoiminnaksi, jonka pe-
rustehtävänä on turvata äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen uhrin 
korkeatasoinen hoito tapahtumapaikalla, sairaankuljetuksen aikana tai 
yleensä sairaalan ulkopuolella. Ensihoito määritelläänkin lain mukaan sai-
raankuljetusasetuksessa asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön te-
kemäksi tilannearvioksi ja hänen antamakseen välittömäksi hoidoksi, jolla 
sairastuneen tai vammautuneen potilaan elintoiminnot pystytään käynnis-
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tämään, ylläpitämään ja turvaamaan tai terveydentilaa pyritään paranta-
maan ensihoidon teknisellä laitteistolla ja välineistöllä, lääkkeillä tai muil-
la hoitotoimenpiteillä. (Kuisma, Holmström & Porthan 2009.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ensihoitoa koskevista laeista, niiden 
valmisteluista sekä valvoo että ohjaa toimintaa ministeriön tasolta. Eri alu-
eiden sairaanhoitopiirit järjestävät oman alueensa ensihoitopalvelun. Ensi-
hoitopalvelu voidaan tuottaa itse sairaanhoitopiirin taholta, ostamalla pal-
velu ulkopuoliselta palveluntuottajalta tai yhteistyössä pelastustoimen 
kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö.) 
 
Ensihoitoasetus nojaa säädettyyn terveydenhuoltolakiin (1326/2010). Ase-
tus ensihoidosta määrittelee muuan muassa ensihoitopalvelun ja ensihoi-
tokeskuksen tehtävät, se määrittelee ensihoidon palvelutasopäätöksen si-
sällön sekä ensihoidon johtamisjärjestelmän. Ensihoidon käytäntöön on 
myös asetettu riskialueluokitus, tehtävien kiireellisyysluokat sekä tavoit-
tamisajat, yksiköt ja henkilöstö. (Ensihoitoasetus.) Terveydenhuoltolaki 
uudistui 30.12.2012. Muutoksena edelliseen käsitteeksi liitettiin ensihoito-
palvelu. (Terveydenhuoltolaki 40§.) 
 
Muuten ensihoitoon vaikuttavia lakeja on paljon. Niitä ovat terveyden-
huoltolaki, kansanterveyslaki, perustuslaki, mielenterveyslaki, rikoslaki, 
potilaslaki sekä päihdelaki. Nämä kaikki kokonaisuutena tekevät ensihoi-
don tehtäväkentästä haasteellisen ja monimutkaisen. Ensihoitajan on vält-
tämätöntä tietää ja tuntea lakeja monelta eri alueelta suorittaessaan työteh-
täviään ensihoidossa. Kaikki edellä mainitut lait vaikuttavat kentällä teh-
tävään työhön. (Määttä 2009, 24- 39.) 
 
Ensihoidon määritelmään kuuluu erilaisten tutkimus- ja hoitovälineiden 
käyttö sekä ensihoitolääkkeiden käyttö. Ensihoito määritellään hoitolaitos-
ten ulkopuolella tapahtuvaksi hoitotapahtumaksi, jota ei edellä aiempi hoi-
tosuhde. Ensihoito on toimintaa, jossa pyritään estämään potilaan pysyvä 
vammautuminen tai kuolema ja hoito pystytään aloittamaan jo tapahtuma-
paikalla ja sitä pystytään jatkamaan mahdollisen kuljetuksen aikana lä-
himpään mahdolliseen oireenmukaiseen hoitolaitokseen. Ensihoidon luon-
teen vuoksi käytettävissä olevat esitiedot potilaasta ovat rajatut, joten en-
sihoitajien haasteeksi jäävät kliinisten tutkimusten suorittaminen sekä 
taustatietojen kartoittaminen potilaalta, omaisilta tai paikalla olevilta ulko-
puolisilta huolellisesti haastatellen. (Aalto 2010, 13; Harve 2009, 24.) 
 
Tässä opinnäytetyössä ensihoitaja määritellään ensihoitotyötä ambulans-
sissa tekeväksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi ja tutkimus on rajattu 
koskemaan vain ensihoitajiin kohdistuneita uhka- ja väkivaltatilanteita. 
Kansainvälisissä tutkimuksissa usein käytetty paramedic-nimike saattaa 
sisältää myös muita ammattinimikkeitä. Ensihoitajan asema on määritelty 
usein monella eri tavalla eri lähteissä. Siinä on määritelty tehtävät, vastuu-
alueet ja osaaminen. Tehtävä ja vastuualueita on kuitenkin usein määritel-
ty perusteetta. Vähimmäiskoulutusvaatimus on määritelty kuitenkin laissa. 
Varmuudella voidaan kuitenkin sanoa, että tehtäväkuva muuttuu kaiken 
aikaa vastuullisemmaksi ja vaativammaksi.   
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3 TURVALLISUUS ILMIÖNÄ JA KÄSITTEENÄ 

Turvallisuutta pidetään olotilana, joka kuuluu sekä yksilön että yhteisön 
toimintaan. Turvallisuus on jokaisen ihmisen subjektiivinen kokemus ja 
siihen vaikuttaa moni eri asia. Turvallisuus on myös jotain, jonka merkitys 
huomataan vasta siinä vaiheessa kun tapahtuu jotain poikkeavaa, joka vai-
kuttaa omaan kokemukseen turvallisuudesta ja kenties muuttaa aiemmin 
olemassa ollutta käsitystä. Turvallisuuteen vaikuttavat opitut asiat, omat 
kokemukset sekä havainnot omasta ympäristöstään ja ympäröivästä maa-
ilmasta, rutiinit, pysyvyys, luottamus sekä ennakoitavuus. Turvallisuus 
liittyy jokapäiväiseen toimintaan ja tekemiseen, niin työssä kuin vapaa-
ajallakin. Turvallisuus vaikuttaa keskeisesti myös elämän laatuun. Turvat-
tomuuden tunne on vastavuoroisesti myös yksilöllinen kokemus. Jo pelkkä 
tieto riskien, uhkien ja vaarojen olemassa olosta voi herättää turvattomuu-
den tunteen. Selkeä turvallisuuden puute ilmenee esimerkiksi riskien to-
teutumisena, näin ollen sattuneina tapaturma-, vahinko- tai onnettomuus-
tapauksina. (Tikkanen, Aapio, Kaarnalehto, Kammonen, Laitinen, Mikko-
nen & Pisto 2008.) 
 
Turvallisuus käsitteenä on helposti tunnistettavissa, mutta vaikeampi mää-
ritellä. Turvallisuutta voidaan tutkia niin psykologisena, biologisena sekä 
myös sosiologisena ilmiönä unohtamatta kulttuuris-historiallista näkökul-
maa. Kaikki turvallisuuteen liittyvät ilmiöt vaikuttavat toisiinsa. Sosiaali-
sen median ja tiedostusvälineiden kautta todelliset ja kuvitellut uhat, jotka 
vaikuttavat yleiseen turvallisuuden tunteeseen, saavuttavat tehokkaasti 
suuren yleisön tietoisuuden. On kuitenkin selvää, että uhka- ja väkivaltati-
lanteiden sekä muiden häiriöiden ja onnettomuuksien määrä vaikuttaa ih-
misten hyvinvointiin sekä myös yhteiskunnan vakauteen. Turvallisuus on 
käsitteenä sekä toimintona laaja. Siihen vaikuttavat ihmiset omalla toi-
minnallaan sekä omilla valinnoillaan. Tämä muodostaa oman henkilökoh-
taisen turvallisuuden käsitteen. Vastuullisella käytöksellä ja turvallisuus-
näkökulmien huomioimisella etukäteen voidaan vaikuttaa turvallisuuden 
kokemiseen. (Sisäasiainministeriö 2004.) 
 
Uhka ja vaara liittyvät olennaisesti yksilön kokemaan turvallisuuskäsittee-
seen. Uhka on määritelty ei-toivotun tapahtuman mahdollisuudeksi ja va-
hinkoa aiheuttavan vaaran mahdolliseksi tekijäksi. Uhan määritelmä on 
epäselvä ja siihen liittyy subjektiivinen, yksilöllinen kokemus. Kokemuk-
seen vaikuttaa uhan sisältö, voimakkuus ja luonne. (Tikkanen ym. 2008.) 
Englanninkielinen sana ”safety” tarkoittaa juuri ympäristön ja yksilön tur-
vaamista. Tämän voi helposti liittää ensihoitoon, koska sanalla tarkoite-
taan tahattomasti aiheutuvien ei-toivottujen tapahtumien torjuntaa. Ensi-
hoidossa esiintyvä uhka ilmenee usein henkilön häiritsevänä käyttäyty-
mismallina, joko olemuksesta, sanallisesta ilmaisusta tai aktiivisesta toi-
minnasta. Vaara on käsitteenä paljon konkreettisempi ja vaaratilanteita se-
kä–tekijöitä ensihoidossa pystytään etukäteen helpommin määrittelemään. 
Vaaran ennakointiin vaikuttavat sen helpompi havaittavuus.  
 
Turvallisuuden tunnetta voidaan parantaa poistamalla epävarmuustekijöitä 
sekä ennakoimalla mahdollisia tapahtumia ja tilanteita. Varautumalla uh-
ka- ja väkivaltatilanteisiin luodaan myös turvallisuuden tunnetta niin yksi-
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lön kuin yhteisönkin tasolla. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää tunnistaa 
säännöllisesti riskitekijät ja varautua niihin suunnittelemalla etukäteen, 
harjoituksilla sekä kouluttautumalla sekä varustautua erilaisten uhka- ja 
väkivaltatilanteiden varalle laadituilla ohjeilla. Tätä kutsutaan riskien hal-
linnaksi ja se olisi syytä olla työsuojelullisista näkökulmista säännöllisesti 
toteutettu jokaisessa työyksikössä ensihoidon alueella. (Helovuo, Kinnu-
nen, Kuosmanen & Peltomaa 2015.)     
 

4 RISKI JA SEN HALLINTA 

Ensihoitoon liittyviä riskejä on paljon. Riski on määritelty haitallisen ta-
pahtuman todennäköisyydeksi ja sen vakavuudeksi tai ei-toivottavan ta-
pahtuman mahdollisuudeksi ja sen seurauksiksi. Riski on myös vaaran 
mahdollisuus. Riski on edelleen uhkaa konkreettisempi, mutta arvioitavis-
sa sekä määriteltävissä. Riski on määriteltävä, jotta voidaan ymmärtää sen 
luonne. Riskeistä pystytään arvioimaan niiden todennäköisyys ja seuraus. 
(Opetushallitus.) Ensihoidossa esiintyvät riskit voidaan lukea operatiivi-
siksi riskeiksi ja niiden sisällä vielä vahinkoriskeiksi, koska toteutuessaan 
ne aiheuttavat tässä tapauksessa pahimmillaan ensihoitajiin kohdistuvia 
henkilövahinkoja. 
 
Riskin merkitys= Todennäköisyys x seurausten vakavuus 
 
Riskin merkitys voidaankin määritellä tapahtuman todennäköisyydestä ja 
seurausten vakavuudesta. Matemaattisessa laskukaavassa riskin suuruus 
esitetään todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden tulona. Riskin mer-
kitystä voidaan siis arvioida esiintymistaajuudesta sekä siitä johtuvien seu-
rausten suuruudesta. Riskiä voidaan kuitenkin hallita ja riskiä voidaan pie-
nentää puuttumalla riskitekijöihin ennakoivasti. Tätä kutsutaan riskien hal-
linnaksi. (Tikkanen ym. 2008.) Ensihoidossa tapahtuneiden riskien yhtey-
dessä voidaan esittää todennäköisyys vahinkotapahtumalle ja se kuinka 
monta kertaa aiemmin kyseinen vahinko on tapahtunut. Vahinkoriskin va-
kavuudella pystytään arvioimaan mahdollisia tapahtumasta aiheutuvia 
vaurioita.  
 
Riskianalyysi(kohteen rajaaminen, vaarojen tunnistaminen, riskin 
suuruuden arviointi)�Riskien merkityksen arviointi(riskin hyväksyt-
tävyydestä päättäminen, vaihtoehtojen analysointi)�Riskien hallin-
takeinot(päätöksenteko, täytäntöönpano, raja-arvojen asettaminen, 
seuranta). 
 
Riskianalyysi sekä merkityksen arviointi ovat riskien arviointia yleisesti. 
Nämä kolme osa-aluetta yhdessä kuuluvat kokonaisuudessaan riskien hal-
lintaan. Riskien hallinta on toimintaa, jolla riskit pidetään hyväksyttävällä 
taholla. Riskien merkittävyys mitataan myös sillä, että kuinka hyväksyttä-
vä riski on. (Työsuojelulaitos 2009.) 
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Tässä opinnäytetyössä riskeistä ja niiden hallinnasta puhuttaessa tarkoite-
taan juuri ensihoidossa ilmeneviä vahinkoriskejä ja niiden hallintaa ja tor-
juntaa. Riskejä on kuitenkin aina mahdollista pienentää ja rajoittaa. Siihen 
voidaan vaikuttaa esimerkiksi panostamalla henkilökunnan turvallisuustie-
toisuuteen koulutuksien kautta. 
 

5 TYÖPAIKKAVÄKIVALTA 

Työpaikkaväkivallaksi määritellään mikä tahansa hyväksyttävästä käyttäy-
tymisestä poikkeava käytös tai toiminta, joka kohdistuu uhka-, loukkaa-
mis-, tai vahingoittamistarkoituksena työtä suorittavaan henkilöön. (ILO 
2003, 13.) Työpaikkaväkivallaksi katsotaan niin psyykkinen kuin fyysinen 
väkivalta. Ensihoidossa työpaikkaväkivallan tilanteet syntyvät työnteki-
jän/työntekijöiden ja työyhteisön ulkopuolisen tekijän kuten asiakkaan tai 
potilaan välille. Väkivaltaan voi liittyä sekä psyykkistä ja fyysistä uhkailua 
tai suoraa toimintaa tai pelkästään sanallista väkivaltaa. Kaija Leena Saa-
relan ja Noora Hintikan(2005) raportissa ilmenee, että suurin osa väkival-
lasta johtuvista työtapaturmista oli sattunut sosiaali- ja terveysalan työteh-
tävissä. Ensihoidon työtehtävissä kohdattu lisääntynyt päihteiden ja huu-
mausaineiden käyttö ja niistä aiheutuneet uhka- ja väkivaltatilanteet ovat 
nostaneet työturvallisuusvalmiutta. 
 
Ensihoidossa ongelmaksi muodostuu se, että väkivaltariskiä ei voida ko-
konaan poistaa, koska jokapäiväisiin työtehtäviin kuuluvat väkivallasta ai-
heutuneet työtehtävät, poikkeavasta käyttäytymisestä johtuvien ongelmien 
ratkaisu tai päihteen alaisena olevien henkilöiden auttaminen. Tämä aset-
taakin haasteen varotoimien ja toimintasuunnitelmien huolelliseen laatimi-
seen työyksiköissä. Rikoksen torjuntaneuvoston työryhmän laatiman ra-
portin perusteella olisi syytä jo opiskeluvaiheessa painottaa työturvallisuu-
teen liittyviä asioita, jotta työnsä aloittavakin saavat valmiuksia kohdata 
mahdollisia uhka- ja väkivaltatilanteita. (Rikoksentorjuntaneuvosto 2004). 

Uhka

-Vaaran tiedostaminen

Vaara

-Vaaratekijä/vaaratilanne

Vahinkotapahtuma

-Onnettomuus/tapaturma/vahinko/rikos

Vahinko

-Vamma/kuolema/omaisuuden menetys/tiedon 
joutuminen vääriin käsiin

Riski

-Vahinkotapahtuman 
todennäköisyys

-Seurausten vakavuus
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Juha Höök ja Hannu Huttunen tekivät pelastusopistossa työtur-
va07hankkeen, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomio uhka- ja väkival-
tatilanteisiin työturvallisuusriskinä pelastusalalla. Selvityksessä käy ilmi 
uhka- ja väkivaltatilanteiden luonne ja yleisyys. Tavoitteena oli selvittää 
myös miten tärkeänä seikkana uhka- ja väkivaltatilanteita pidetään työtur-
vallisuuskulttuurin näkökulmasta. Kyseisen hankkeen perusteella oli sel-
vää, että paljon löytyi epäkohtia työturvallisuudessa, joihin olisi puututta-
va kouluttamalla henkilökuntaa sekä luomalla tietoisuutta turvallisuuskult-
tuurista. Väkivaltaa ei ensihoidossa tulisi sietää lähtökohtaisesti lain-
kaan.(Höök & Huttunen 2007.) Myös 2006 vuonna tehty opinnäytetyö vä-
kivaltainen potilas sairaankuljetuksessa vahvistaa sen, että ensihoidossa 
kohdatuista uhka- ja väkivaltatilanteista tulisi herkemmin raportoida sekä 
sen, että ohjeistuksiin ja koulutukseen olisi panostettava enemmän.(Hasko 
& Viipuri 2006.)  
 
Ensihoitajat tekevät työtään poikkeuksellisissa olosuhteissa, jossa riskite-
kijöitä on kokonaisvaltaisesti paljon. Ensihoitajat työskentelevät usein yk-
sin työpareittain, olosuhteissa joita ei tunneta, tuntemattomien ihmisten 
kanssa. Siitä huolimatta he noudattavat työssään suurta tarkkuutta, tekni-
sesti tarkkaa ja palvelukykyä kaikissa olosuhteissa vaativaa työtä, jossa on 
huolehdittava sekä omasta työturvallisuudestaan että potilasturvallisuudes-
ta. Ensihoitajat ovat jokapäiväisessä työssään alttiina väkivallan uhal-
le.(Murtonen & Toivonen 2006.) Haasteen aiheuttavat myös olosuhteet, 
joissa ensihoitajat tekevät työtään, kuten ihmisten kodit, joihin tullaan työ-
tehtävää suorittamaan. Tilannetta saattavat työtehtävällä myös kärjistää 
ensihoitajien asettamat käskyt, rajoitukset, vaatimukset, kehotukset sekä 
asiakkaan/potilaan asioihin puuttuminen.(Työterveyslaitos 2009.) 
 
Ensihoitajien kohtaamat kotiväkivaltatilanteet tai yleisesti väkivaltatilan-
teet työtehtävissä lisäävät myös työväkivallan riskiä. Edelleen ongelmana 
ovat myös hätäkeskusten erilaiset käytännöt varotietojärjestelmän käytöstä 
sekä hätäkutsu-käsittelystä, jotka luovat riskitekijöitä ensihoidossa toimi-
ville. Ennakkotiedot saattavat olla jo keikalle mennessä epäselvät sekä 
puutteelliset ja alueellinen ongelma viranomaisyhteistyön viivästymisestä, 
tuo omat riskitekijänsä ensihoitajille. Esimerkkinä tähän on ongelma polii-
sin saamisesta samalle tehtävälle resurssipulan tai pitkien alueellisten etäi-
syyksien vuoksi.  
 
Suomen perustuslaki 7§: ”Oikeus elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen 
ja koskemattomuuteen. Jokaisella on oikeus elämään ja henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita 
kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. 
Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riis-
tää mielivaltaisesti eikä laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka 
sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenme-
netyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapau-
tensa menettäneen oikeudet turvata lailla.” 
 
Perusoikeuksista lyhyesti, ne on määritelty perustuslaissa säädetyiksi yksi-
lölle kuuluviksi oikeuksiksi. Erityisen tärkeät ja perustavanlaatuiset oikeu-
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det ovat perusoikeuksia. Ne ovat periaatteessa kaikille yhdenvertaisesti 
kuuluvia. Myös ensihoitajien olisi tämä syytä muistaa työtehtäviä suoritta-
essaan. Perusoikeuksille on ominaista korotettu muodollinen lainvoima. 
Perusoikeuksilla on korkeampi asema tavallisiin lakeihin nähden ja siksi 
ne ovat perustana koko oikeusjärjestelmän arvoihin. Koko järjestelmä näin 
ollen perustuu perustuslakeihin ja näin ollen myös yksityisellä ihmisellä 
on helpommin mahdollisuus vedota perusoikeuksiinsa. Perusoikeuksien 
selkeä määrittely auttaa kansalaisia hahmottamaan asemansa ja oikeutensa 
suhteessa ympäristöönsä, yhteiskuntaan sekä julkiseen valtaan. (Hallberg, 
Karapuu, Ojanen, Scheinin, Tuori ja Viljanen 2011.)  
 
Rikoslaki on muuttunut 2010 alkaen syyteoikeuden osalta. Jos työtehtäviä 
suorittaessa joutuu ulkopuolisen henkilön pahoinpitelemäksi, poliisi tekee 
automaattisesti asiasta rikosilmoituksen. Tähän ei uhrin tarvitse enää puut-
tua kuten edelleen asianomistajarikoksissa.  Tämä koskee myös työsuh-
teissa olevien henkilöiden turvaamista. Näin ollen teon rangaistavuus kos-
kee aina työtehtäviä tehdessä. Rikoslaissa nimekkeenä on pahoinpitely tai 
sen yritys ja virkamiehen vastustaminen/ väkivaltainen vastustaminen. 
Tämä on selkeä parannus puhuttaessa työsuhteisten työntekijöiden ase-
masta. Tällä lakimuutoksella halutaan muistuttaa, että henkilökuntaan 
kohdistuvaa väkivaltaa ei hyväksytä ja se on rangaistavaa. (Rantanen 
2011, 8- 9). 
 
Salli Saari(2000) on tutkinut auttajien kokemaa työperäistä stressiä ja 
traumatisoitumista. Itsessään ulkopuolinen uhkatekijä ei aiheuta stressiä. 
Siihen vaaditaan työntekijän oma subjektiivinen kokemus ja persoonalli-
suus sekä tapa reagoida asioihin. Työssä kohdattu traumaattinen tilanne 
saattaa aiheuttaa voimakastakin stressiä. Ensihoidossa mahdollisesti tois-
tuen kohdatut uhkatilanteet saattavat kasaantua työntekijän jaksamisen 
riskirajalle asti. Saari kertoo juuri ensihoitajien olevan yhtenä ammatti-
ryhmänä, joka työssään altistuu uhka- ja väkivaltatilanteille. Ensihoitajien 
työssä on paljon tilanteita, joita voidaan kuvata traumaattisiksi tapahtu-
miksi. Uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyen juuri potilaan tai omaisten tyy-
tymättömyys hoidon laatuun, päihteiden vaikutuksen alla olevan potilaan 
tai omaisen käyttäytyminen ensihoitajia kohtaan, fyysinen tai sanallinen 
väkivalta työtehtävää suorittaessa tai työparin mahdollinen loukkaantumi-
nen tai kuolema työtehtävää suorittaessa tai hengenvaaraan joutuminen 
ovat näitä traumatisoivia tilanteita jokapäiväisessä työssä. Nämä tilanteet 
kuormittavat kokeneempaakin ensihoitajaa. 
 

6 TYÖSUOJELU 

Ensihoidossa ilmenee haitta- ja vaaratekijöitä, jotka vaikuttavat jokaisen 
ensihoitajan psyykkiseen jaksamiseen ja vaarantavat työturvallisuutta. 
Työsuojelun perustehtävänä on edistää ja ylläpitää työntekijöiden terveyt-
tä, turvallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia. 
Nykyisin on painotettu enemmän myös hyvää työympäristöä, joka kattaa 
paitsi kaikki edellä mainitut, myös henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. 
Työsuojelulla pyritään ylläpitämään normaalin toiminnan sujuminen häi-
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riöttä. Työsuojelu on nykypäivänä enemmän ennalta ehkäisevää. (Työter-
veyslaitos 2009.) 
 
Työturvallisuuslaki(738/2002) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työn-
tekijän terveydestä ja turvallisuudesta. Työnantaja velvoitetaan tarkkaile-
maan työympäristön tilaa, työympäristöä kokonaisuudessaan ja työtapojen 
turvallisuutta. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota toteutettujen toimenpitei-
den vaikutukseen liittyen työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Ylin joh-
to valvoo, että työ tehdään turvallisuussäännösten mukaan eikä niistä poi-
keta. Tosin myös jokaisella työntekijällä on työsuojelullinen vastuu itses-
tään, työparistaan ja koko työyhteisöstään. Työntekijän on noudatettava 
työnantajan ohjeita ja määräyksiä, sekä työolojensa vaatimaa huolellisuut-
ta, järjestelmällisyyttä ja varovaisuutta. Työntekijän on käytettävissä ole-
vin keinoin huolehdittava omasta ja työparinsa sekä muiden työntekijöiden 
terveydestä ja turvallisuudesta. (Työterveyslaitos 2009.) 
 
8§ ”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa 
työnantajan on otettava huomioon työhön, olosuhteisiin ja muuhun työym-
päristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät 
seikat. Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan 
huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työn-
antaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia 
ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista. Työn-
antajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuh-
teiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksi-
en mukaan noudatettava seuraavia periaatteita:1) vaara- ja haittatekijöi-
den syntyminen estetään; 2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä 
ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän 
haitallisilla; 3)yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan en-
nen yksilöllisiä; ja 4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen 
kehittyminen otetaan huomioon. (Työsuojelulaki 738/2002). 
 
Työturvallisuuslain mukaan työssä esiintyvät vaarat on joko poistettava 
kokonaan tai ainakin estettävä mahdollisuuksien mukaan. Työnantajan on 
luotava ohjeistus asianmukaisista turvallisuusjärjestelyistä sekä luotava 
ohjeet menettelytavoista, joilla hallitaan uhkatilanteet sekä estetään väki-
valta. Turvajärjestelyiden toimivuus on myös ajoittain tarkistettava. Ensi-
hoitotyössä tapahtuva ilkivalta, vahingoittaminen, työntekijän joutuminen 
pahoinpitelyn uhriksi tai sanallinen uhkaus on sovellettavissa myös rikos-
lakiin, jonka mukaan edellä mainitut ovat rangaistavia tekoja. Rikosni-
mikkeenä on tällöin käytetty edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi vahin-
gontekoa, kunnian loukkausta tai julkisrauhan rikkomista. Tämä olisi jo-
kaisen ensihoitajan syytä muistaa toimiessaan kentällä ja suorittaessaan 
työtehtäviään. Rikoslaki sanoo, että työntekijällä on oikeus puolustautua 
väkivaltaa vastaan, mutta keinojen on oltava perusteltavissa eivätkä ne saa 
olla liioiteltuja tai mielivaltaisia. Pakkokeinolain mukaan työntekijällä on 
oikeus ottaa kiinni tarvittaessa kyseinen rikoksen tekijä. (KAURIS 2009.) 
 
1§1mom:”Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työ-
olosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä 
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ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja 
työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden 
haittoja.” 
27§1mom:”Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työ-
olosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet 
ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tällöin työpaikalla on ol-
tava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset 
turvallisuusjärjestelmät tai –laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämi-
seen.  
 
 

 
Väkivaltariskien hallintajärjestelmä työpaikkatasolla (KAURIS 2009, 12.) 
   
Jotta tilanteisiin voidaan suhtautua asiallisesti niin työnantajajärjestöjen 
kuin työtekijäjärjestöjen yhteistoiminnassa, myös Euroopan sosiaalinen 
peruskirja varmistaa turvalliset ja terveelliset työolot. Siinä korostetaan 
työturvallisuuden ja työterveyden parantamista ja estämällä terveyttä uh-
kaavia tapaturmia ja vammoja, jotka syntyvät työtehtävien aikana vähen-
tämällä niitä vaaratekijöitä, jotka työympäristöön kuuluvat. Siinä velvoite-
taan järjestöt huolehtimaan työterveys- ja turvallisuusmääräyksistä sekä 
valvomaan määräysten käytäntöön panoa. Myös työterveyspalveluiden 
saatavuuteen ja kehittämiseen kiinnitetään huomiota. (Uudistettu Euroo-
pan sosiaalinen peruskirja II osa, 3 artikla.)  
 
Työntekijä, joka on kohdannut uhka- tai väkivaltatilanteen työtehtävis-
sään, on huomioitava myös työsuojelullisesta näkökulmasta. Työpaikalla 
tapahtunut uhka- tai väkivaltatilanne käsitellään tarvittaessa rikosoikeudel-
lisena tapahtumana, mutta ensiarvoisen tärkeää on työsuojelullinen huo-
miointi. Väkivallan uhkaan on reagoitava tiedostamalla, josta seuraa jär-
jestelmällinen vaarojen riskikartoitus. Ehdoton on ehkäiseviin toimenpitei-
siin ryhtyminen sekä väkivallan uhan tai väkivallan kohteeksi joutuneen 
työntekijän mahdollisuus välittömään jälkihoitoon. Tällä pyritään käsitte-
lemään uhrin omia tuntemuksia sekä kokemuksia tapahtuneesta sekä pyri-
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tään lieventämään tapahtuman aiheuttamia vaikutuksia uhriin ja koko ym-
päröivään työyhteisöön. Työterveyshuollon vaikutuspiiri on tässä asiassa 
laaja ja huomattava. (Työsuojelupiirit.) 
 
Tärkeimpänä voimavarana ensihoidossa tulisi olla pätevä, vastuuntuntoi-
nen ja motivoitunut henkilökunta. Henkilöstöllä tulee olla riittävä tietotai-
to, joilla kohdata mahdolliset riskit. Työturvallisuuslain molemminpuoli-
nen noudattaminen, niin työnantajan kuin työntekijänkin taholta, on ehdot-
toman tärkeää. Työsuojelulliset asiat on otettava huomioon työtehtäviä 
suorittaessa, koulutuksissa sekä kaikessa muussa toiminnassa. Oman työ-
hyvin voinnin ja työkyvyn ylläpitäminen on jokaisen työntekijän ensisijai-
sia tavoitteita. (Rantala 2004.)  
 

6.1. Uhka- ja väkivaltatilanteen jälkihoito 

Ensihoitajaan kohdistunut uhka- tai väkivaltatilanne on työsuojelun ja työ-
hyvin voinnin kannalta erittäin vakava asia. Sillä saattaa olla kauaskantoi-
set vaikutukset ihmisen terveydentilaan ja jaksamiseen. Organisaatiolla on 
oltava mahdollisuus välittömän jälkihoidon järjestämiseen ensihoitajan 
kohdatessa uhka- tai väkivaltatilanteen työtehtäviään suorittaessaan. Jälki-
puinti pitäisi aloittaa 1-2 vuorokauden aikana tapahtuneesta. Tällä taataan 
työntekijän pääsy normaaliin elämän/työrytmiin mahdollisimman pian 
koetun uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen. Jälkipuinnissa voidaan hyö-
dyntää työterveyshuollon osaamista tai muita jälkipuintiin kouluttautuneita 
asiantuntijoita.  
 
Ensihoitajien keskinäinen ymmärrys tilanteisiin on usein hyvä apu puret-
taessa työtehtävissä tapahtuneita uhka- ja väkivaltatilanteita. Usein jälki-
hoitona riittää oman työparin tai työyhteisön keskuudessa käyty keskustelu 
tapahtuneesta. Ensihoitajien työnkuva on usein jo itsessään sellainen, että 
keikkoja käydään läpi työparin tai muiden tehtävällä olleiden viranomais-
ten kesken. Tilanteeseen vaikuttaa kuitenkin se, kuinka traumatisoiva ti-
lanne on ollut tai miten työntekijä itse on tilanteen kokenut.  
 
Lähiesimiehen ja johdon ja koko muun työyhteisön vastuulla on kuitenkin 
huolehtia väkivaltaa kohdanneen työntekijän jälkihoidosta. Tähän kuuluu 
välitön ensiapu, lähipiirin informointi, henkilön ohjaaminen tarvittavan 
avun piiriin, mahdollisten jälkioireiden ilmaantuminen sekä traumatisoi-
van työtehtävän jälkeinen töihin paluu. (STM raportti.) 
 
Ensihoito- ja pelastusalalla käytetään usein traumaattisten tilanteiden jäl-
keen purkukokousta(defusing), jolla tarkoitetaan välittömästi tilanteen lä-
pikäyntiä kaikkien paikalla olleiden kesken. Tarkoituksena on nopea työ-
kyvyn palauttaminen. Mikäli tilanne on ollut erityisen dramaattinen ja 
koskettanut normaalia enemmän työparia tai koko työyhteisöä tai suurem-
paa moni ammatillista työryhmää, niin työnantajan on huolehdittava jälki-
puintitilaisuuden järjestämisestä(debriefing). Jälkipuintitilaisuuden järjes-
tää tällöin koulutetut ammattilaiset. (STM raportti.) 
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Debriefingin tavoitteena on järjestää ammattimainen uhka- ja väkivaltati-
lanteen läpikäynti ja tukea sen kokenutta henkilökuntaa päivittäisen työnsä 
jatkamista ja siinä jaksamista. Siinä korostetaan, että myös henkisen pa-
hoinvoinnin tunteminen ja sen myöntäminen kuuluu normaaliin käyttäy-
tymiseen eikä ammattitaidottomuuteen tai heikkouteen ihmisenä tai am-
matillisesti. (Castren, Kinnunen & Paakkonen 2002.) 
 

6.2. Uhka- ja väkivaltatilanteiden raportointi 

Uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoittamisesta organisaation johdolle ja 
esimiehille on huomattava merkitys. Työterveyshuolto huolehtii osaltaan 
kaikista ilmoitusta ja vain raportoimalla tilanteista, voidaan saada luotetta-
vaa tietoa ensihoitajia kohdanneista uhka- ja väkivaltatilanteista ja ennalta 
ehkäistä tapaturmia. Raportoinnin on oltava kirjallista ja siihen on löydyt-
tävä ohjeistus. Myös lain edellyttämä ilmoittaminen on huomioitava. Kir-
jaamisen voi tehdä työntekijä itse tai yksikön esimies. Organisaation on 
myös laadittava seurantatilastot tapahtuneista uhka- ja väkivaltatilanteista. 
Myös työnantajan tapaturmavakuutusyhtiö saa ilmoitukset siitä huolimat-
ta, vaikka tapahtumasta ei olisi tullut sairaslomaa vaativaa vammaa. 
(Aluehallintovirasto 2010, 15.) Muuttuneen lain mukaan ensihoidon työ-
tehtävissä sattuneet tapaturmat uhka- ja väkivaltatilanteissa kuuluvat au-
tomaattisesti poliisille. 
 

7 VUOROVAIKUTUS ENSIHOIDOSSA JA SEN VAIKUTUKSET 
TYÖNTEKEMISEEN 

Vuorovaikutus on kahden tai useamman ihmisen välinen vaikutussuhde, 
jossa kummallakin osapuolella on mahdollisuus vaikuttaa toiseen. Se on 
tapa, jolla ihmiset vastaavat ja vaikuttavat toistensa toimintaan ja se on 
myös ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä. Jotta kuulija ymmärtää 
vaikuttajan tarkoituksen, pyrkimykset, tunteet, havainnot ja ajatukset on 
esitettävä siten, että tulee ymmärretyksi. Oheisviestintä on tärkeä osa vuo-
rovaikutusta. Oheisviestintää ovat olemus, eleet sekä ilmeet. Sanat ja sa-
nominen eivät ole pääasioita vuorovaikutuksessa. Suurempi merkitys on 
sillä, miten sanotaan. Äänensävyt ja painot ovat huomioitavia vuorovaiku-
tuksessa. (Kaila 2009.) 
 
Ensihoitajat ovat kaiken aikaa työssään vuorovaikutuksessa niin asiak-
kaidensa kuin hoitolaitosten henkilökunnan ja muiden sidosryhmäyhteis-
työssä toimivien kanssa. Siksi on tärkeää, että ensihoitaja osaa myös ana-
lysoida omaa tapaansa hoitaa työtään. Kaikki vuorovaikutustilanteessa 
olevat henkilöt vaikuttavat siihen, miten vuorovaikutustilanne etenee. En-
sihoitajan ammattitaitoon kuuluu tilannetaju ja mahdollinen toimintasuun-
nitelman muutos, mikäli tilanteessa ilmenee mahdollisesti syntyvä uhka. 
 
Tunneviestintä on tärkeä osa ensihoitajan ja asiakkaan kohtaamista. Usein 
ensihoitajan kovan arjen keskellä on vaikea muistaa empaattisuuden mer-
kitys. Ensihoitajalta vaaditaan herkkyyttä hoitaa kokonaisvaltaisesti poti-
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laan yksilöllisyys ja ainutkertaisuus sekä voimavarat huomioiden. Ensihoi-
tajalla on oltava ammattitaidollista hallintaa ja teoreettista tietoa ja päätök-
sentekokykyä, käytännön taitoa potilaan tutkimiseksi ja hoitamiseksi sekä 
kokonaistilanteen arvioimiseksi. Ensihoitaja tarvitsee silti kriittisyyttä ja 
tarvittavaa kokemusta havaitakseen kokonaistilanteen. Ensihoitajalta edel-
lytetään kykyä huomioida potilaan tunteet ja myös näin ollen herkkyyttä 
ymmärtää potilaan kokemus. (Dunderfelt 2001.) 
 
Lähtökohtaisesti ensihoitajien työolosuhteisiin liittyvä epätietoisuus tule-
vasta työtehtävästä luo haasteita myös vuorovaikutuksellisesti tehtävän 
hoitamisen aikana. Ensihoitajat ammattitaidollaan osaavat orientoitua an-
nettuun tehtävään aiempien kokemusten ja tiedon kautta ja näin hahmotta-
vat ympärillä olevaa kokonaisuutta. Syytä on kuitenkin jokaisen ensihoita-
jan tiedostaa se asia, että omat asenteet, tunteet ja aiemmat kokemukset 
vaikuttavat meneillään olevaan työtehtävään.( Strömberg, Johansson, Lei-
no, Lusa & Mankinen 2005.) 
 
Höök ja Huttunen(2007)huomioivat työturva07hankkeessaan tärkeän nä-
kökulman, joka vaikuttaa ensihoitotilanteen kokonaiskuvaan. Työtehtävän 
vastaanottaessaan ensihoitaja ohjautuu ns. ammattimoodiin. Tilanteeseen 
mennään usein aiempien kokemusten ohjaamana asiantuntijan ottein, jol-
loin kokonaistilanteen havainnointi saattaa jäädä puutteelliseksi. Vuoro-
vaikutukseen liittyy toisen ihmisen kuunteleminen ja arvostaminen, joka 
saattaa joskus ensihoitotehtävää suorittaessa peittyä ensihoitajan asiantun-
tijaroolin alle ja saattaa vaikeuttaa vuorovaikutustilannetta. (Helin 2013, 9-
10; Niemelä, Suua & Väisänen 2009, 19.) 
 

7.1. Statusilmaisu ja tilannetietoisuus ensihoitotehtävällä 

Vuorovaikutus koetaan pahimmillaan ensihoitajien vallankäyttönä työ-
keikalla. Hoitotyötä tehdessä vallankäyttö on aina esillä hoitajan ja poti-
laan välillä. Jokaisella ensihoitajalla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa 
tilanteen kulkuun. Ensihoitajan ja potilaan välillä on tärkeää pyrkimys sa-
maan yhteiseen tavoitteeseen vuorovaikutuksessa. Hoitajan ja potilaan vä-
lisessä vuorovaikutuksessa ilmaisulliset viestit vaikuttavat siihen miten 
toinen ihminen koetaan. Ensihoitajalla on työtehtäviään suorittaessaan 
ammattistatus, joka luo oman merkityksensä potilaan kanssa koettavaan 
vuorovaikutussuhteeseen. Vuorovaikutussuhteessa tilanteeseen ei voi olla 
vaikuttamatta ihmisten välinen sosiaalinen status. Niihin vaikuttaa esimer-
kiksi sosiaalinen rooli yhteiskunnassa. Ensihoitajan status ammattihenki-
lönä nousee usein yli potilaana olevan sen hetkisen statuksen. Näiden vä-
lillä syntyy myös usein hierarkiatilanne tahtomattaan. Statusilmaisu on il-
meiden, eleiden, asentojen, liikkeiden, puherytmin ja muodon säätelystä. 
Ensihoitajan on tärkeää kiinnittää huomiota omaan statusilmaisuunsa. 
(Mäkisalo- Ropponen 2011, 169- 181.) 
 
Statusilmaisun lisäksi uhka- ja väkivaltatilanteen syntymiseen vaikuttaa 
vuorovaikutussuhteessa, ensihoitajan ja potilaan, aiemmat kokemukset, 
omat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä kaikki muut tilannekohtaiset te-
kijät. Ongelmatilanteisiin johtaneissa tapauksissa syitä ovat usein erimieli-
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syydet ja näkemyserot hoitotilanteissa, ristiriidat sekä asiakkaaseen koh-
distunut kielto tai rajoitus ensihoitajan toimesta. Ensihoitajan tilannetietoi-
suuteen on aina työtilanteessa kiinnitettävä huomiota. (STM julkaisu.) 
 
Jussi Jokinen(2009) opinnäytetyössään toiminta pelastusalan uhka- ja vä-
kivaltatilanteissa kertoo työtilanteissa käytettävistä värikoodeista. Koodit 
on alun perin kehittänyt amerikkalainen ampumakouluttaja Jeff Cooper. 
Tällä yksinkertaisella menetelmällä Cooper haluaa kuvata jokaisen oman 
valmiustason ja ympäristön muodostamien uhkien välistä suhdetta.  
 
Valkoinen mielentila= Henkilön huomio on kiinnittynyt johonkin muuhun 
asiaan kuin sen hetkiseen ympäristöön tai sen tapahtumiin (kirjaamiseen, 
hoitotoimenpiteisiin tai puhelimessa puhumiseen). Henkilöllä ei ole tällöin 
kykyä havainnoida ennalta ympäristössä tapahtuvia muutoksia tai merkke-
jä vaarasta. 
 
Keltainen mielentila= Henkilö on keskittynyt ympärillään tapahtuviin asi-
oihin ja ihmisiin. Hän tekee aktiivisesti havaintoja ja tarkkailee muutoksia 
ympäristössään. Henkilö kykenee tällöin tunnistamaan äkilliset muutokset 
omassa ympäristössään ja muuttamaan tarvittaessa omaa toimintaansa. 
 
Oranssi mielentila= Henkilö on havainnut mahdollisen uhkatekijän oltu-
aan keltaisessa mielentilassa ja nostaa valmiuttaan oranssiin. Nyt ihminen 
ei pelkästään havainnoi ympäristöään, vaan reagoi siihen esimerkiksi fyy-
sisesti liikkumalla suojaan tai tekemällä muita liikkeitä suojautuakseen ti-
lanteessa. 
 
Punainen mielentila= ”Taistele tai pakene”. Ihmisen fyysinen suoritusky-
ky ja kivunsieto ovat tilapäisesti normaalia korkeammalla tasolla stressi-
hormonin vaikutuksesta. Henkiset ominaisuudet kuten  
puheen tuottaminen ja looginen päättely vaikeutuvat. 
 
Musta mielentila= paniikki tai toimintakyvyn menettäminen. Ihminen la-
maantuu täysin tai vastaavasti ryntäilee vailla selvää päämäärää tai suunni-
telmaa. Mustassa mielentilassa henkilön toimintaa eivät ohjaa enää järki ja 
koulutus, vaan tunteet(raivo tai pelko). 
 

8 POLIISI VS. ENSIHOITO 

Poliisit ovat poliisiasetuksessa määritelty valtion virkamiehiksi. Poliisit 
toimivat tehtävissään virkavastuulla. Oikeudet ja velvollisuudet määräyty-
vät säädösten ja määräysten mukaan. Julkista valtaa saa käyttää ainoastaan 
virkavastuussa toimiva virkamies. Poliisilaki määrittelee valtuudet suorit-
taa tehtäviä. Poliisin vallankäytön perustan ja rajat määrittää aina lainsää-
däntö. Perustuslain 2§:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytössä on 
noudatettava lakia tarkoin. Toimivallalla tarkoitetaan virkamiehen oikeutta 
käyttää julkista valtaa. Virkamies voi toimivaltaansa käyttämällä toteuttaa 
virkatehtäväänsä huolimatta siitä mikä on toisen henkilön tahto. Välittö-
mien pakkokeinojen toimivalta on määritelty juuri poliisille. Poliisilaissa 
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määritellään keskeiset säännöt kansalaisten ja poliisin välisissä kohtaami-
sissa erilaisissa kriisitilanteissa. (Tikkanen ym. 2008.) 
 
Poliisilain 20§:ssä määritellään poliisin toimivallan laajuus ja sen sovel-
taminen. Siinä säädetään toimivaltuus, jolla häiriötilanne voidaan ratkaista 
ilman henkilön suostumusta. Poliisilain 2§:ssä sanotaan, että poliisin on 
kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia 
käyttäessään valittava perusteltavista vaihtoehdoista se, joka parhaiten 
edistää näiden oikeuksien toteutumista.  Poliisin toimivaltuuksia rajoittaa 
kuitenkin 3§ suhteellisuusperiaatteesta, jonka mukaan toimenpiteiden on 
oltava puolustettavia suhteessa tehtävän tärkeyteen, vaarallisuuteen ja kii-
reellisyyteen, tavoiteltavaan päämäärään, toimenpiteiden kohteena olevan 
henkilön käyttäytymiseen, ikään, terveyteen ja muihin häneen liittyviin 
seikkoihin sekä muihin tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoi-
hin. Pykälissä 4-7 jatkuu ohjeistus, jossa määrätään, että poliisi ei saa 
puuttua kenenkään oikeuksiin enempää eikä saa aiheuttaa kenellekään 
suurempaa vahinkoa tai haittaa kun on tehtävän suorittamiseksi tarpeellis-
ta. Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä yhdenvertaista 
kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen. Poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin, 
kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvalli-
suutta. Kuitenkin niin, että poliisin on ilmoitettava henkilön vapauteen 
kohdistuvan toimenpiteen peruste toimenpiteen kohteena olevalle henki-
lölle tai hänen edustajalleen niin pian kuin mahdollista henkilön tila ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen. (Poliisilaki 2011.) 
 
Poliisilaissa 2 luvussa 17§:ssä määritellään voimakeinojen käyttö. Poliisil-
la on virkatehtävää suorittaessaan oikeus murtaa vastarinta, poistaa henki-
lö paikalta, ottaa henkilö kiinni, estää vapautensa menettäneen pako, pois-
taa este tai estää välittömästi uhkaava rikos tai muu vaarallinen teko tai ta-
pahtuma. Poliisi voi näissä tilanteissa käyttää tarpeelliseksi katsomiaan 
voimakeinoja, jos niitä voidaan pitää puolustettavina. Voimakeinojen puo-
lustettavuutta arvioidaan ja siinä otetaan huomioon tehtävän kiireellisyys 
ja tärkeys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä 
muut tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttavat seikat. Poliisilla on viran-
toimituksessa lisäksi oikeus hätävarjeluun siten kuin rikoslain 4 luvun 
4§:ssä säädetään. Hätävarjelutilanteessa poliisi toimii virkavastuulla. Täs-
säkin tapauksessa hätävarjelun puolustettavuutta arvioitaessa otetaan 
huomioon poliisin koulutus ja kokemus ja niiden perusteella asetettavat 
vaatimukset. 
 
”Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumi-
seksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko il-
meisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustet-
tavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolus-
tautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. Jos puolustuksessa 
on ylitetty hätävarjelun rajat(hätävarjelun liioittelu), tekijä on kuitenkin 
rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset ettei tekijältä 
kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan 
huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys ja tilanne muuten-
kin. (Ri 101 4 luku 4§). 
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Poliisin virka-avulla tarkoitetaan tilannetta, jossa virka-apua antava viran-
omainen käyttää omia toimivaltuuksiaan apua pyytävälle viranomaiselle 
tai muulle taholle tehtävän loppuun suorittamiseksi. Poliisin on pyynnöstä 
annettava muulle viranomaiselle virka-apua myös laissa säädetyn valvon-
tavelvollisuuden toteuttamiseksi, jos virka-apua pyytävää viranomaista es-
tetään suorittamasta virkatehtäviään. (Poliisilaki 9luku1§.)   
 
Yhteistyössä tapahtuvat tehtävät ensihoidon ja poliisin välillä ovat arkea. 
Yhteistoiminta eri viranomaisten välillä on sovittu pitkälti alueellisesti eri 
tavoin ja järjestelmin. Toimintaan vaikuttaa eri organisaatioiden sen hetki-
set resurssit sekä maantieteelliset sijainnit eri toimijoiden välillä. Näin ol-
len ideaali toimintamalli on mahdotonta toteuttaa.  Eri viranomaistahojen 
yhteistyötä on tutkittu myös jonkun verran. Lanteen (2007) tutkimuksessa 
tuli selville, että ensihoidon koulutuksiin ja ohjeistuksiin kaivattiin lisää 
yhteistyötä eri viranomaistahoilta. Hiltusen ja Lahtisen (2010) opinnäyte-
työssä selvitettiin myös, että ohjeet sidosryhmäyhteistyöstä ovat olleet 
monimutkaisia ja käyttövaiheen koulutus on viranomaisten välillä usein 
ollut puutteellista. Ensihoidon tehtävät, joihin poliisia tarvitaan, saattavat 
aktivoitua yllättäen. Näissä tilanteissa ohjeistus virka-avun pyytämisestä 
on äärimmäisen tärkeää. Tällöin selvillä on oltava viestiliikenteen käyttö, 
toimintamallit sekä tärkeimpänä ensihoitajien oma työturvallisuus. (Lanne 
2007; Hiltunen & Lahtinen 2010.)   
 

9 TUTKIMUSPROSESSI 

Jokaisen henkilökohtainen turvallisuus kuuluu jo Suomen perustuslakiin 
perusoikeuksina. Jo yleisellä tasolla turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu 
ylimmille toimielimille sekä viranomaisten vastuulle. Viranomaisten on 
toimittava lain velvoittamana sekä uhkatilanteiden kohdatessa että myös 
varautua ennaltaehkäisevästi mahdollisiin uhkatilanteisiin. Kriisilainsää-
dännön ensimmäisenä perusteena on järjestää kuntien ja valtion eli jul-
kishallinnon vastuulla olevat yhteiskunnan toiminnot kaikkiin olosuhtei-
siin tarkoituksenmukaisiksi ja laillisiksi. Kriisilainsäädännölle ominaista 
on, että viranomaisilla on aina käytössään sellaiset toimivaltuudet, että 
pystyvät näillä ohjeistuksilla toimimaan myös vaativissa tilanteissa. Nämä 
toimivaltuudet ovat säädetyt normaaliin lainsäätöjärjestykseen. Kyseisen 
kriisilainsäädännön tarkoituksena on varmistaa yhteiskunnan lainmukai-
suus ja toimivuus myös poikkeusolosuhteissa. Normaalioloissa valmistel-
lun kriisilainsäädännön avulla pystytään siirtämään viranomaisten käyt-
töön välttämättömät resurssit ja toimivaltuudet viivytyksettä oikeaan ai-
kaan. (Aine, Nurmi, Ossa, Penttilä, Salmi & Virtanen 2011, s.4.) 
 
Ensihoidon työntekijät tekevät työtään erikoislaatuisessa työympäristössä. 
He toimittavat apua kohteisiin, jotka voivat olla vaarallisia ja ilman val-
vontaa. Väkivallan lisääntyminen ensihoitajia kohtaan on huomioitu myös 
mediassa ja kansainvälisissä tutkimuksissa. Edellä mainitut tutkimukset 
kertovat karua kieltä siitä, että uhkatilanteet ja väkivalta ensihoitajia koh-
taan ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti. 60-100% kansainvälisiin kyse-
lyihin osallistuneista ensihoitajista ovat kohdanneet väkivaltaa tai sen uh-
kaa. 90% ensihoitajista, jotka ovat joutuneet jonkunlaisen väkivallan koh-
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teeksi työtä tehdessään, ovat sitä mieltä että väkivallan kokeminen tai sen 
uhkaan joutuminen on suurin syy työperäisen stressin kokemiseen. (Glo-
bal News Winnipeg Website 2010.) Väkivaltatilanteet ja niiden uhka voi 
johtaa fyysisiin tai psykososiaalisiin oireisiin tai jopa loppuun palamiseen 
ja saattaa olla erittäin huomionarvoinen seikka mitä tulee työperäiseen 
stressiin. (Grange & Corbett 2002.) Keinot vaikuttaa ensihoitajien koke-
maan väkivallan uhkaan ja vähentää tapaturmia työtehtävissä, ei ole tar-
peeksi hyvin määritelty tai niitä ei ole tai niitä ei ole tähän mennessä tar-
peeksi huomioitu. Suomessa ei ole myös edelleenkään ensihoitajien ko-
kemaan väkivallan uhkaan puututtu tarpeeksi hyvin. 
 
Peruste kriisilainsäädännölle ja siihen kuuluvalle järjestelmälle on luotta-
muksen ja turvallisuuden tunne kriisitilanteissa. Yhteisten pelisääntöjen on 
oltava selvillä, jotta eri organisaatiot ja kansalaiset osaisivat ennakoida ti-
lanteita ja toimia osana yhteiskuntaa. Luottamus toimiin säilyy paremmin, 
kun hallinto on valmistautunutta eikä sattumanvaraisesti reagoivaa ja toi-
mivaa. Huolella valmisteltu kriisilainsäädäntö ehkäisee myös kansalaisten 
perusoikeuksien ylilyötyjä ja suhteettomia rajoituksia. Yhteiskunta, jossa 
on varauduttu poikkeuksellisiin olosuhteisiin huolellisesti valmistautuen, 
selviää helpommin poikkeustilanteista. Nykyaikaisessa verkostoituneessa 
maailmassa on mahdollista luoda lainsäädäntö joustavin säädöksin yhteis-
työssä eri toimijoiden kesken(ensihoito, poliisi ja pelastus). Käytettävissä 
olevien rajallisten voimavarojen sekä yhteiskunnan toimintojen on oltava 
sellaiset, että ne voidaan sopeuttaa tehokkaasti ja nopeasti muuttuvissa ti-
lanteissa. (Aine ym. 2011, 8.) 
 
Jokaisella toimivalla viranomaistaholla on omat lakinsa ja säädöksensä. 
Heillä on omat tehtävänsä ja toimivaltansa. Lainsäädännön tarkoituksena 
on myös huolehtia siitä, että viranomaisten toimivaltuuksia ei venytetä ra-
jattomiin. Liian joustava viranomaisen toimivalta saattaisi olla yksilön 
kannalta haitallista. Lainsäädännössä on sisällytetty rajoituksia, jotka hil-
litsevät toimivaltuuksien tai toimintavapauden hallitsematonta lisäänty-
mistä kaikissa olosuhteissa. Perusperiaatteita toimivaltuuksiin liittyvissä 
asioissa ovat suhteellisuus, tarkkarajaisuus, välttämättömyys sekä väliai-
kaisuus. (Aine ym. 2011, 6-7.) 
 
Poikkeustilanteita varten luotuja toimivaltuuksia on siis mahdollista käyt-
tää silloin kun se on välttämätöntä. Viranomaisten ei ole mahdollista tur-
vautua erityistoimivaltuuksiinsa vain helpottaakseen omaa työskentelyään 
vaan toimivaltuuden käytön on oltava tilanteessa ainoa keino suoriutua 
poikkeavasta tilanteesta. Kun tilanne on saatu hallintaan erityistoimival-
tuuksilla, poistuu tarve ja mahdollisuus niiden käytön jatkamiselle. Toi-
menpiteet on suhteutettava aina hyötyyn nähden. Yksilön perusoikeuksia 
on aina kunnioitettava. Kriisilainsäädäntö ohjaa viranomaisten toimia ja 
ehkäisee erityistoimivaltuuksien ylilyöntejä. (Aine ym. 2011, 28.) 
 
Kriisilainsäädäntöön kuuluvat myös normaaliolosuhteisiin luodut poliisi-
laki sekä pelastuslaki. Nämä lait suojelevat poliisiviranomaisia sekä pelas-
tusviranomaisia päivittäisissä töissä, määrittelevät tehtävänkuvat sekä 
määrittelee myös toimivaltuudet sekä niiden rajat. Ensihoitajilla on ainoas-
taan ensihoidon lakiasetus sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön si-
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sällytettynä. Se määrittelee ainoastaan ensihoidon järjestämisvastuun kul-
lakin alueella eri sairaanhoitopiirien alla. Terveydenhuoltolaki määrittelee 
ensihoitoasetuksessa ainoastaan raamit ensihoidon palveluntuottamiselle, 
laatuvaatimukset ensihoitopalvelun tuottamiselle, laatuvaatimukset ensi-
hoidossa työskentelevälle henkilöstölle, dynaamiset vasteet potilaan koh-
taamiseen sekä muita ensihoidon tuottamiseen liittyviä määritelmiä alueel-
lisesti. (Terveydenhuoltolaki.) Ensihoidon toimenkuva ja työtehtävien 
määrittely puuttuu kokonaisuutena, samoin kuin ensihoitajien toimivalta. 
 
Poliisiorganisaatio toimii Suomen valtion alaisuudessa. Hallitus määritte-
lee lait ja toimivaltuudet. Suomessa ensihoitajat työskentelevät pääsääntöi-
sesti työsopimussuhteessa, poliisit sekä palomiehet virkatyösuhteessa. 
Tämä luo isoa eriarvoisuutta työtehtävien hoitamisessa. Ensihoitajille olisi 
hyväksi saada viranomaisstatus työtehtävien hoitamiseen sekä selkeä laki 
ohjaamaan työtehtävien suorittamisessa ja niissä esiintyviä uhkia varten. 
Ensihoidon johtoportaalta tulisi tulla tukea ja vastuullisuutta uhkatilantei-
den raportoinnissa ja jatkotoimenpiteissä. Väkivallan uhkatilanteiden ra-
portointi pitäisi tehdä työnantajan taholta tehdä mahdollisimman helpoksi 
ja luontevaksi jokaiselle ensihoitajalle. Kaikki raportoidut uhka- ja väki-
valtatilanteet pitäisi analysoida tarkasti ja näin löytää järjestelmästä jokai-
nen ongelma koulutuksessa, välineistössä ja yleisessä käyttäytymisessä 
sekä normistossa. Tämä on ainoa keino parantaa työturvallisuutta. 
 
Tutkimuksissa maailmanlaajuisesti ilmenee, että ensihoitajat kokevat uh-
ka- ja väkivaltatilanteita kaikkialla maailmassa. Tutkimustapoja on ollut 
erilaisia, mutta pääsääntöisesti tutkimustulokset ovat yhteneväiset huoli-
matta siitä missä päin maailmaa ne on tehty. Muualla maailmassa ensihoi-
tajat kohtaavat vielä Suomea enemmän aseellista uhkaa, mutta suhteessa 
väkilukuun, aseelliset uhkaukset myös meillä ovat lisääntymässä. 
 

10 TYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän opinnäyteyön tarkoituksena on selvittää työelämälähtöisesti yhteis-
työnä 9Lives Oy:n kanssa ensihoitotyössä esiintyviä uhka- ja väkivaltati-
lanteita. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ensihoitajien tietoja ja val-
miuksia työturvallisuuteen liittyen sekä saada heitä miettimään omalta 
osaltaan työturvallisuuteensa liittyviä asioita. Tämän opinnäytetyön tulok-
sia voidaan hyödyntää työturvallisuuteen liittyvien asioiden suunnittelussa 
ja kehittämisessä, kun kartoitetaan ensihoidon riskitekijöitä sekä työturval-
lisuutta. Opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia ensihoitajien kohtaamia 
uhka- ja väkivaltatilanteita sekä mahdollista rajoitettujen voimankäyttöoi-
keuksien tarvetta ja siihen liittyvää koulutusta ja resursseja.  
 
Tässä opinnäytetyössä haluttiin selvittää 
 
1)Minkälaisia uhka- ja väkivaltatilanteita ensihoitajat kohtaavat työssään?  
2)Millaista osaamista vaaditaan uhka- ja väkivaltatilanteista selviämiseen? 
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11 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

11.1. Tutkimukseen osallistujat 

 
9Lives konserni on Suomen suurin yksityinen ensihoito- ja sairaankulje-
tusyritys. Konsernin juuret ulottuvat jo pitkälle 1940-luvulle, mutta nykyi-
sessä muodossaan se on toiminut 2012 asti yritysjärjestelyiden tuloksena. 
Konserni palvelee yksittäisiä ihmisiä, terveydenhuollon organisaatioita, 
sairaanhoitopiirejä, kuntia sekä kuntayhtymiä. Suuri osa ensihoidosta ja 
sairaankuljetuksesta sekä niihin liittyvistä palveluista ovat yhteiskunnan 
järjestämiä ja säätämiä. 9Livesin toiminta-alue kattaa noin kaksi miljoonaa 
ihmistä. Konserni vaikuttaa 13 eri sairaanhoitopiirin alueella. Konserni 
työllistää reilut 800 ensihoidon ammattilaista 24 eri toimipisteessä ja käy-
tössä on yli 80 ambulanssia. Konserni hoitaa vuosittain noin 100.000 sai-
raankuljetustehtävää. 
 
Uhka- ja väkivaltatilanteiden raportointi ja seuranta sekä työssä kohdatun 
väkivallan luonne ensihoidossa, on vaikuttanut siihen että työturvallisuutta 
on alettu miettiä uudelta näkökantilta. Sen perusteella on luotu myös oh-
jeita ja määrityksiä, jotta ensihoitajien työturvallisuutta parannettaisiin. 
9Lives konsernilla on oma IMS- laadunhallintajärjestelmä, johon kirjataan 
kaikki poikkeamat, uhka- ja väkivalta sekä vaaratilanteet. Konsernin työ-
suojelupäällikkö ja vastuulääkäri käyvät ilmoitukset kuukausittain läpi ja 
laativat tilanneraportin. Mikäli järjestelmään ilmestyy välitöntä toimenpi-
dettä vaativa tilanneraportti, siihen puututaan heti. Riskien muutoksia seu-
rataan ja ne raportoidaan säännöllisesti vastuulääkärille. Korjaavia toi-
menpiteitä mietitään erilaisissa työryhmissä sekä yhteistyöpalavereis-
sa.(9Lives Oy.) 
 

11.2. Tutkimusmenetelmä 

Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan pääosin kvalitatiivinen eli laadullinen 
tutkimus. Laadullisen tutkimuksen pohjana on johtoajatus, jota tutkija ha-
luaa syvemmin pohtia. Lukemalla ja kirjoittamalla tutkijan oma ymmärrys 
laajenee. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on myös mahdollistaa eri-
laisia tulkintoja. Laadullinen tutkimus vaatii laajaa aineistoa ja reflektoin-
tia tutkimuksen edetessä. (Pitkäranta 2010.) Laadullisessa tutkimuksessa 
tutkija itse on myös osa tutkittavaa kokonaisuutta ja työskentelee tutkitta-
van ilmiön parissa. Tutkijalla on myös mahdollisuus havainnoida läheltä 
tutkittavaa asiaa. Laadullinen tutkimus on induktiivinen, se lähtee liikkeel-
le yksittäisistä havainnoista, mutta päätyy yleisiin merkityksiin. (Hirsjärvi, 
Remes& Sajavaara 2010.) 
 
Laadullinen tutkimus tulkitsee, ymmärtää ja luo kuvaavan mallin tutkitta-
valle asialle. Tämän vuoksi laadullinen tutkimus vaatii laajan viitekehyk-
sen, jonka kautta tutkittavaa ongelmaa lähestytään. Laadullinen tutkimus 
saa sisältää myös tutkijan omia muistiinpanoja sekä omaa havainnointia ja 
reflektointia. (Anttila 2006.) 
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Tutkimuskysymykset tässä opinnäytetyössä ovat työelämäperustaiset ja 
tarkoituksena on parantaa ja uudistaa tutkimuskysymyksiä käsittelemällä 
niitä käytännön ohjeistuksen kautta. Viitekehys tähän opinnäytetyöhön on 
syntynyt ensihoidon käytäntöä havainnoimalla ja siitä syntyneellä tarve-
analyysillä. (Pitkäranta 2010.)   
 

11.3. Aineiston keruumenetelmä  

Aineisto tähän opinnäytetyöhön on kerätty 9Lives Oy:n IMS- järjestelmäs-
tä, johon kirjataan sattuneet uhka- ja vaaratilanteet. Aineiston käytöstä on 
tehty 9Lives konsernin kanssa toimeksiantosopimus ja aineiston suojaus-
luokitus on määritelty kirjallisesti. Koko Suomen laajuisesti aineistoa ker-
tyi 35 raportin verran kahden vuoden ajalta 2013-2014. Nämä 35 tapausta 
ovat pelkästään potilaasta tai vastaavasta aiheutuneet uhka- ja vaaratilan-
teet ensihoitajille ja määrällisesti ainoastaan raportointijärjestelmään kirja-
tut turvallisuuspoikkeamailmoitukset. Tähän opinnäytetyöhön kyseiset ra-
portit uhka- ja vaaratilanteista on kirjattu siten, miten ne on kirjoitettu 
9Livesin raportointijärjestelmään. Ilmoitukset on kirjattu niin, että niistä ei 
selviä ambulanssin yksikkötunnukset, kyseinen tapahtuma-alue, sairaalan 
nimi eikä myöskään ensihoitajien nimet. 
 
Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja työsuojelun toiminnassa. 
Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu yhteistyö työsuojeluviranomaisten ja 
konsernin työntekijöiden kesken. Hänen tehtävänään on kaikki, mikä liit-
tyy työsuojelun asiantuntijuuteen ja siinä kehittymiseen. Hänen kauttaan 
tulevat kaikki työturvallisuuteen liittyvät ohjeet, määräykset ja säännöt. 
9Lives konsernilla toimivat myös alueelliset työsuojeluvaltuutetut ja vara-
valtuutetut, jotka edustavat työntekijäpuolta työsuojelun yhteistoiminnassa 
sekä yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa. He toimivat myös työ-
yhteisönsä ja työympäristönsä tarkkailijoina ja ovat perehtyneitä työsuoje-
lumääräyksiin. Työsuojeluvaltuutetut toimivat normaaleissa ensihoidon 
tehtävissään ja ovat henkilöstön keskuudessa helposti lähestyttäviä oman 
työntekijäasemansa johdosta. 
 

11.4. Aineiston käsittely ja analysointi 

Tutkimusaineiston käsittely aloitettiin kirjoittamalla puhtaaksi ilmoitetut 
uhka- väkivaltatilanneraportit sanatarkasti. Analysoinnissa luokiteltiin ra-
portit läpikäymällä tutkimuskysymyksiin liittyvät ongelmateemat. Tutki-
muskysymykset ohjasivat tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmän ja 
analyysimenetelmän. Opinnäytetyön aineiston analyysi, tulkinta ja johto-
päätöksen teko on keskeisin asia koko prosessissa. Laadullisessa tutki-
muksessa aineiston järjestäminen analyysiä varten vaatii suurimman työn. 
Tässä opinnäytetyössä analysoitava materiaali on litteroitu eli kirjoitettu 
puhtaaksi sanasanaisesti. Analyysi aloitettiin heti aineiston litteroinnin jäl-
keen. Analyysitapana tässä opinnäytetyössä käytettiin ymmärtävää lähes-
tymistapaa, jossa haluttiin antaa lukijalle selkeä kuvaus ensihoitajien työn 
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uhkista ja niiden kanssa selviytymisestä. Analysoinnin jälkeen esiin nous-
seet tulokset ovat vielä tutkijan itsensä ymmärrettävä ja selitettävä lukijal-
le. (Hirsjärvi ym.2010.) Tässä opinnäytetyössä analyysiin ja johtopäätök-
siin vaikuttaa tutkijan oma ammattitausta ja kokemukset sekä havainnointi 
jokapäiväisestä työstä ensihoidon parissa kentällä. Kaikki kerätty materi-
aali tutkimusta varten on analysoitu, mutta vain osa siitä on kirjattu esi-
merkkeinä tähän opinnäytetyöhön. Tässä opinnäytetyössä aineisto oli mie-
lenkiintoista ja työelämälähtöistä ja kerätty todellisista ensihoitajien koh-
taamista uhka- ja väkivaltatilanteista.   
 
Opinnäytetyön validiutta eli pätevyyttä on arvioitu siten, että tutkimusky-
symyksiä on peilattu saatuihin tuloksiin. Uhka- ja väkivaltatilanneraportit 
on kirjoitettu ylös sanatarkasti ja tutkija analysoi ensihoitajien itsensä kir-
jaamia raportteja. Saadut tulokset tulevat suoraan kirjatuista uhka- ja väki-
valtatilanneraporteista. Tutkimusaineiston analyysissä on useampaan ot-
teeseen palattu tutkimuskysymyksiin. Aineistosta nousi tuloksiin muutama 
selkeä asiasana uhka- ja väkivaltatilanteista. Tässä opinnäytetyössä juuri 
näitä esiin nousseita käsitteitä on korostettu tuloksien analyysissa ja poh-
dinnassa. Tutkija itse tulkitsee aineistonsa. Tutkijan on pystyttävä esittä-
mään oma tulkintansa tarkasti, joka on seurausta hyvin suoritetusta aineis-
ton analyysista ja päättelystä.(Hakala 2008.) 
 
Opinnäytetyön reliabiliteetti eli luotettavuus on todettu siinä määrin hy-
väksi, että sillä on näytetty toteen aiempien tutkimusten tulosten kanssa 
yhtenevyys. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että kaikki ole-
massa oleva kerätty materiaali on litteroitu ja otettu mukaan aineiston ana-
lyysiä tehdessä. Tutkija on omassa työssään mukana ensihoidon operatii-
visissa tilanteissa ja siksi on tietoinen siitä todellisuudesta, jossa ensihoi-
don työtehtäviä suoritetaan. Tutkijan tulkinta pohjaa todelliseen operatiivi-
seen työhön ja omiin kokemuksiin ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteista. 
Opinnäytetyössä käytetty tutkimusmateriaali on tieteellisiä tutkimuksia 
sekä opinnäytetöitä uhka- ja väkivaltatilanteista ensihoidossa, joka lisää 
tämän opinnäytetyön luotettavuutta. (Heikkilä 2001, 185- 188.)  Tutkija on 
halunnut korostaa tulosten luotettavuutta kirjoittamalla kootut raportit ylös 
lyhentämättä tai muuttamatta niitä. Näin niistä välittyvät tälle opinnäyte-
työlle olennaisimmat asiat. 
 

12 TULOKSET 

Tässä luvussa on esiteltynä tämän opinnäytetyön keskeisimmät tulokset. 
Opinnäytetyössä lähdettiin hakemaan vastauksia kahteen tutkimuskysy-
mykseen. Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyrittiin selvittämään yk-
sinkertaisesti, että minkälaisia ovat ne uhka- ja väkivaltatilanteet, joita en-
sihoitajat työssään kohtaavat. Toinen kysymys pyrki selvittämään mitä 
osaamista vaaditaan uhka- ja väkivaltatilanteista selviämiseen ja minkä-
laista resurssia osaaminen vaatii. Saatuja tuloksia kuvaillaan sanallisesti. 
Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan sekä kohdassa johtopäätökset et-
tä pohdinta. Tulososiossa on myös olemassa olevat uhka- ja väkivaltati-
lanneraportit litteroituina. Asiasanat ovat muodostuneet aineiston analyy-
sin yhteydessä. 
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Raporttikuvaukset on kirjoitettu auki sellaisina kuin uhka- ja väkivaltati-
lanteita kohdanneet ensihoitajat ovat ne omalla persoonallisella kokemuk-
sellaan raportoineet IMS- järjestelmään. Tuloksia auki kirjoittaessa oli 
selvää, että raportit on kirjattava ylös juuri siinä muodossa, kun ne on jär-
jestelmään kirjoitettu. Niissä kuvataan työtehtävän aikana sattuneet uhka- 
ja väkivaltatilanteet sekä niiden kokeminen ja niistä selviää uhka- ja väki-
valtatilanteiden esiintymisten yllätyksellisyys ensihoitotehtävissä. 
 

12.1. Sanallinen väkivalta 

”Potilaan tila ei vaatinut ambulanssikuljetusta, konsultoitu myös lääkäriä. 
Tästä kimpaantuneena potilas uhkaili ensihoitajaa sanoilla `äidillesi käy 
vielä jotain todella pahaa`. Kyse oli vain sanallisesta uhasta. Ensihoitajat 
olivat käyttäytyneet tilanteessa provosoimattomasti.”   
 
Sanallista väkivaltaa ilmenee ensihoitajien työssä monella eri tavalla ja 
siihen myös suhtaudutaan lähes yhtä monella tavalla. Kyseinen tilanne eri-
laisin sanallisin uhkauksin on ensihoitajille hyvin yleinen. Sanallinen vä-
kivalta ensihoidon työtehtävissä ilmenee usein nimittelynä, haukkumisena, 
sanallisena uhkailuna, väkivallalla uhkaamisella, pelotteluna ja välinpitä-
mättömänä kohteluna. Arvostelu ulkonäköasioista tai työtehtävien suorit-
tamisesta on myös yleistä. Vaaditaan saada tiettyä hoitoa tai kuljetusta 
vaikka tilanne ei sitä vaadi luo usein sanallista väkivaltaa. 
 
”Potilas käyttäytyi uhkaavasti henkilökuntaa kohtaan, oli arvaamaton ja 
nimitteli.” 
  
Sanalliseen väkivaltaan on suhtauduttava vakavasti yhtenä väkivallan 
muotona. Sanallinen uhka ei kuulu asialliseen käytökseen eikä vuorovai-
kutukseen. Sanalliseen väkivaltaan liittyy usein työtehtävillä muunlainen 
uhkaava käytös. Henkinen väkivalta aiheuttaa työntekijälle usein psyyk-
kistä oireilua kuten unettomuutta, ärtymystä, vahingoittaa itsetuntoa ja ai-
heuttaa pahimmillaan masennusta. 
Ensihoitajien on kaikesta huolimatta hoidettava työnsä oikein huolimatta 
vallitsevista olosuhteista. Heidän työtään johtavat lakipykälät, jotka tarvit-
taessa velvoittavat ilmoittamaan tilanteista myös muille viranomaistahoil-
le. 
 
”Potilas uhkaili ensihoitajia sanallisesti, käyttäytyi aggressiivisesti ja ajoi 
ulos asunnosta fyysistä uhkaa käyttämällä. Otti SV210 kaavakkeen kädes-
tä, ei ehditty täyttää loppuun kaavaketta.” 
 

12.2. Uhkaava käytös 

Uhkaava käytös ensihoitotehtävissä ilmenee usein sanoin ja elein. Siihen 
kuuluu huutamista, kiroilua, monenlaista metelöintiä. Se voi äityä omai-
suuden tai tavaroiden heittelynä. Uhkatilanteisiin kuuluu myös ahdistelu ja 
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pelottelu. Ensihoitajat kohtaavat usein potilaan tai ulkopuolisten taholta 
terveyteen tai henkeen kohdistuvia uhkailuja, ahdistelua, julkista nolaa-
mista sekä oikeustoimilla uhkaamista.  
 
”Olimme tehtävällä potilaan kotona, jossa poliisit jo paikalla sekä 1 kpl 
ensivasteen miehistöä. Kohteessa oli alkoholin vaikutuksen alainen mies 
henkilö. Tutkimme potilaan ja totesimme, että potilas voi jäädä kotiin. 
Tässä vaiheessa ensivasteen henkilö poistui. Työkaverini sanoi, että menee 
viemään tavarat autoon ja siirtää auton pois liukkaasta mäestä. Sanoin, 
että asia selvä. Luulin, että poliisit jäivät kohteeseen. Näin ei kuitenkaan 
käynyt. Kun kirjasin loppuun, huomasin että potilas ja minä sekä naapurin 
mies oltiin kolmistaan. Potilas ilmoitti hyvin selkeästi, että ei päästä meitä 
ulos ja käyttäytyi uhkaavasti naapurin miestä kohtaan. Koitin soittaa Vir-
vellä työkaverille, mutta Virvessä ei ollut yhtään kenttää. Hetken päästä 
pääsin livahtamaan ulos, jossa juoksin poliisien luo pyytämään, että tule-
vat takaisin koska potilas riehuu ja naapuri on yksin kohteessa potilaan 
kanssa. Tällöin myös oma työparini tuli jo katsomaan, että mihin minä 
jäin kun poliisitkin olivat jo lähdössä. Poliisit menivät takaisin kohteeseen 
ja veivät potilaan putkaan.”   
 
Ensihoitajat saattavat joutua työtehtävissään yllättäviin uhkatilanteisiin. 
Usein näihin uhkatilanteisiin liittyvät mielenterveyspotilaat tai alkoholin 
tai huumeiden käyttäjät. Heidän kanssaan kanssakäyminen vaatii huomat-
tavaa tilannetietoisuutta ensihoidossa työskenteleviltä.  
 
”Saimme 785D(mielenterveysongelma)tehtävän, jossa ilmoittajan nimi oli 
tuttu. Muistelin, että henkilö on poliisin toimesta varohenkilö ja osoitteena 
oli paikka, jossa Virve-puhelimissa ei lainkaan kuuluvuuksia ja puhelinkin 
kuuluu huonosti. Tiedossa oli myös, että tehtäväosoittees-
sa(kerrostalo)asuu pääosin alkoholisteja, huumeiden käyttäjiä sekä väki-
valtarikoksista tuomionsa kärsineitä. Työparini kysyi Virvellä Hätäkes-
kuksesta, että onko ilmoittaja varohenkilö. Hätäkeskuksesta vastattiin, että 
kyllä on. Kyseessä kuitenkin kiireetön ensihoitotehtävä, jolloin poliisin 
paikalle saaminen vaatii virka-apupyynnön. Päätimme soittaa kohteeseen 
ja pyysimme potilasta tulemaan ulos. Potilas tuli ulos ilmoittajan kanssa, 
josta siirryimme pikaisesti ambulanssiin. Potilas käyttäytyi rauhallisesti, 
mutta puristeli käsiään nyrkkiin ja kertoi haluavansa tappaa itsensä. Mat-
ka sujui melko rauhallisesti, vaikka potilas yritti availla turvavöitä ja virt-
sasi ambulanssiin. Teimme päätöksen ensiavun pihassa, että siirrämme 
potilaan kävellen sairaalaan sisään. Pidimme potilasta molemmat käsi-
kynkässä. Ensiavun ovella potilas riuhtaisi itsensä irti, vääntäen toisen 
ensihoitajan kättä. Oli lähdössä karkuun. Vartijat olivat heti paikalla.” 
 
”Kyseiselle potilaalle soitettu seitsemän kertaa apua kuluvan vuorokau-
den aikana. Aiemmin yöllä käyty toteamassa terveydentila hyväksi�ei 
tarvetta hoitotoimenpiteille tai kuljetukselle. Saavuimme uudelleen kohtee-
seen tehtävälle 705C(peruselintoiminnan häiriö). Kohteessa päihtynyt 
mies, tutkimusten perusteella ei taaskaan mitään hoidettavaa. Välittömästi 
kohdatessa potilas on kiihtynyt ja aggressiivisen oloinen. Tulee välittö-
mästi ensihoitajien kasvojen eteen heiluttamaan nyrkkejään, uhkaa väki-
vallalla `nyt tulee turpaan` ja lisäksi muuta sanallista solvausta. Kertoo 
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omasta vankilataustastaan. Potilasta kehotettu rauhoittumaan, potilas 
poistuu sisälle asuntoon sisälle ovet paukkuen. Ensihoitajien poistuessa 
tulee vielä ulos huutamaan jotain epämääräistä. Asiasta oltu yhteydessä 
kenttäjohtajaan, joka tehnyt ilmoituksen poliisille joten tästä eteenpäin po-
tilas on nimetty varohenkilöksi. Jos kyseisen potilaan nimi tulee tehtäväil-
moituksessa esiin, poliisi hälytetään myös tehtävälle.”  
 
”Kuljetettiin tuttua humalassa olevaa potilasta mielenterveyssyin en-
siapuun, kun hän rupesi matkalla riehumaan. Potilas vaati, että viemme 
hänet sittenkin kotiin ja kun emme suostuneet, hän paiskasi saturaatiomit-
tarin kädestään. Sekä sanoin että elein (käsi nyrkkiin puristuneena)hän 
uhkasi rikkoa ambulanssin sivuikkunan, jos auto ei käänny paluumatkalle. 
Potilas uhkasi tappaa ensihoitajan jos hänen vaatimukseensa ei suostuta. 
Kun potilas pyrki ulos, hoitotilassa ollut painoi hätäkutsua, myös kuljetta-
ja reagoi samanaikaisesti tilanteeseen ja Virvellä pyysi hätäkeskuksesta 
poliisin paikalle. Auto pysäytettiin heti ja käskyttämällä potilas pysyi tuo-
lissa. Tilanne rauhoittui nopeasti mutta poliisi turvasi loppumatkan sai-
raalaan. Potilas on ennenkin uhonnut sanallisesti vaikka mitä mutta käyt-
täytynyt kuitenkin rauhallisesti ensihoitajia kohtaan. ” 
 
Uhka- ja väkivaltatilanteissa syy tilanteeseen saattaa olla kommunikaation 
epäonnistuminen potilaan ja ensihoitohenkilökunnan välillä. Usein tilan-
teet syntyvät kuitenkin täysin yllättäen niin, että ensihoitajat eivät tilantee-
seen osaa varautua. Joskus uhka- ja väkivaltatilanne ei ole ratkaistavissa 
puhumalla.   
 
”Asunnossa useita humalaisia miehiä. Potilas humalassa, iäkäs ja isoko-
koisin. Tutkimustenloppupuolella potilas nousee ylös, heiluttelee nyrkke-
jään ensihoitajien edessä. Puhumalla rauhoittuu, jonka jälkeen ensihoita-
jat poistuvat.” 
 
”Hakemassa potilasta yhteispäivystyksestä. Hoitajat olivat hakemassa pa-
pereita kansliasta, kun tuntematon henkilö alkoi käyttäytyä uhkaavasti ai-
van ensihoitajien kasvojen edessä. Henkilöllä oli siviilivaatteet päällä ja 
saattaja mukana. Henkilö kertoi itse olevansa haettava potilas(M1-
lähetteellä). Hoitohenkilökunta ei avustanut tilanteessa mitenkään eikä es-
tänyt tilannetta. Välittömästi saatuamme tietää, että kyseinen henkilö oli 
potilaamme, poistuimme tilanteesta.” 
 
”Potilas oli ottanut letaalin annoksen lääkettä ja viinaa. Itse soittanut 
112. Vastusti kaikkia hoitotoimenpiteitä. naapuri tuli paikalle ja potilas 
meinasi lyödä naista, jonka jälkeen kääntyi ensihoitajaa kohti nyrkki pys-
tyssä. Koko ajan oli erittäin aggressiivinen, arvaamaton ja levoton käy-
tökseltään. Pitkän puhumisen jälkeen saatiin asunnosta ulos ja rauhoittui 
polttamaan tupakkaa. Tällöin soitin puhelimella 112 ja pyysin lisäapua 
kohteeseen. Yhdessäkään Virvessä ei ollut kuuluvuutta eli lisäavun pyytä-
minen Virvellä ei onnistunut. Poliisit soittivat noin 15-20minuutia myö-
hemmin, että lähtevät ajamaan x paikasta. Sillä hetkellä tilanne oli suht` 
rauhallinen. Matka meni melko rauhallisesti. Potilaalla on vankila- ja 
huumetausta. Potilaalla ei ole asuntoa vaan majailee muiden nurkissa.”  
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Myös opiskelijaan saattaa osua uhkaavat tilanteet, jotka huomioitava ris-
kikartoituksessa ja työsuojelullisissa asioissa. 
 
”Saimme hälytyksen potilaan luokse, joka oli todella päihtynyt. Siirsimme 
potilaan autoon tutkimuksia varten, joita suoritimme opiskelijan kanssa. 
Potilas alkoi uhkaavasti puhua opiskelijalle sekä haistatteli tätä koko 
ajan. Kyseessä oli isokokoinen mies potilas. Potilasta pyydettiin lopetta-
maan kyseisellä tavalla puhuminen, mutta silti hän jatkoi. Pyysin opiskeli-
jaa varomaan arvaamattoman potilaan kanssa ja varautumaan mahdolli-
seen väkivaltaan. Pyysin häntä myös poistumaan tilanteesta. Potilas jatkoi 
haistattelua koko ajan, vaikka oli muuten yhteistyökykyinen. Soitimme po-
liisipartion paikalle, sillä potilas alkoi puristella nyrkkejään yhteen sekä 
huutamaan ambulanssissa. Potilas oli laitettu turvavöillä kiinni kantotuo-
liin, joten hän ei päässyt siitä omatoimisesti liikenteeseen.”  
 
”Päihtynyt potilas kiihtyi yllättäen, koska ei hyväksynyt tarjottua hoitoa ja 
kuljetusta terveyskeskukseen ja löi opiskelijaa käsivarteen. Opiskelija olisi 
voinut loukkaantua fyysisesti mikäli isku olisi osunut päähän. Potilas olisi 
voinut myös loukkaantua tilanteessa kun toinen ensihoitajista talutti hänet 
niskasta kiinni pitäen toiseen huoneeseen jäähylle. Tilanne on keskusteltu 
läpi opiskelijan, työparin sekä esimiehen kesken. Fyysinen päälle käymi-
nen tuli täysin yllättäen, vaikka potilas olikin hieman kiihtynyt.”  

12.3. Potilaasta johtumattomat uhka- ja väkivaltatilanteet 

”Yksikkö oli hoitamassa päihtynyttä potilasta potilaan kotona ja hänellä 
oli siellä ystäväpariskunta samaan aikaan kylässä. Meidän hoitaessa poti-
lasta, pariskunta alkoi tapella ja huutamaan niin, että nainen jopa löi 
miestään. Mies yritti saada meitä viemään naisystävänsä selviämishoito-
asemalle, vaikka ambulanssia ei oltu edes kyseiselle naiselle soitettu. Ti-
lanne kärjistyi pariskunnan huutamiseen ja tönimiseen niin, että ambu-
lanssihenkilökunta joutui puuttumaan tilanteeseen ja uhkaamaan paris-
kuntaa poliisilla. Tässä vaiheessa hoidettavan potilaan poika puuttui ti-
lanteeseen ja käski pariskuntaa poistumaan rakennuksesta. Tilanne vai-
kutti ambulanssihenkilökunnan kannalta myös uhkaavalta, sillä pariskun-
nan nainen oli väkivaltainen sekä mies uhkaili ensihoitajia oikeusjutulla. 
Kohteessa oli vaikea tehdä työtä kun vieressä olevaa tappelua/käsirysyä ja 
puremista sai varoa ettei osu itseensä.”  
 
Ensihoitajat kokevat työssään myös uhka- ja väkivaltatilanteita, jotka eivät 
aiheudu potilaan vaan jonkun tilanteessa olevan ulkopuolisen ihmisen ta-
holta. Omaiset ovat suuri riskitekijä ensihoitajien työssä.  
 
”Potilaan omainen uhkasi toista ensihoitajaa ja käski olla puuttumatta 
heidän elämäänsä. Käski olla soittamatta poliisille tai sosiaalitoimelle, 
koska kotona huonot olot lapsilla sekä ilmeisesti kotona tapahtuu väkival-
taa. Potilaan omainen sanoi, että jos soitetaan, hän tappaa toisen ensihoi-
tajista.” 
 
Potilaan tai omaisten aiheuttamat ongelmat johtuvat usein siitä, että he 
ovat tyytymättömiä saatuun palveluun tai kenties ensihoitajien tilannear-
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vion jälkeen päätökseen kotiin jättämiseksi. Usein isojen asutuskeskitty-
mien ulkopuolella ambulanssiyksiköitä on vähemmän ja etäisyydet pitkiä, 
myös ambulanssin paikalle tuleminen kiireettömälle tehtävälle saattaa ve-
nyä kiireellisempien tehtävien vuoksi. Ensihoitajia saattaa olla vastassa 
tällöin aggressiiviset omaiset.   
 
”Yksikkö oli saanut tehtävän 744D(haava)ja tiedoissa kerrottiin, että poti-
las oli viillellyt itseään. Ensihoitajien mennessä paikalle oli heille hyvin 
nopeasti selvinnyt, että kyseessä ei ollut itsensä viiltely vaan potilasta oli 
puukotettu käsiin. Paikalla oli potilaan avopuoliso, joka isokokoinen 
mieshenkilö. Potilas oli evakuoitu ambulanssiin mahdollisimman nopeasti 
ja paikalle pyydettiin poliisi. Potilas ei itse suoraan myöntänyt puukotusta 
ja kertonut, että vaikka näin olisi, niin ei uskalla tehdä rikosilmoitusta. 
Varsinaista vaaraa ei syntynyt, koska ensihoitajat hyvällä pelisilmällä ot-
tivat potilaan autoon ja alkoivat vasta siellä jututtamaan potilasta niin, 
ettei avopuoliso kuullut ja samoin tilanneet poliisit kohteeseen vasta au-
toon päästyään.” 
 
”Kohteen pihaan tullessa, potilaan kaveri tuli veistä heilutellen vastaan, 
veitsen hän luovutti meille vapaaehtoisesti. Kohteessa kaveri suutahti 
meille, kun ilmoitimme ettei hän pääse potilaan mukaan päivystykseen. 
Syynä oli arvaamaton käytös. Veimme potilaan ambulanssiin kuljetusta 
varten ja lukitsimme ovet, jolloin kaveri paukutti yksikön ovia, tämän takia 
lähdimme ajamaan pois pihasta. Kun lähdimme liikkeelle, niin tämä kave-
ri latasi nyrkillä auton kylkeen ja heitti jotain auton perään. Auton kylkeen 
tuli lyönnistä pieni lähes näkymätön lommo. Poliisi soitettiin kohteeseen ja 
asiasta tehtiin rikosilmoitus. Veitsi luovutettiin poliisin haltuun.”  
 
”Kohteeseen menty katsomaan potilasta. Potilas ollut asiallinen ja yhteis-
työkykyinen, mutta asunnon omistaja ja hätäpuhelun tekijä alkanut käyt-
täytyä aggressiivisesti ja alkanut uhkailla ensihoitohenkilöstöä niin, ettei-
vät saisi poistua kohteesta ja hakenut koko ajan aihetta riitelylle ja ilmais-
sut, että jos ensihoitohenkilöstö poistuu kohteesta, niin siellä kuolee joku. 
Esillä oli ollut teräseita, puukko ja ruuvimeisseli. Työpari kokenut tilan-
teen uhkaavaksi ja poistuneet paikalta vedoten siihen, että hakevat tarvik-
keita autosta. Ilmoittaneet tilanteesta hätäkeskukseen ja kenttäjohtajalle.”    
 
Myös hoitolaitosten henkilökunta aiheuttaa ongelmia omalla käytöksellään 
ensihoitajille. 
 
”Hoitokodin omistajan ja hoitajan kanssa oli erimielisyyksiä mitä kautta 
potilas kuljetetaan autoon, joka seisoi pääoven edessä. Hoitokodin omista-
jan mukaan olisi pitänyt käyttää ns. takaovea, jottei muut asukkaat näe, et-
tä joku viedään ambulanssilla pois ja ahdistu tästä. Syyt miksi emme tähän 
suostuneet olivat, että takaoven läheisyydessä kapealla käytävällä oli joku 
iso kasvi sekä potilasnosturi. Lisäksi takaoven kautta on huomattavasti 
hankalampi kulkea paarien kanssa ja potilaalle epämukavampaa. Taka-
oven ympäristö oli myös jäinen. Emme pitäneet perusteltuna siirtää autoa 
ensin takaovelle ja sitten vääntäytyä hankalasta paikasta pihalle vaan 
päätimme käyttää etuovea, josta paarien kanssa pääsee kulkemaan tasai-
sella ja pitävällä pinnalla autolle asti. Hoitokodin omistaja ja yksi hoita-



Lainsuojaton ensihoitaja 
 

 
28 

jista käyttäytyivät potilaan aikana meitä kohtaan aggressiivises-
ti(sanallisesti) ja korottivat ääntään useaan otteeseen. Pyrimme pitämään 
asiallisen linjan ja totesimme heille, että tällainen on potilaan kuullen hy-
vin asiatonta. Kun lähdimme viemään potilasta kohti pääovea, hoitokodin 
hoitaja tarttui toisen ensihoitajan selässä olleen hoitorepun hihnaan kis-
kaisten ja kun ensihoitaja kääntyi ympäri, hoitokodin hoitaja päästää irti. 
Tilanne ei tästä kuitenkaan enempää provosoitunut ja poistuimme potilaan 
kanssa. Saimme peräämme vielä huudon, että `tämä ei jää tähän`. Vastaa-
van tyylistä on ennenkin kyseisessä paikassa tapahtunut mutta ilman kä-
siksi käymistä. Kun kuljimme muiden asukkaiden ohi, emme havainneet, 
että kukaan olisi tilanteesta ahdistunut henkilökunnan väittämällä taval-
la.” 
 
Tässä hoitolaitoksessa on ilmeisesti aiemmin myös ollut ongelmia. Kolle-
giaalisuus usein unohtuu näissä työtilanteissa, vuorovaikutus on ongelmal-
lista. Hoitolaitoksen henkilökunnan olisi syytä luottaa ensihoitajiin ja hei-
dän arviointikykyynsä, mitä tulee potilaan kuljettamiseen ambulanssiin, 
koska ensihoitajilla usein turvallisin ja ergonomisin tapa potilaan siirtämi-
siin.    
 

12.4. Seksuaalinen häirintä 

”Potilas avustettu hoitotilaan kantotuolille istumaan. Potilasta alettiin 
tutkia. Potilas alkoi sanallisesti kertoa ihastustaan toista ensihoitajaa koh-
taan. Potilasta kehotettiin lopettamaan. Potilas rupesi puristelemaan en-
sihoitajaa reisistä ja nivusista. Potilasta pyydettiin uudelleen lopettamaan 
sanallisesti tiukkaan sävyyn. Potilas ei lopettanut kehotuksista huolimatta, 
joten ensihoitaja poistui autosta ja potilaan ystävä yhdessä toisen ensihoi-
tajan kanssa siirsivät potilaan ulos ambulanssista. Ensihoitajat konsultoi-
vat lääkäriä ja potilas hoidettiin kohteeseen X8. Ensihoitajat ilmoittivat 
hätäkeskukseen, että potilas oli käynyt hoitajaan käsiksi ja kun potilas al-
koi tapella ambulanssin ulkopuolella ystävänsä kanssa, pyydettiin poliisi 
paikalle. Ensihoitaja teki rikosilmoituksen asiasta. Ensihoitaja pystyi jat-
kamaan vuoronsa loppuun.” 
      
Seksuaalinen häirintä esiintyy usein vihjailevana käytöksenä, eleinä, il-
meinä, sopimattomina puheina, työntekijän ulkoisista ominaisuuksista 
kommentointina tai jopa suorana ehdotuksena seksuaalisesta kanssakäy-
misestä työntekijää kohtaan. Osassa tapauksia on ollut jopa fyysistä kiin-
nikäymistä. Seksuaalisella häirinnällä loukataan työntekijän/ihmisen hen-
kistä ja fyysistä koskemattomuutta ja se lisäksi halventaa ja nöyryyttää 
työntekijää/ihmistä.    
 

12.5. Fyysinen väkivalta 

Potilas saattaa tilanteessa kohdistaa suunnatonta vihaa ja aggressiota kaik-
keen ympärillä olevaan. Usein aggression kohteena on työtehtävää suorit-
tamassa oleva ensihoitohenkilöstö. Fyysinen uhka- ja väkivaltatilanne on 
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työtehtäviä suorittaessa ensihoitajille työturvallisuusriski. Työväkivallaksi 
sanotaan tapahtumia, joissa ensihoitajaa kohtaan käytetään sanallista väki-
valtaa, uhataan tai heihin kohdistuu fyysistä väkivaltaa. Seuraukset voivat 
näissä tilanteissa olla pahimmillaan kohtalokkaat.  
 
”Ensihoitaja saattanut sekavaa humalaista, 
785D(mielenterveysongelma)potilasta hyvässä hengessä jutustellen terve-
yskeskuksen käytävällä päivystykseen käsikynkässä yhdessä terveyskes-
kuksen hoitajan kanssa. Aivan yllättäen ja ilman havaittavissa olevaa syy-
tä potilas hermostui ja alkoi vääntää kättäni ja huitoa nyrkein meitä mo-
lempia ensihoitajia. Vammoilta säästyttiin sormen vääntymistä lukuun ot-
tamatta. Potilas rauhoittui pian eikä tuntunut ymmärtävän tekoaan seka-
vuudeltaan. Terveyskeskuksen hoitaja hälytti poliisipartion paikalle var-
mistamaan turvallisuutta. Potilasta saatettiin kävellen, koska hän oli levo-
ton eikä suostunut käymään paareille vaan halusi istua matkan päivystyk-
seen.” 
 
”Tehtävä 785D, potilas itsetuhoinen ja päihtynyt ja aiemmin ollut pojal-
leen aggressiivinen. Kohteessa nainen, joka avoimesti kertoo olevansa it-
setuhoinen ja kovin kiihtyneessä ja ahdistuneessa mielentilassa, ei kuiten-
kaan kohdattaessa aggressiivinen. Alkuun keskustelun jälkeen suostuu läh-
temään hoitoon vapaaehtoisesti mutta lähdettäessä yllättäen muuttaa mie-
lensä ja kiihtyy kovin tilanteesta. Tällöin hoitovuorossa oleva ensihoitaja 
poistuu rappukäytävään soittamaan virka-apupyyntöä. Potilas alkaa käyt-
täytyä kovin kiihtyneesti eikä halua, että huoneiston ulko-ovi on auki, käy 
sen väkisin sulkemassa jonka jälkeen sisällä ollut ensihoitaja avaa ulko-
oven uudelleen josta potilas kimpaantuu ja alkaa hakata sisällä ollutta en-
sihoitajaa nyrkeillä. Ensihoitaja saa suojattua iskut hoitorepulla. Tässä 
vaiheessa sisällä ollut ensihoitaja pyytää Virve-radiolla hätäkeskuksesta 
kiireellisesti poliisia paikalle. Potilas pakenee asuntoon ja ottaa useam-
man lääkelevyn Ranopril 40mg ja alkaa syömään niitä ja yrittää linnoit-
tautua vessaan, josta potilas saadaan kuitenkin pois ja otetaan pois myös 
loput lääkelevyt. Tämän jälkeen potilas siirtyy olohuoneeseen ja sanoo 
menevänsä parvekkeelle ja hyppäävänsä alas sieltä ja tätä myös yrittää. 
Tässä vaiheessa ensihoitajan on pakko tarttua kiinni potilaaseen ja estää 
tilanne. Potilas vastustelee niin voimakkaasti, että ensihoitajien on pakko 
pitää potilas väkisin aloillaan noin kymmenen minuuttia (potilas on ma-
hallaan sohvalla ja kädet on laitettu selän taakse ja pidetään sidonnassa). 
Poliisin saapuessa paikalle he ottavat hallinnan. Tapahtumasta ei seuran-
nut vammoja ensihoidolle eikä potilaalle. Ensihoito vie potilaan poliisien 
kanssa x sairaalan päivystykseen. Potilas olisi voinut satuttaa itseään va-
kavasti hyppäämällä parvekkeelta alas tai aiheuttaa vakavia oireita syö-
mällä lääkkeitä enemmän. Potilas olisi voinut aiheuttaa vammoja ensihoi-
tajille lyömällä ja kiinni pidettäessä olisi voinut molemmille osapuolille 
tulla erinäisiä vammoja. Potilas saatiin vietyä hoitoon ja keikan tapahtu-
mat on työparin kanssa käyty läpi.” 
 
”Kuljetettiin varotiedoilla olevaa potilasta kenttäjohtajan ja poliisin oh-
jeistamana päivystykseen. Potilas oli levoton koko ambulanssimatkan mut-
ta saimme hänet pidettyä paikallaan autossa. Kun olimme luovuttamassa 
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potilasta ensiavussa, vartijat vierellä, löi potilas ensihoitajaa nyrkillä en-
nen kuin vartijat saivat hänet hallintaan.” 
 
”Humalassa oleva potilas oli kaatunut ja ohikulkija oli soittanut 112. Po-
tilas puhui vain venäjää. Ensihoitajat ohjasivat potilaan tarkempiin tutki-
muksiin ambulanssiin, jossa potilas oli alkanut riehumaan ja oli vääntänyt 
molempien ensihoitajien sormia ja vääntänyt `hullun raivolla` toista ensi-
hoitajaa olkavarresta. Ei ollut päästänyt irti käskyttämällä vaan ensihoita-
ja oli saanut kätensä irti riuhtaisemalla. Toisen ensihoitajan käteen tullut 
alkuun punoittava kohta, johon oli tullut mustelma. Potilas oli lähtenyt au-
tosta karkuun ostoskeskukseen. Ensihoitajat olivat hälyttäneet paikalle po-
liisin ja lähteneet pois.” 
 
”Potilas puolison taluttamana sisältä. Ensihoitajat saattavat hänet autoon 
ja mittaavat tuolilla peruselintoiminnot, jonka jälkeen potilas itse menee 
makuulle paareille. Tutkimustulosten perusteella potilas ei tarvitse ambu-
lanssikuljetusta, jonka ensihoitajat kertovat potilaalle. Puhaltaa 0.38 
promillea ja poltellut pilveä. Tämän jälkeen potilas esittää mm. kourista-
vansa. Hänen mielentilansa vaihtelee. Ajoittain hän puhuu asiallisia. Ker-
too muuttaneensa paikkakunnalle. Potilas käy käsiksi ensihoitajan käteen, 
mutta irrottaa puheella otteen. Tämän jälkeen hän muuttuu aggressiivi-
seksi tuijottaen ensihoitajia silmiin ja kysyy `kumpi kuolee ensin`. Ensihoi-
tajat pääsevät poistumaan ulos ambulanssista ja tekevät kiireellisen avun-
pyynnön hätäkeskukseen poliisipartiosta. Potilas yrittää hajottaa ambu-
lanssin varusteita. Repii paarien päälliset irti, hajottaa lääkekaapista 
lääkkeitä, repii imukatetreja ja defibrillaattorin johtoja, tulostinta ja syl-
kee ympäri autoa. Poliisi kuljettaa potilaan ensiapuun. Kyseessä oli ensi-
hoitajiin kohdistuva todellinen uhka. Asian suhteen on järjestetty työnan-
tajan puolesta debriefing.” 
 

12.6. Aseellinen uhka 

”Työparini tutki potilasta, jolloin omainen otti puukon käteensä kävellen 
minua(toista ensihoitajaa)kohti. Käskyttämällä luopui puukosta, tilanne 
rauhoittui tämän jälkeen.” 
 
”Olimme 785D tehtävällä. Potilas oli itsetuhoinen ja uhannut viillellä it-
seään teräaseella. Olimme hänen kotonaan, potilas otti partahöylän kä-
teensä ja lähti juoksemaan toista ensihoitajaa kohti ja siitä ulos. Potilas ei 
uhannut minua, mutta oli sekavan oloinen. Hän pakeni ulos ja piti parta-
höylää kaulalla. Hänen miehensä tullessa paikalle, myös potilas rauhoit-
tui. Myöhemmin poliisien tullessa paikalle, hän uhkasi tappaa kaikki.” 
 
”Potilas uhkasi lyödä ensihoitajaa kirveellä, joka on suoraan käden ulot-
tuvilla sängyn vieressä. Lisäksi hän uhkasi halkaista ensihoitajan kallon 
käsipainoilla jotka myös lattialla hänen vieressään. Asiasta informoitu hä-
täkeskusta ja kenttäjohtajaa sekä muita alueen ensihoitoyksiköitä.” 
 
”Olimme menossa 785D tehtävälle kohteeseen, jossa jo aiemmalta tausto-
ja tiedossa. Aiemmin kohteessa on ollut esillä erilaisia aseita ja astaloita. 
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Esitiedoista selvisi, että potilas on naishenkilö ja itsetuhoinen. Soitimme 
kenttäjohtajalle tilanteesta (alueella virve-puhelinten kenttä välillä huo-
no)ja varmuuden vuoksi puimme viiltosuojaliivit päälle. Yritimme soittaa 
kohteeseen useaan otteeseen, mutta ei vastattu. Talo sijaitsee ihan tien 
vieressä, joten ajoimme ensin hiljaa autolla ohi josko potilas näkyisi ulko-
na. Onneksi työpari huomasi potilaan pihalla ja näki tällä kirveen kädes-
sä. Poistuimme paikalta ja ilmoitimme asiasta hätäkeskukseen. Paikalle 
saapui poliisipartio kiireellä ja saimme potilaan hoidettua. Tässä vaihees-
sa potilas ei ollut aggressiivinen. Kenttäjohtajalle soitettu tilanteesta ja 
lupasi hoitaa asian tiedottamisen eteenpäin alueen muille yksiköille.” 
 
”Saimme klox:xx keikan x:ään, viestissä ilmoitetaan, että kohteena varo-
henkilö. Olemme henkilöstä kuulleet alueen toisen ambulanssiyksikön 
henkilökunnalta ja he kertoivat, ettei kohteeseen saa mennä ilman poliisia. 
Soitimme L4:lle(kenttäjohtaja)ja pyysimme tekemään virka-apupyyntöä 
poliisille. Puhelun aikana hätäkeskus ilmoittaa, että potilas on uhkaava 
hoitohenkilökuntaa kohtaan ja kirves eteisessä. Informoimme kenttäjohta-
jaa, joka ilmoitti että menkää kohteeseen ja jos tilanne uhkaava niin juos-
kaa vikkelään pakoon ja ilmoittakaa hänelle niin hän pyytää poliisit koh-
teeseen. Pyysimme hätäkeskukselta vastoin L4:n sanaa, että laittaisivat 
poliisit, mutta eivät suostuneet tekemään poliisille tehtävää asiasta. Mat-
kalla kohteeseen pysähdyimme ja puimme varmuuden vuoksi suojaliivit 
päälle. Kohteeseen kun päästiin, potilas oli rauhallinen, häntä saatiin tut-
kia ja koko ajan hän puhui, että hoitoon pitää päästä x sairaalaan sekä ai-
koo vielä puukottaa itseään. Potilaalla ei tutkimuksissa löytynyt mitään 
mutta konsultoitiin vielä alueen päivystävää lääkäriä, joka sanoi, että po-
tilas voi jäädä kotiin, mutta jos hän itse kokee niin että haluaa lääkäriin, 
voi tulla terveyskeskuspäivystykseen näytille, koska yliopistosairaalaan ei 
potilas kuitenkaan kuulu. Kun aloimme potilaalle asiaa kertomaan ja hä-
neltä mielipidettä kysymään niin hän suivaantui kun ei pääse x sairaalaan, 
nousi nopeasti sohvalta jolloin aloimme lähteä kohti ulko-ovea ja muuta-
man sekunnin päästä sohvalta noustessa potilaalla oli mora kädessä. Vii-
meinen meidän näköhavainto oli kun hän lähti tulemaan meitä kohti, veti 
moran pois tupesta ja nosti käden jossa mora oli kasvojen korkeudelle te-
rä meitä kohti, jolloin tajusimme että pian voi iskua tulla ja juostiin pois 
asunnosta ja suoraan autoon ja ajettiin vauhdilla pois pihasta. Kun pää-
simme turvallisen etäisyyden päähän, niin ilmoitimme hätäkeskukseen ja 
pyysimme uudelleen poliisipartiota. Partio otti miehen asunnosta kiinni ja 
toivat meidän hoitovälineet. Poliisi kertoi, että tekevät asiasta rikosilmoi-
tuksen nimikkeellä törkeän pahoinpitelyn yritys ja ottivat meiltä yhteystie-
dot. Miehen asunnossa ulko-ovi oli sellainen, että se piti avata avaimella 
myös sisältä. Mikäli ovi olisi ollut lukossa, olisi lopputulos ollut varmasti 
toisenlainen kuin nyt.” 
 
”Yksikkö x oli saanut tehtävän 785D, matkalla kohteeseen hoitajana ollut 
ensihoitaja oli soittanut potilaalle, joka oli alkuun ollut aavistuksen ag-
gressiivisen oloinen, mutta rauhoittunut ja kertonut haluavansa hoitoon ja 
tulevansa ensihoitohenkilöstöä vastaan alaovelle. Huoneiston ovella ovi-
kellon soiton jälkeen potilas tuli aukaisemaan oven ja otti veitsen esille 
sanoen `asuntoon ei tule ketään, en ole lähdössä mihinkään`. Ensihoitajat 
ja huoltomies olivat poistuneet rappukäytävästä ja samalla pyytäneet po-
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liisin paikalle. Partion tullessa paikalle, potilas kertoo hänellä olevan kä-
siaseen, jolloin poliisi käyttää etälamautinta potilaan rauhoittamiseksi. 
Poliisi raudoittaa potilaan ja turvaavat kuljetuksen päivystykseen.” 
 
”Yksikkö oli saanut 785D tehtävän, menneet kohteeseen, jossa potilas oli 
käyttäytynyt rauhallisesti. Äkisti potilas oli kääntynyt selin ensihoitohenki-
löstöön ja ottanut keittiön laatikosta esille kaksi pitkää veistä, tilanteessa 
jossa häntä oli hienovaraisesti kehotettu vihdoin lähtemään kohti terveys-
asemaa, jonne hän oli jo luvannut lähteä. Ennen tilanteen aktivoitumista 
potilas oli viivytellyt lähtemisen kanssa. Potilaalle lähdön syy oli selvitetty 
eikä potilas ollut kieltäytynyt lähtemästä. Veitsien esille ottaminen tapah-
tui varsin rauhallisesti, eikä mitään hyvin hyökkäävää uhkausta tapahtu-
nut, mutta potilas kehotti toista ensihoitajaa olemaan tulematta lähemmäs. 
Tämän jälkeen potilas asetti veitset pöydälle ja istui pöydän ääreen. Ensi-
hoitajat ja opiskelija poistuivat asunnosta ja kutsuivat poliisit paikalle. 
Potilas ei lähtenyt seuraamaan hoitajia. Potilaan ystävä meni ensihoitaji-
en kehotuksesta huolimatta asuntoon poliisien tuloa odotellessa ja sai 
veitset pois ennen poliisien tuloa. Poliisien toimesta potilas oli kuitenkin 
siirretty väkisin ambulanssiin. Tilanne oli ennalta arvaamaton, kukaan ei 
kuitenkaan loukkaantunut. Vaarassa oli kaksi ensihoitajaa sekä opiskelija 
ja potilaan ystävä, joka meni asuntoon kielloista huolimatta. Tilanne olisi 
voinut eskaloitua ja joku olisi voinut saada puukosta. Poliisien tulo oli 
kestänyt 10 minuuttia ja hätäkeskus ei ollut ensihoitajiin yhteydessä mis-
sään vaiheessa poliisien pyytämisen jälkeen.” 
 
”Olimme tehtävällä koodilla 706B(aivohalvaus). Potilas oli tutkittu ja 
olimme lääkärin konsultaation jälkeen jättämässä potilaan kotiin vaimon 
seurantaan. Kaikki tapahtui hyvässä yhteishengessä. Juuri ennen poistu-
mistamme potilas alkoi uhkailla itsemurhalla ja rähjäsi samalla vaimol-
leen. Tässä vaiheessa vaimo toi esille, ettei uskaltaisi jäädä miehen kanssa 
kotiin, koska pelkäsi tätä. Keskustelin vaimon kanssa ja toin esille, että yk-
si vaihtoehto olisi pyytää poliisipartio kohteeseen. Tästä mies hermostui ja 
kertoi ampuvansa poliisit mikäli tulisivat tänne. Tässä vaiheessa työparini 
jatkoi keskustelua ja itse soitin uudelleen lääkärille ja sovimme, että polii-
sipartio voisi viedä potilaan putkaan ja potilaan selvittyä hänet toimitet-
taisiin sairaalaan  psykiatriseen arvioon. Puhelun aikana potilas ryömi 
keittiöön, ilmeisesti puukkoa havittelemaan, minkä vaimo sai kuitenkin es-
tettyä. Peräännyimme ovelle, mistä näin ettei potilaalla ollut astaloa ja 
hän oli edelleen lattialla. Otin uudelleen keskusteluyhteyden potilaaseen, 
jolloin potilas yritti tavoitella keittiössä olevasta puuarkusta jotain. Estin 
tämän painamalla jalallani kannen kiinni. Mies nousi ylös ja halusi mennä 
vessaan. Säilytin koko ajan turvallisen näköyhteyden potilaaseen. Työpa-
rini yritti saada vaimoa poistumaan asunnosta, muttei tämä halunnut. 
Mies poistui makuuhuoneeseen, otti kaapista viinapullon ja istui sohvalle. 
Rouva lukittautui keittiöön. Suljin makuuhuoneen oven ja yritin saada 
rouvaa mukaamme. Poistuimme autoon ja autolla turvallisen matkan pää-
hän odottamaan partiota. Mikäli potilas olisi saanut teräaseen haltuunsa, 
olisi hän voinut vahingoittaa paikalla olijoita, mukaan lukien itseään.”    
 
”Saimme tehtävän koodilla 785D. Ensihoitaja soittanut matkan aikana 
kohteeseen lisätietoja, joista oli käynyt ilmi, että potilaana alkoholisoitu-
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nut mies, jolla mennyt vuokrasopimus vanhaksi. Tämän takia taloyhtiön 
isännöitsijä käynyt päivän aikana tarkistamassa asuntoa ja löytänyt poti-
laan heikossa kunnossa sohvalta, jonka seurauksena soittanut 112. Koh-
teessa soiteltu ovikelloa ilman vastausta. Isännöitsijä tuli avaamaan oven, 
joka jätetty perässä vielä auki. Kohteessa tavataan humalainen mieshenki-
lö nukkumassa sohvalla. Potilas heräsi ja nousi istumaan. Siirretty poti-
laan kävelykeppiä kauemmaksi. Potilas antanut tehdä valtaosan perusmit-
tauksista. Potilas oli hyvin vastentahtoinen, mutta rauhallinen sairaalaan 
lähdön suhteen, vaikka tarve tälle olisi selkeästi ollut jalkojen kantamat-
tomuuden vuoksi. Ilmaissut vaan haluaan kuolla pois. Toinen ensihoitajis-
ta poistunut oven rakoon konsultoidessaan tilanteessa lääkäriä. Puhelun 
aikana yritetty puhuttaa potilasta lähtemään hoitoon tässä kuitenkaan on-
nistumatta. Jossain vaiheessa potilas oli alkanut kaivamaan sohvalla vie-
rellä ollutta vilttiä, jonka uumenista oli löytynyt revolverin näköinen esine. 
Kääntynyt tämän kanssa toista ensihoitajaa, opiskelijaa ja isännöitsijää 
kohden, jolloin kyseiset henkilöt olivat poistuneet paikalta. Opiskelija oli 
nähnyt potilaan vielä heilutelleen asetta hoitajia kohti. Paikalle oli kutsut-
tu kiireellä poliisit ja poistuttu ambulanssilla kauemmas asunnosta. Polii-
sit olivat käyneet toteamassa aseen aidonnäköiseksi jäljitelmäksi.”  
 

13 JOHTOPÄÄTÖKSET 

13.1. Uhka- ja väkivaltatilanteista selviytyminen 

Ensihoitajien työhön liittyvät uhka- ja väkivaltatilanteet ovat valitettavasti 
lisääntymässä siitä huolimatta, että niihin kiinnitetään nykyään enemmän 
huomiota. Tähän vaikuttaa lisääntynyt huumaavien ja päihdyttävien ainei-
den sekakäyttö sekä mielenterveysongelmat, joiden kanssa ensihoitajat 
ovat tekemisissä jokaisessa työvuorossaan. Nämä tekijät yhdessä ovat li-
sänneet rikollisuutta, jotka kohdistuvat ensihoitajiin esimerkiksi ryöstöinä. 
Ensihoitajien työn riskitekijöinä on otettava huomioon myös syrjäytynei-
den sekä maahanmuuttajataustaisten lisääntyminen Suomessa. On siis syy-
tä kiinnittää huomiota työväkivallan ehkäisyyn ajoissa ja väkivallan uhan 
hallinta on oleellinen osa nykyaikaista työsuojelua. (Työterveyslaitos 
2009.) 
 
Ensihoitajien työ vaatii paitsi kliinistä hoitotyön osaamista tiedollisesti se-
kä taidollisesti teknisinä ensihoidon suoritteina ja lääkehoidon suorittami-
sena. Työn fyysisyys vaatii työntekijän huolehtimaan omasta terveydes-
tään ja jaksamisestaan. Tällä hetkellä ensihoidon osalta ei ole olemassa 
fyysisen kunnon testausta pakollisena tai säännöllisenä, joten omasta työ-
kyvystä huolehtiminen jää jokaisen ensihoitajan omalle vastuulle. Työ si-
sältää kuitenkin fyysistä suoritusta jo pelkästään hoitovarusteiden kanta-
misessa kohteeseen, puhumattakaan potilaan nostoista ja siirroista välillä 
hankalista ja haasteellisista paikoista. Työn henkinen kuormittavuus on 
asia erikseen. Työn epäsäännöllisyys, nopea lähtövalmius työtehtävälle, 
hälytysajon ajaminen, työympäristön vaihtelevuus ja sosiaalinen vuoro-
vaikutus kaiken aikaa joko potilaan, omaisten tai hoitolaitosten henkilö-
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kunnan kanssa, alituiseen vaihtuva työpari sekä työn vastuullisuus vaikut-
taa kaikki henkiseen kuormittavuuteen. 
 
Tekijöitä, jotka vaikuttavat ensihoitajan työn suorittamiseen ja sen koke-
miseen vähemmän stressaavasti ovat alalle valikoituminen, koulutus, ko-
kemus, harjaannus, etukäteen valmentautuminen ja varautuminen tilantei-
siin sekä ammattirooli. Lähtökohtaisesti alalle valikoituvat jo henkilöt, 
joilla on normaalia parempi stressinsietokyky sekä kyky selviytyä ylipään-
sä paremmin poikkeavista ja haastavista tilanteista. Koulutukseen kuuluu 
tai olisi kuuluttava valmennus tuleviin työtehtäviin ja traumaattisiin tilan-
teisiin. Työn mukanaan tuoma kokemus vaikuttaa työn kokemiseen ja siitä 
selviytymiseen. Työssä kohdattuihin tilanteisiin pitää varautua etukäteen 
harjoittelemalla mahdollisiin uhka- ja vaaratilanteiden kohtaamiseen. 
(Saari 2000.) 
 
Ennakkotietojen käsittely on tärkeää mentäessä suorittamaan työtehtävää, 
jotta voidaan psyykkisesti ja teknisesti valmistautua mahdollisiin tapahtu-
miin. Tähän liittyy myös yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa sau-
mattomasti. Ammattirooli antaa suojaa työtehtävällä, mutta joskus myös 
supistaa näkökulmaa ja vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista. (Saari 
2000.) Esitietojen osuus kokonaistilanteeseen on huomattava. Esitiedot 
kohteesta saadaan hätäkeskuksen kautta, mutta usein varotietojen saatta-
minen ensihoitoyksikön tietoon on puutteellista. Esitiedot mahdollisesta 
riskitekijästä tai riskihenkilöstä perustuu usein ensihoitajien omaan aiem-
paan tietoon tai kokemukseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki tapa-
ukset raportoidaan ja saatetaan oman yksikön, hätäkeskuksen, kenttäjohta-
jan, poliisin ja pelastuksen tietoisuuteen, jotta mahdolliseen uhkaan osa-
taan jatkossa varautua. 
 
Fyysiset uhkatilanteet ensihoidossa ovat usein tönimistä, tuuppimista, 
lyömistä, potkimista, huitomista, sylkemistä ja puremista. Enenevässä 
määrin myös Suomessa ensihoitajat kohtaavat työtilanteessa jonkun aseen, 
pyssyn, veitsen, kirveen, neuloja, rikkinäisiä laseja tai pulloja tai vastaa-
via. Yleisimpiä syitä väkivaltaan ovat alkoholin tai huumausaineen vaiku-
tuksen alla olevat asiakkaat, mielenterveysongelmista kärsivät asiakkaat 
tai turhautuneet ja vihaiset omaiset. Enenevässä määrin myös yleinen vä-
linpitämättömyys ensihoitajia sekä heidän ammattitaitoaan kohtaan sekä 
yliannostustilanteet ovat yleisin syy lisäavun pyytämiseen uhka- ja väki-
valtatilanteessa. Yksi yleisimpiä syitä lisäavun hälyttämiseen on fyysinen 
uhka tai fyysinen väkivalta eri muodoissaan ja nämä tilanteet ovat usein 
niitä, joissa ambulanssi on kohteessa ennen poliisia tai varotiedot on jätet-
ty kertomatta ensihoitajille. 
 
Ongelmana usein varotietojen tai ennakkotietojen puute tai viranomaisyh-
teistyön hitaus alueellisesti, joka omalta osaltaan aiheuttaa työturvallisuus-
riskejä. Hätäkeskuslaitoksen ongelmana varotietojärjestelmän käytöstä 
johtuvista seikoista tai siitä, miten hätäkutsua alueittain käsitellään. Polii-
sin viive johtuu usein resurssipulasta, alueellisista etäisyyksistä tai tehtä-
vämäärien lisääntymisellä. 
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Aiempien tutkimustulosten perusteella ja havaintojen pohjalta ensihoidon 
työtehtäviä suorittaessa voidaan näyttää toteen, että ensihoitajat Suomessa 
ja muualla maailmassa kohtaavat uhka- ja väkivaltatilanteita. Suurin osa 
ensihoitajista on kohdannut vähintään sanallista väkivaltaa työssään ensi-
hoidossa joko potilaan, omaisen tai sivullisen taholta. Sanallista väkivaltaa 
pidetään jopa työhön liittyvänä ”normaalina” asiana ja siihen suhtaudutaan 
usein liian kepeästi. Väkivalta esiintyy usein uhkaavana käytöksenä, häi-
rintänä, loukkaamisena tai ”iholle tulemisena”. On hyvin tavallista, että 
ensihoitajat eivät edes vaivaudu tekemään raporttia tämän tapaisista uhka-
tilanteista. Sanallinen uhkailu liittyy usein myös ensihoitajien esiintymi-
seen työtehtävillä tai statusilmaisun ongelmiin tai vaan vuorovaikutussuh-
teen epäonnistumiseen.   
 
 
 
 
 
 

 
 
Tutkimusmateriaalista käy ilmi, että suurin osa raportoiduista tapauksista 
on sanallisen väkivallan jälkeen uhkaavan käytöksen aiheuttamia tilantei-
ta. Aivan liian usein tapauksista ensihoitajat kohtaavat fyysistä väkivaltaa 
tai jopa aseellisen uhan. Jo aiemmissa tutkimuksissa käy ilmi, että maail-
manlaajuisesti ongelmat ovat samat, Suomessa väestöön nähden valitetta-
vasti selvästi lisääntyen.  
 
Usein uhka- ja väkivaltatilanteissa, jotka kohdistuvat ensihoitajiin, muka-
na on alkoholi, huumeet, lääkkeiden väärinkäyttö tai mielenterveysongel-
mat. Potilasryhmät näiltä osin ovat muutenkin kasvamassa. Päihteiden 
käyttäjien ja mielenterveyspotilaiden suhteen ongelmalliseksi on muodos-
tunut viime aikoina sosiaali- ja terveysalan resurssien niukentuminen, joka 
tarkoittaa avohoitohoitopotilaiden lisääntymistä myös ensihoidon asia-
kasmäärissä. 

Sanallinen uhka

Uhkaava käytös

Aseellinen uhka

Potilaasta 
johtumattomat  

uhka- ja 
väkivaltatilanteet

Fyysinen 
väkivalta

Seksuaalinen häirintä
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Aiempien tutkimusten ja tämän opinnäytetyön tutkimusmateriaalin perus-
teella voidaan sanoa, että ensihoidossa uhka- ja väkivaltatilanteita esiintyy 
runsaasti, huolimatta siitä missä töitä tehdään. Yksikin työtehtävissä koh-
dattu uhka- ja väkivaltatilanne on liikaa. Syitä, miksi ensihoitajiin kohdis-
tuvia uhka- ja väkivaltatilanteita on paljon, on monia. Kansalaisten välin-
pitämättömyys ja kunnioituksen puute yhteiskunnan sääntöjä ja normeja 
kohtaan luo ongelmia myös ensihoitoon.  
 
Selvitäkseen vaativan ensihoidon työtehtäväkentästä, ensihoitaja tarvitsee 
valmiuksia jo lähtökohtaisesti työn tekemiseen ja suorittamiseen. Tiedol-
listen ja taidollisten valmiuksien lisäksi tämän opinnäytetyön toiseen tut-
kimuskysymykseen vastauksena on lähtökohtaisesti työturvallisuuteen ja 
riskitekijöihin puuttuminen sekä puutteiden huomioiminen. Oman työyk-
sikön turvallisuusohjeistukset on oltava helposti saatavilla jokaiselle työn-
tekijälle ja perehdytysvaiheessa saatettava ne uuden työntekijän tietoisuu-
teen. Alueellinen toimintaohjeistus viranomaisyhteistyöstä on oltava jo-
kaisessa työyksikössä niin ikään helposti löydettävissä. Johtopäätöksenä 
esille tulee se, että lopulta pieni investointi olisi konsernilta huolehtia jo-
kaiselle työntekijälle henkilökohtaiset viiltosuojahanskat sekä viiltosuoja-
liivit ja muut turvavarusteet. Tällä hetkellä ongelmana ovat usein sopimat-
tomat suojavarusteet sekä niiden käytössä työn tekemisen hankaluus. 
Henkilökohtaiset ja istuvat suojavarusteet olisivat helppokäyttöiset millä 
tahansa työtehtävällä ja suojaisivat muissakin olosuhteissa.  
 
Ensihoidon toiminnan ohjeistuksen mukaan suojaliivit on puettava tehtä-
ville 031(ampuminen), 032(puukotus), 033(pahoinpitely), 752(myrkytys) 
sekä 785(mielenterveysongelma).(Ensihoidon operatiivisen toiminnan oh-
jeet 2015- 2016.)  Johtopäätöksissä tässä opinnäytetyössä korostuu mie-
lenterveysongelmien lisääntyminen sekä sitä kautta terveydenhuollon re-
surssien vähyys hoitaa kyseistä asiakasryhmää. Ensihoidon tehtäväkentällä 
mielenterveyspotilaat ovat alati lisääntyvä riskitekijä ensihoitajien työteh-
tävissä. Mielenterveyslaki rajoittaa sekä estää ensihoitajien tehokkaan 
puuttumisen kyseisen asiakasryhmän ongelmiin. Ensihoitajat kohtaavat 
usein mielenterveyspotilaat yksin ja puutteellisilla ennakkotiedoilla. Polii-
sien vähyys ja resurssiongelmat estävät heitä osallistumasta automaattises-
ti mielenterveysongelmatehtävälle antamaan suojaa ensihoitajille. Ongel-
mana tässä yhteistyössä on se, että mielenterveyslaki on terveydenhuolto-
lain alla, jolloin poliisin toimivalta kyseiseen asiakasryhmään on myös ra-
jattu.   
 
Lähtökohtaisesti jo ensihoitajien koulutuksessa tulisi olla painotus henki-
seen jaksamiseen ja uhka- ja väkivaltatilanteista selviytymiseen. Ensihoi-
tajien profiili on auttaa tasapuolisesti ja puolueettomasti kaikkia kansalai-
sia, mutta tehtäväkenttä ensihoidossa muuttuu yhteiskunnan muutosten 
myötä yhä haasteellisemmaksi ja vaikeammaksi, joten on syytä huomioida 
lisääntyneet turvallisuusriskit, joihin kuuluu työtehtävissä uhka- ja väki-
valtatilanteet. Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat riski työturvallisuudelle en-
sihoidossa. Tehtävästä, jossa kyseinen riski ilmenee, on mahdollisuuksien 
mukaan irrottauduttava oman työturvallisuuden vuoksi, mikäli tilanne aku-
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tisoituu äkisti. Tällöin ei myöskään mahdollinen auttamatta jättäminen, saa 
muodostua juridiseksi ongelmaksi.   
 
Jo ensihoitajien peruskoulutuksessa olisi ehdottomasti otettava huomioon 
uhka- ja väkivaltatilanteiden huomioiminen osana työturvallisuustietoi-
suutta ja työturvallisuuskulttuuria. Tiedolliset ja taidolliset osaamisalueet 
sekä perustietämys viranomaisyhteistyöstä ja toimintaohjeista sekä oman 
työskentelyalueen toimintaohjeiden tuntemus on äärettömän tärkeää jokai-
selle ensihoitajalle. 
 

13.2. Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuurin merkitys organisaatiossa 

Turvallisuusjohtaminen määritelmänä on sellainen, jolle ei löydy yhtä ai-
noaa ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Se on kuitenkin kokonaisvaltai-
sesti omaehtoisen kuin lakisääteisen turvallisuuden hallintaa, johon sisäl-
tyy toimintatapojen, menetelmien sekä ihmisten johtaminen. Turvallisuus-
johtamisessa huomioidaan entistä vakavammin riskien hallinta. Turvalli-
suusjohtamiseen kuuluu käsitteet turvallisuuden hallinta, turvallisuuskult-
tuuri, turvallisuuden johtamisjärjestelmät sekä turvallisuuspolitiikka. 
(Häikiö 2009, 10.) 
 

 
(Työsuojelupiirien internet-sivut.) 
 
Turvallisuuskulttuuri määritellään kaikessa yksinkertaisuudessaan koros-
tamaan konsernin yhteisesti jaettuja arvoja ja sitoutumista ja asennoitumi-
nen turvallisuuteen. (Ruuhilehto & Vilppola 2000, 11- 12.) Mäki-
nen(2007) määrittelee turvallisuuskulttuurin yksilön ja organisaation arvo-
jen, asenteiden, havaintojen, taitojen, käytöksen, sovittujen ja päivitettyjen 
normien ja ohjeistuksen ammatilliseksi ja henkilökohtaiseksi yhteenliitty-
miseksi, joka sisältää tavoitteisiin suuntautuneet toiminnot, joka tukee or-
ganisaation strategista kokonaisturvallisuutta.  
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Turvallisuuskulttuuriin kuuluu myös virheiden tekeminen, josta opitaan. 
Piirteitä, jotka kuuluvat turvallisuuskulttuuriin, ovat: johdon näkyvä sitou-
tuminen turvallisuuteen, henkilöstön sitoutuminen turvallisuuteen, osallis-
tava johtaminen, strategia sisältäen vision, tavoitteet, kriteerit sekä yleiset 
periaatteet, velvollisuuksien ja vastuiden määrittely ja niiden toteutumisen 
seuranta, turvallisuustavoitteiden määrittely ja toteutumisen seuranta, hy-
vät koulutusmenetelmät, pätevä ja sitoutunut henkilökunta, henkilöstön 
työhyvin vointi ja motivaatio, säännöt sekä työhön liittyvien laitteiden ja 
menetelmien huolto- ja käyttöohjeistukset, riskitilanteiden tulkinta, rapor-
tointi sekä henkilöstön tiedoksi saattaminen, informaatio, yhteistyö orga-
nisaation eri tasojen kesken, jatkuva turvallisuuden ja toiminnan kehittä-
minen, oikein mitoitetut resurssit sekä toimiva viranomaisyhteistyö. (Rei-
man & Oedewald 2008. )  
 
Lyhykäisyydessään turvallisuusjohtaminen on kuitenkin sitä, että tiedoste-
taan oman työkentän riskit, pyritään selvittämään keinot niiden ehkäisemi-
seksi sekä huomioidaan kaikkeen toimintaan liittyvät tekijät ja jossa koko 
työyhteisö tukee kokonaisuudessaan turvallisuuden saavuttamista.( Flink, 
Reiman & Hiltunen 2007, 244- 246.) Lanne(2007)on määritellyt turvalli-
suusjohtamisen järjestelmälliseksi ja organisoiduksi ihmisten, omaisuu-
den, ympäristön, tiedon ja maineen vahingoittamiseen johtavien tapahtu-
mien ennaltaehkäiseväksi johtamiseksi. Turvallisuusjohtaminen kuuluu 
kuitenkin organisaation luonnolliseen johtamisprosessiin. (Lanne 2007, 
12.) 
 
Turvallisuusjohtamiseen kuuluu turvallisuusasioiden selkeä hallintajärjes-
telmä. Se sisältää selkeät ja havainnolliset ohjeistukset, joita myös sään-
nöllisesti päivitetään. Hallintajärjestelmän kokonaisuuteen kuuluu ohjeis-
tusten lisäksi turvallisuusoppaita, turvamerkintätaulukoita, koulutusta ris-
kitekijöistä työtehtävissä, informaatio eri muodoissaan sekä huomioitava 
lainsäädäntö. Turvallisuusasioiden vastuuhenkilöt tulee olla myös selkeäs-
ti näkyvillä koko henkilöstölle. (Kerko 2001, 23.) 
 
Turvallisuuspolitiikan tulisi olla yhtenevä organisaation strategian, arvojen 
ja vision kanssa. Yrityksen johdon tulisi selvästi osoittaa henkilöstölle 
oma sitoutumisensa turvallisuusasioihin ja näyttää näin toteen välittävä ja 
arvostava turvallisuusjohtaminen. Turvallisuusvastuut pitäisi olla selkeästi 
todennettavissa niin johdon kuin henkilöstön suhteen. Edellä mainitut pe-
riaatteet luovat osaltaan hyvää ja toimivaa turvallisuuskulttuuria. (Heljas-
te, Korkiamäki, Laukkala, Mustonen, Peltonen & Vesterinen 2008, 12.) 
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Turvallisuusprosessi jatkumona (Lanne 2007, 12.) 
 
Turvallisuusjohtamisen ehdoton mittari on toimiva palautejärjestelmä, jol-
la organisaatio voi järjestelmällisesti ja selkeästi varmistamaan oman toi-
mintansa parantamisen. Välttämättömänä nykytilanteen kartoitus, johon 
sisältyy riskien kartoitus ja kokonaisuudessaan toiminnan arviointi. Jokai-
nen organisaatio valitsee itselleen toimivimmat mittarit riskin kartoituk-
seen ja toiminnan mittaamiseen. Turvallisuusjohtamisen asiasana on mo-
nipuolinen tiedottaminen, turvallisuusjohtamisen osaaminen sekä oikea 
asenne ja motivaatio yhteiseen turvallisuuteen. (Leppänen 2006, 57.) 
 

 
 
 
 

Turvallisuuspolitiikka 
ja tavoiteet

Suunnittelu

ToteutusSeuranta ja arviointi

Kehitys- ja 
korjaustoimet= 

Jatkuva 
parantaminen

•Sisältää päämäärät

•Johdon sitoutuminen

•Näkyy henkilöstön merkitys turvallisuuden toteuttamisessa
Turvallisuuspolitiikka

•Järjestelmällisten toimintatapojen luominen

•Toimintavastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen

•Linjaesimiesten resurssien varmistaminen

Turvallisuusjohtamisen 
organisointi

•Riskien arviointi

•Osaamisen varmistaminen

•Toimenpiteiden toteutus

•Tiedon kulun varmistaminen

•Mittaaminen ja seuranta

Käytännön toiminta



Lainsuojaton ensihoitaja 
 

 
40 

Työturvallisuuslaissa ei ole vaatimusta turvallisuusjohtamisjärjestelmästä. 
Työnantajaa velvoittaa kuitenkin työsuojelulaki ja siinä esitetyt työnanta-
jaa koskevat velvollisuudet perustuvat turvallisuusjohtamisen määritel-
mään ja puolestaan turvallisuusjohtamisen pääkohdat ovat mukana laissa. 
(Työsuojeluhallinto, 10.) Onnistunut turvallisuusjohtaminen perustuu or-
ganisaation turvallisuuspolitiikkaan. Se on säännöllistä riskikartoitusta ja 
arviointia, henkilöstön sitoutumisen ja osaamisen varmistamista, turvalli-
suusasioiden jatkuvaa seurantaa sekä turvallisuusasioiden informoimista. 
Keskeisiä lähtökohtia turvallisuusjohtamisessa on toimintavastuiden ja – 
velvollisuuksien määritys ja tavoitteiden toteutumiseksi riittävien resurssi-
en varmistus sekä selkeiden toimintajärjestelmien luominen.(Häikiö 2009, 
40.) Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri nousivat asiasanoina 
tässä opinnäytetyössä esille tulosten analysoinnin ja pohdinnan myötä.   
 
Johtopäätöksissä turvallisuusjohtamisen merkitys konsernin strategiassa 
on merkittävä. Siihen liittyvät asiat kuuluvat olennaisesti työturvallisuu-
teen ja ovat myös iso osa henkilöstökulttuuria sekä henkilöstöjohtamista. 
Osaamisen varmistamisella voidaan valmentaa konsernin henkilökuntaa 
kohtaamaan uhka- ja väkivaltatilanteita paremmin.  
 

14 POHDINTA 

14.1. Uhkatilannekoulutus 

Toiseen tutkimuskysymykseen haetaan vastausta myös pohdinnalla mah-
dollisuudesta ensihoitajien rajattuun voimankäyttöoikeuteen. Suurin on-
gelma käytännön työtehtäviä suoritettaessa on se, että sekä ensihoitajat et-
tä poliisit kohtaavat samaa asiakaskuntaa työvuoronsa aikana. Silti vain 
poliiseilla on toimintavalmius sekä voimankäyttöoikeudet uhka- ja väki-
valtatilanteissa. Poliisiorganisaatiolla on erityinen lainsäädäntö uhka- ja 
väkivaltatilanteissa toimimiseen. Ensihoitajat ovat siinä tilanteessa, että 
joutuvat kohtaamaan samat uhka- ja väkivaltatilanteet, toisinaan täysin 
odottamatta, ilma erityistä lainsäädäntöä. Aiempaa tutkimusnäyttöä ei ole 
ensihoitajien mahdollisuudesta rajattuun voimankäyttöoikeuteen. Ensihoi-
tajilla ei ole mahdollisuutta olla hoitamatta väkivaltaista potilasta. Toki 
organisaatioilla on yksilölliset ja alueelliset toimintaohjeensa uhka- ja vä-
kivaltatilanteita varten. Turvallisuusohjeita on noudatettava näissä tilan-
teissa ja niihin on etukäteen osattava varautua. Työturvallisuus on huomi-
oitava jokaisessa työtilanteessa ja se on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistoi-
minnasta ja yhteistyöstä poliisin kanssa on omat toimintaohjeistuksensa 
jokaisella sairaanhoitopiirillä ja ensihoitokeskuksella, mutta käytännössä 
järjestelmä on valitettavan hidas ja byrokraattinen.  
 
Ensihoidossa käytettävät tekniset laitteet ja apuvälineet ovat erittäin niukat 
ja rajalliset. Ensihoidossa on tietyt tehtäväluokat, joihin on turvallisuusoh-
jeiden mukaan pakollista käyttää henkilösuojaimia, kuten viiltosuojaliive-
jä, huomioliivejä sekä suojakypäriä. Itsepuolustusvälineitä ei ensihoitajilla 
ole käytössä monessakaan organisaatiossa. Osa ensihoidossa työskentele-
vistä ammattihenkilöistä on koulutettu itsepuolustusvälineiden, kuten su-
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muttimen käyttöön. Tämä vaatii tosin yrityksiltä huomattavaa rahallista 
panostusta koulutukseen ja ongelmaksi muodostuu kontrollointi ja koulu-
tuksen jatkuva seuranta sekä päivittäminen.  
 
Voimankäyttö jo käsitteenä on vahva. Se määritelläänkin valtiovallan an-
karimmaksi keinoksi lainkäyttöalueella pakottaa kansalaiset noudattamaan 
järjestystä ja lakia. Nykyiset voimankäyttösäädökset joutuvat kuitenkin 
entistä tarkemmin huomioimaan vaatimukset ja rajoitukset, jotka kansain-
välinen ihmisoikeussopimus vaatii noudattamaan. Suomessa voimankäyt-
töoikeudet on monopolisoitu vain tietyille viranomaisille. Voimankäyttö-
oikeudet ovat tarkasti rajatut ja tuomioistuimet valvovat sen pysymistä ra-
joissa. Myöskään poliisien toiminnassa voimankäyttö ei ole itsetarkoitus. 
Voimakeinojen käsitettä ei ole lainsäädännössä määritelty. Voimakeinojen 
käyttö on paitsi puhtaasti fyysisen voiman käyttämistä, myös erilaisten vä-
lineiden avustuksella tapahtuvaa voimankäyttöä tai erilaisten hallinta- ja 
kuljetusotteiden käyttämistä. Voimankeinojen on oltava suorituksena var-
moja, ennustettavia seurauksiltaan sekä yleisesti hyväksyttyjä. (Nuutila 
1997, 302; Lahtinen 2011, 8- 9.) 
 
Ensihoitajan työ on haasteellista ja uhkaaviin tilanteisiin joudutaan usein 
yllättäen. Sumuttimen käyttö olisi vain poikkeustapauksiin, olisi panostet-
tava siihen, että tilanteet ehkäistäisiin jo etukäteen. Kaasusumuttimissa on 
terveydelle haitallisia aineita, jotka saattavat aiheuttaa kyynelkanavien ja 
limakalvojen ärsytystiloja. Kaasusumutinten haittana on se, että ne eivät 
aina vaikuta psyykelääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena oleviin 
ensihoidon asiakkaisiin. Kaasusumutinten käyttö vaatii aina asianmukai-
sen koulutuksen, säännöllisen harjoittelun sekä poliisilta anottavan kanto-
luvan. (Järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali.) Itsepuolustusvälineiden 
käyttö ensihoidossa on siis haasteellinen ajatus, mutta tänä päivänä kui-
tenkin sellainen, jota pitäisi suurella tarpeella myös ajatella mahdolliseksi. 
Ensihoitajien ensisijainen itsepuolustuskeino ei ole kuitenkaan itsepuolus-
tusvälineen käyttö.  
 
Laki määrittelee poliisiasetuksessa(1112/1995) ja yksityisessä turvalli-
suuspalvelussa(282/2002) suojavälineistön, jotka kuuluvat voimankäyttö-
välineisiin. Järjestyksenvalvojille säädetyn lain(533/1999) 10§:ssä määri-
tellään sallitut voimankäyttövälineet (kaasusumutin, käsiraudat, enintään 
70cm pitkä patukka ja muoviset siteet). Nämä voimankäyttövälineet on 
määritelty myös ampuma-aselaissa, lisänä teleskooppipatukka(1/1998 
11§:ssä).  Poliisiasetus määrittelee voimankäyttövälineeksi paitsi virka-
aseen, tukiaseen sekä muut ominaisuuksiltaan ja vaikutuksiltaan ampuma-
asetta lievemmät voimankäyttövälineet.  
 
Kaasusumuttimen kantaminen työtehtävissä edellyttää kuitenkin aina sekä 
työnantajan antamaa suostumusta että poliisiviranomaisen lupaa. Ampu-
ma-aselaki(601/2001)55§ hyväksyy kaasusumutinluvat ainoastaan hyväk-
syttäviin käyttötarkoituksiin, joka velvoittaa säännöllistä käyttökoulutusta. 
Työtehtäviin kaasusumutinlupa voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, 
oman tai toisen henkilökohtaisen koskemattomuuden tai omaisuuden suo-
jelemiseksi. Edellytykset on täytettävä ampuma-aselain 45a§ 1 momentis-
sa määritellyin ehdoin.  
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Kaasusumuttimet, nippusiteet, käsiraudat ym. vastaavat eivät ole ensihoi-
don suojavälineitä vaan ne on määritelty lain mukaan voimankäyttöväli-
neiksi. Voimankäyttövälineiden kantaminen vaikuttaa ensihoitajien sta-
tusilmaisuun väkisinkin eivätkä ne ole perusteltuja. Ensihoitajat ovat kui-
tenkin terveydenhoidon ammattihenkilöitä, joille voimankäyttövälineitä ei 
hyväksytä käytettäväksi.  Voimankäyttövälineiden käyttöön otto ensihoi-
dossa muuttaisi koko lainsäädännöllistä pohjaa, ensihoitajien työ- ja tehtä-
väkuvausta ja vaatisi lakimuutoksen ja rajatut voimankäyttöoikeudet. Täl-
löin eroavaisuudet poliisin ja ensihoidon välillä saattaisivat olla epäjoh-
donmukaiset ja epäselvät. Ensihoitajan imago on kuitenkin auttaminen, 
silti on tiedettävä omat oikeudet ja velvollisuudet. Ensihoitajien on myös 
tiedettävä juridiset ja oikeudelliset perusteet toiminnassaan. Aiheena rajat-
tu voimankäyttöoikeus kontrolloituna olisi kuitenkin tärkeä pohdittava 
päättäjille.  
 
Lievimpänä muotona sumuttimen käyttö saattaisi olla ainoa mahdollinen 
voimankäyttöväline. Mutta se vaatii organisaatiolta huomattavan panos-
tuksen säännölliseen käyttökoulutukseen ja tiukat määritelmät käyttötar-
koituksesta. Ensihoitajien on ymmärrettävä ja sisäistettävä toimintamah-
dollisuudet ja saatava tehokkaat sekä selkeät toimintamallit yllättäviin ti-
lanteisiin, jossa uhka- ja vaaratilanteet ilmaantuvat äkillisesti.  
 
 

 
 
Yhteistyö sekä Hätäkeskuksen ja poliisin kanssa olisi ensiarvoisen tärkeää. 
Yhteistoimintaharjoitukset ja koulutukset loisivat ymmärrystä ja yhteistyö-
taitoja toimiessa kentällä. Eri instanssien johtamisjärjestelmien ymmärtä-
minen loisi myös selvyyttä ja pelisääntöjä sekä toimintamalleja yhteistyö-
hön sekä uhka- ja vaaratilanteita varten. Uhkatilannekoulutuksessa on 
huomioitava se, että ensihoitajan on pystyttävä huomioimaan tilanne jo 
ennen kuin se kärjistyy varsinaiseksi voimankäyttötilanteeksi. Yhteistyö-
malleja lisäämällä sekä roolituksia selkeyttämällä hyödynnetään eri viran-
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omaistahojen resursseja hoitaa näitä uhka- ja väkivaltatilanteita. Viran-
omaisyhteistyötä parantamalla operatiivisen johtamisen sekä päätöksente-
on osuutta korostetaan ja näin myös eri viranomaistahojen resurssien yh-
teensovittaminen onnistuu parhaiten ja kaikkien tahojen etua ajatellen. Yh-
teistyöllä toiminta saataisiin joustavammaksi sekä tehokkaammaksi. (Aine 
ym. 2011, 34- 35.) 
 
Tilanteessa, jossa ensihoitajaa kohtaan tapahtuu yllättävä hyökkäys työti-
lanteessa ja poliisi ei ole valmiiksi tehtävällä mukana, ensisijainen toimin-
tamalli on vetäytyä tilanteesta. Mikäli puhuminen ja rauhoittelu eivät vai-
kuta tilanteeseen laannuttaen, ensihoitajille ei jää vaihtoehtoa tilanteen 
hoitamiseksi muulla tavalla. Sivuan tässä pohdinnassa myös hätävarje-
lusäädökseen, joka kuitenkin kuuluu perusoikeuksiin sekä mahdollistaa 
yksittäisen henkilön turvaamaan oman perusoikeutensa toteutumisen suo-
jelemalla toista tai itseään. Hätävarjeluoikeutta on mahdollista käyttää sii-
nä tapauksessa, mikäli valtio ei tähän kykene rajallisten resurssiensa vuok-
si. Ensihoitajienkin kohtaamissa uhka- ja väkivaltatilanteissa ensisijainen 
voimankäyttöviranviranomainen on poliisi tai suurimpien hoitolaitosten 
päivystyksissä vartija. Backman(2004) on sitä mieltä, että hätävarjeluoi-
keuden on oltava kuitenkin yleinen ja pysyvä, koska julkisyhteisöjen tur-
vallisuuspalvelut sisältävät paljon aukkoja juuri esimerkiksi resurssipulan 
vuoksi. (Backman 2004, 5.) 
 
Vaikka hätävarjelulla puolustetaan yksittäisen ihmisen etua ja se tapaus-
kohtaisesti katsotaan yleisesti hyväksytyksi sekä oikeudenmukaiseksi, sen 
käyttö vaatii aina uhrattavan ja pelastettavan edun välistä vertailua. Hätä-
varjelu on tarkoitettu käytettäväksi fyysisen turvallisuuden ja hyvinvoin-
nin suojaamiseksi oikeudettomien hyökkäysten kohdatessa. Hätävarjeluoi-
keus on niin sanotusti joka miehen oikeus eikä siinä ole rajattu käytettäviä 
keinoja, mutta keinojen on oltava joka suhteessa puolustettavia.(Kerttula 
2010, 405.) Hätävarjelussa huomioidaan tarpeellisuusvaatimus, joka tar-
koittaa sitä että arvioidaan puolustusteon tarpeellisuus suhteessa voiman-
käyttöön. Laiton hyökkäys vaarantaa aina ruumiillisen koskemattomuu-
den.(Boucht & Frände 2008, 95.)  
 
Hätävarjelun puolustusteko perustuu suhteellisuusvaatimukseen, jossa 
määritellään keinojen ja haittojen suhde tavoiteltaviin päämääriin. Puolus-
tettavuusarvioinnissa otetaan huomioon puolustautujan ikä, fyysiset omi-
naisuudet sekä sukupuoli. Henkilökohtaisista ominaisuuksista huomioi-
daan mahdolliset itsepuolustuskyvyt sekä ammatti. Puolustettavuuden ai-
karajat on myös huomioitava. Suojeltavan intressi ja uhrattavan intressi 
huomioidaan myös arvioitaessa puolustusteon voimakkuutta ja laa-
tua.(Lahtinen 2011, 36; Frände 2005, 159.) Tereniuksen mukaan hyökkäys 
olisi lähtökohtaisesti aina pyrittävä väistämään, eikä hätävarjelu ole niissä 
tilanteissa sallittua, mikäli hyökkäyksen väistäminen olisi ollut mahdollis-
ta.(Terenius 2007, 208- 209.) 
 
Ensihoitajat tekevät työtään haastavissa työolosuhteissa. Aggressiivisuutta 
kohdatessaan ensihoitaja haastaa niin itsensä kuin koko työyhteisön am-
mattitaidon. Tilanteessa ensihoitaja kokee vihaa ja pelkoa sekä ahdistusta, 
jossain tilanteessa myös provosoituminen on mahdollista. Sekä sanaton 
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viestintä että tunnetila vaikuttavat uhka- ja vaaratilanteen etenemiseen. On 
sanomattakin selvää, että näistä tilanteista selviytyminen vaatii ensihoita-
jalta paljon kykyä ja tilanteiden vaatimaa kouluttautumista. Hyvään hallin-
takykyyn vaikuttaa kokemus ja ammattitaito, päätöksentekokyky ja tiimi-
työskentely. Oma statusilmaisu on tärkeä tiedostaa kun hoidetaan työteh-
tävää. Uhka- ja väkivaltatilanteita kohdatessa käyttäytymiseen vaikuttaa 
tunnemuistiin sekä aiempiin kokemuksiin. Eri ihmiset kokevat tilanteita 
eri tavalla ja se määrittelee myös reaktioidemme voimakkuuden. (Gustaf-
berg 2014, 51.) 
 
Itsestään selvää on, että uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi ja turval-
liset toimintamallit vaativat säännöllistä koulutusta ja harjoituksia. Paljon 
riippuu myös organisaatiosta itsestään, kuinka turvallisuuspolitiikkaa har-
joitetaan ja mihin asemaan se nostetaan. Uhka- ja väkivaltatilanteiden en-
nakointi on otettava huomioon työturvallisuuden osana. Tiivis ja selkeä 
uhkatilannekoulutus sekä taktiset toimintaohjeet auttavat tilanteista selviy-
tymistä. Tilannetaju kehittyy ainoastaan kokemuksen ja kouluttautumisen 
kautta. 
 

14.2. Viranomaisen status ensihoitajille 

Virkamiehet ovat julkisen hallinnon keskeisiä toimijoita, jotka hoitavat 
tehtäviään tehokkaasti ja lainmukaisesti, huomioiden kansalaisten oikeu-
det. Virkamiesten, kansalaisten sekä julkisyhteisöjen edunmukaista on, et-
tä virkamiesten oikeusaseman perusteet on vahvistettu laissa. Virkamiehen 
palvelusuhteen ehdot on määrätty virkaehtosopimuksella. !994 vuodesta 
voimassa olleella valtion virkamieslailla on tavoitteena varmistaa palve-
lusuhde, joka turvaa valtion tehtävien hoitamisen tuloksellisesti, tarkoituk-
senmukaisesti ja oikeusturvavaatimukset täyttäen.(Virkamieslaki 2§.) 
 
Viime vuosina virkasuhde on lähentynyt työsopimuslain mukaista työso-
pimussuhdetta. Pitää muistaa kuitenkin virkasuhdetta koskevat ominais-
piirteet, joita valtion tehtävien hoitaminen edellyttää. Näitä ominaispiirtei-
tä ovat virkavastuu, virkamiesten riittävän riippumattomuuden ja puolueet-
tomuuden turvaaminen sekä palvelusuhdeturvan muut erityispiirteet. Pe-
rustuslaki, joka astui voimaan vuonna 2000, ei ole oleellisesti muuttanut 
virkamiesoikeuden perusteita. Perusoikeusuudistuksen säännökset siirret-
tiin uuteen perustuslakiin ja perusoikeussäädökset turvaavat virkamiehen 
yksityisyyden suojaa ja sanavapautta sekä palvelusuhdeturvaa. Virka-
työsuhteen nimekettä tulee käyttää ainoastaan tehtävissä ja viroissa, joihin 
kuuluu julkisen vallan käyttöä. Virkamiesoikeus koostuu säännöistä, joilla 
on järjestetty virkamiesten yleinen oikeusasema ja siihen kuuluu valtion ja 
muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen virkamiesten oikeudet ja velvolli-
suudet. (Mäenpää 2000.) 
 
Virka on julkisten tehtävien kokonaisuus, johon nimetään virkamies. Vir-
kaan kuuluvat tehtävät ovat kuitenkin rajoitetut. Ne ovat julkishallinnolli-
sia ja niihin sisältyy julkisen vallan käyttöä tai hallinnollisten tehtävien 
hoitamista. Viranomainen on valtion tai muun julkisyhteisön julkisia teh-
täviä hoitava toimielin. Viranomaisella on yleensä tehtävän hoidossa itse-
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näinen päätösvalta. Valtion toimivaltaa työnantajana käyttää monissa ti-
lanteissa viranomainen. Virkasuhde onkin määritelty julkisyhteisön ja vir-
kamiehen väliseksi julkisoikeudelliseksi palvelusuhteeksi, jossa virkamies 
on työn suorittaja ja kunta tai valtio työnantaja. Virkasuhde on määritelty 
virkamiesoikeudessa. ”Julkisoikeudellisuus” erottaa virkasuhteen yksi-
tyisoikeudellisista palvelusuhteista. Virkasuhteelle on tunnusomaista eri-
tyiset velvollisuudet ja virkavastuu, mutta myös toisaalta erityinen suoja 
virantoimituksessa sekä muita oikeuksia. Virkamiehen käsite on myös hal-
linto-oikeudellinen. Käsite kattaa kaikki henkilöt, jotka ovat virkasuhtees-
sa julkisyhteisöön tai valtioon. Rikosoikeudellista virkavastuuta määritel-
täessä ensisijaisena on henkilön muodollinen virkasuhdeasema sekä hoi-
dettavan tehtävän laatu julkisen vallan käyttämisessä. (Mäenpää 2000.) 
 
Virkasuhteen määritelmässä eroja on verrattuna työsopimussuhteeseen. 
Julkisen vallan käyttö on erittäin tiukasti valvottua ja sitä voi käyttää aino-
astaan viranomaisiksi määritellyt valtion toimielimet. Tämä pätee myös 
kunnallishallinnossa. Virkasuhteessa on erityinen oikeudellinen virkavas-
tuu, joka ei riipu tehtävien tosiasiallisesta luonteesta. Virkaehtosopimus-
järjestelmässä on myös rajauksia. Virkamiehellä on selkeästi riippumatto-
mampi asema suhteessa työnantajaan. Virkamieheltä vaaditaan silti oikeel-
lista ja puolueetonta suhtautumista kansalaisiin ja asioihin, joiden kanssa 
työskentelevät. Virkajärjestelmä on myös virkasuhteessa hyvinkin keskei-
nen. Virkamiesoikeuden lainsäädännön velvoittavuus on vahva. Julkisen 
vallan tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin 
noudatettava lakia. Perussäännökset löytyvät perustuslain 11 luvussa. (Pe-
rustuslaki.) Virkavastuun kannalta olennaisia lakeja ovat rikoslaki, vahin-
gonkorvauslaki, yksityisyyden suoja sekä sananvapauslaki. Euroopan ih-
misoikeussopimus kattaa osittain omaisuuden, sananvapauden, yksityi-
syyden ja perhe-elämän suojasäännökset virkavastuuasioissa. Lain tulkinta 
näissä on kuitenkin haasteellinen. (Pellonpää 2005.) Virkamiesmoraali 
määrittelee millainen käytös on hyväksyttävää ja se perustuu julkishallin-
nossa noudatettaviin hyviin tapoihin. Lainsäädäntö osoittaa tässäkin tapa-
uksessa virkamiesmoraalin vähimmäistason. (Äijälä 2000.) 
 
Virkamiehellä on kuitenkin periaatteessa täysin samat perusoikeudet kuin 
kenellä muulla tahansa.  Lain puitteissa virkamiehen oikeuksien rajoitta-
minen perustuu tarpeellisuusvaatimukseen. Rajoituksia on vain sen verran, 
että niillä ei voida vahingoittaa virkatehtävien suorittamista. Rikoslain 16 
luku määrittelee virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen, virkamiehen 
vastustamisen ja haitanteon virkamiehelle. (Rikoslaki 16: 1- 3§.) Rangais-
tavuus näistä teoista on juridisesti vakavampi. Laki on määritellyt myös 
edellä mainitut poliisien voimankäyttöoikeudet (Poliisilaki 27§.), hätävar-
jelun säädökset(Rikoslaki 3: 8, 8a, 9.) sekä pakkotilan (Rikoslaki 3: 
10§.)(Koskinen & Kulla 2009, 121- 137.) 
 
”Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen. Joka käyttää tai uhkaa käyt-
tää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen tekemään tai jättämään teke-
mättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen, muuten käyttää tai 
uhkaa käyttää väkivaltaa sellaisen virkatoimen johdosta sitä suorittavaa 
virkamiestä vastaan tai käyttää väkivaltaa virkamiestä tai häneen 15 lu-
vun 10§:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevaa henkilöä vastaan 
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kostaakseen sellaisen virkatoimen, on tuomittava vankeuteen..” (Rikoslaki 
16: 1§). 
 
”Virkamiehen vastustaminen. Jos virkamiehen väkivaltainen vastustami-
nen, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen taikka muut rikokseen liit-
tyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen 
vallitessa tehty, rikoksen tekijä on tuomittava virkamiehen vastustamisesta 
sakkoon tai vankeuteen…” (Rikoslaki 16: 2§). 
 
Laissa virkamiehellä tarkoitetaan työntekijää, joka on joko virkasuhteessa 
tai vastaavanlaisessa työsuhteessa valtioon, kuntaan tai muita luottamus-
tehtävissä olevia ihmisiä. Virkamiehiksi luokitellaan myös palvelusta toi-
mittava sotilas tai ulkomaalainen virkamies, joka hoitaa Suomessa lain-
mukaista tehtävää. Virkamiestä suojaavat myös normaalit säädökset rikos-
laissa, mutta on katsottu tarpeelliseksi säätää myös erityisiä säädöksiä vir-
kamiesten vaativan ja haasteellisen työn vuoksi. Virkamiehen väkivaltai-
sen vastustamisen rangaistavuudella on pyritty suojaamaan perustuslain 
7§:n säädöstä oikeuteen elämästä ja henkilökohtaisesta koskemattomuu-
desta.  
 
Tämän opinnäytetyön pohdinnassa äärimmäisen tärkeäksi asiaksi nousi se 
asia, että ensihoitohenkilökunnalle olisi syytä saada viranomaisen nimeke. 
Se toisi myös ensihoitajille juridisen suojan työtehtävillä tapahtuneille uh-
ka- ja väkivaltatilanteille, jotka teon vakavuuden puolesta menevät käräjä-
oikeuden syyteharkintaan. Lain valmistelu saattaa olla kuitenkin työläs ja 
hidas. Asiaa sivuten, Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitajat Sanna 
Kauppinen ja Henri Backman keräsivät ensihoidon, poliisin ja pelastuksen 
puolesta adressin 2014 vuonna, jossa toivottiin anonymiteettisuojaa todis-
tamiseen oikeudessa työtehtävien puolesta. Nämä ammattiryhmät ovat 
edelleen siinä asemassa, että kohtaavat työtehtävissään vakavia rikoksia ja 
rikoksentekijöitä, ja joutuvat toisinaan todistajiksi työtehtävälle osallistu-
misen vuoksi. Todistajana ensihoitaja joutuu kertomaan oman nimensä, 
syntymäaikansa, kotipaikkansa ja ammattinsa. Esityksessä ehdotettiin, että 
anonyymina todistaminen säädettäisiin mahdolliseksi. Ensihoitajat ovat 
kokeneet tämän todistamisen omana itsenään kiusalliseksi, ahdistavaksi ja 
pelottavaksi. Työn ei toivota enää itsessään aiheuttavan enempää riskiteki-
jöitä. Adressi luovutettiin 2014 hallituksen muokattavaksi, mutta asian 
suhteen ei ole tullut edistystä ja asia on jäänyt niin sanotusti pöydälle. Tä-
mä kertoo muutoshitaudesta lain valmistelun ja toimeenpanon suhteen.   
 

15 SUOSITUKSET 

- Henkilökohtaiset viiltosuojahanskat sekä liivit henkilöstölle 
- Uhka- ja väkivaltatilanteiden huomioiminen jo osaksi oppilaitosten pe-

ruskoulutusta. 
- Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi entistäkin tärkeämpään osaan 

työsuojelua. 
- Organisaation turvallisuusjohtamisen selkeäksi viestiksi, että jokainen 

uhka- ja väkivaltatilanne on liikaa. 
- Kriisi- ja traumatilanteiden jälkipuinti isompaan osaan työsuojelua. 
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- Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakoimiseen säännöllisempi koulutus. 
- Uhka- ja väkivaltatilanteista tiedottaminen isompaan rooliin. 
- Turvallisuusjohtaminen näkyvämmäksi henkilöstölle, sitouttaa henki-

löstö organisaation turvallisuuskulttuuriin. 
- Työturvallisuuskoulutuksia ja täydennyskoulutuksia lisää. 
- Selkeä raportointijärjestelmä ja sen korostaminen yleiseen käytäntöön. 
- Yhteiskoulutus viranomaisten välillä säännölliseksi ja osaksi organi-

saation turvallisuusjohtamista. 
- Toimenpiteet ensihoitajan aseman parantamiseksi viranomaisnimek-

keen saamiseksi olisi suositeltavaa. 
- Tutkijan oma kiinnostus jatkotutkimukseen turvallisuusjohtamisesta 

johdon kuin henkilöstön näkökulmasta.   
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