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Opinnäytetyö on osa Ehkäise tapaturmat 2009 - 2015 - ja KymiCare-hankkeita ja tut-

kimuksen tarkoituksena oli tuottaa sekä hoitotyöhön että hankkeiden käyttöön sovel-

lettavaa tietoa henkisestä väkivallasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä seu-

rauksia henkisellä väkivallalla voi olla sen kohteelle ja kuinka siihen kannattaisi puut-

tua. Tutkimus on kvalitatiivinen ja se toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauk-

sena. Alkuperäistutkimusten haussa käytettiin Melinda-, EBSCO- ja ProQuest Central 

-tietokantoja sekä manuaalista tiedonhakua suomalaisten yliopistojen internetsivuilta. 

Hakutuloksista valikoitui sisäänottokriteerien perusteella 15 alkuperäistutkimusta, jot-

ka käsiteltiin induktiivisen sisällön analyysin avulla. 

Tutkimuksen perusteella henkisellä väkivallalla on paljon seurauksia - sekä fyysisiä, 

psyykkisiä että sosiaalisia. Kirjallisuuskatsauksen perusteella henkiseen väkivaltaan 

puuttuminen muodostui puuttumiseen vaikuttavista taustatekijöistä, puuttumisen kei-

noista ja kohteen auttamisesta. Konkreettiset henkiseen väkivaltaan puuttumisen kei-

not jakautuivat tutkimuksessa väkivallan kohteen, väkivallan käyttäjän, molempien 

(sekä käyttäjän että kohteen) ja ympäristön kohteen kautta vaikuttamiseen. Kohteen 

auttaminen puolestaan tarkoitti kohteen tukemista, tapahtumien käsittelyä kohteen 

kanssa sekä kohteen omien selviytymiskeinojen löytämistä.  Henkisen väkivallan koh-

teet kokivat alkuperäistutkimusten perusteella hyötyneensä etenkin muiden ihmisten 

tuesta, tapahtunutta koskevasta keskustelusta sekä yhteisöstä lähtemisestä.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että henkisen väkivallan aiheuttamat seura-

ukset kohteelle ovat hyvin moniulotteisia ja kokonaisvaltaisia. Tämän perusteella hen-

kiseen väkivaltaan kannattaa puuttua sellaista havaitessaan. Yksiselitteistä jakoa hyö-

dyllisiin ja hyödyttömiin puuttumisen tapoihin ei voitu tulosten perusteella tehdä, mut-

ta tutkimus antaa suuntaa tilanteeseen sopivan puuttumiskeinon valitsemiseen. Jatko-

tutkimusehdotuksiksi kirjallisuuskatsauksen perusteella nousi henkisen väkivallan tut-

kiminen hoitajien ja potilaiden tai omaisten vuorovaikutuksen sekä henkisen väkival-

lan käyttäjän näkökulmista. 
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This Bachelor´s thesis is a part of Ehkäise tapaturmat 2009 - 2015 - and KymiCare - 

projects. The purpose of the study was to provide information about mental violence, 

which could be used in the projects and in health care in general. The actual aim of 

this study was to find out the consequences of mental violence from the target´s per-

spective and the ways in which mental violence could be intervened. The study is a 

qualitative one and the research method used was a systematic literature review. The 

databases used for information retrieval were Melinda, EBSCO and ProQuest Central 

and the manual retrieval was made on the webpages of the Finnish universities. On 

grounds of the information retrieval and intake criteria 15 studies were chosen to be 

included in the literature review. These original studies were analyzed with content 

analysis. 

On the basis of the study mental violence has physical, mental and social consequenc-

es. The concrete ways of intervention in mental violence were influencing through the 

target, through the user of mental violence and both of them or through environment. 

The study also showed that mental violence could be intervened by helping the target 

by supporting, dealing with past events regarding mental violence and helping the tar-

get to find his/her own survival methods. According to the original studies the targets 

benefited most from the support of others, discussing their experiences or leaving the 

whole community where mental violence existed.  

Conclusions of this study are that the consequences of mental violence to the target 

are very comprehensive and multidimensional. Based on that mental violence should 

be well recognized and intervened. There was no unambiguous division to the most 

useful or useless ways to intervene in mental violence. However, the study can help to 

evaluate the right style depending on the situation. The future studies of mental vio-

lence could deal more with the perspective of the user of violence or the relations of 

the patients/ their relatives and nurses. 
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1 JOHDANTO 

Henkinen väkivalta on viime aikoina ollut paljon esillä mediassa ja sitä on käsitelty 

etenkin työpaikka- ja koulukiusaamisen näkökulmasta (Aho & Mäkiaho 2012: 172 - 

176). Terveydenhoitoalan ammattilehti Tehy kertoi numerossaan 2/2013 narsisteista 

työyhteisössä eli ”Työpaikan hirviöistä”, jotka saavat koko työpaikan sekaisin, kun 

taas YLE nosti uutisissaan esille sosiaalisessa mediassa tapahtuvan kiusaamisen lasten 

keskuudessa (ks. Perttula 2013; Vikman 2013). Aihetta on käsitelty myös esimerkiksi 

opettajien ammattilehdessä, jossa asiantuntija toteaa, että työpaikkakiusaamista ilmiö-

nä on tutkittu ja se tunnetaan hyvin, mutta tilannetta ei ole pystytty ratkaisemaan (ks. 

Stenberg 2013: 18 - 21).  

Henkinen väkivalta muuttuu yhteiskunnan muutosten mukana, sillä tekniikan kehityk-

sen myötä tekstiviestien ja netin kautta tapahtuva kiusaaminen on yleistynyt, mikä 

vaikeuttaa henkisen väkivallan huomaamista, tunnistamista ja siihen puuttumista. Tä-

män lisäksi monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että nykymaailma korostaa narsistisia 

piirteitä. (Nuorison hyvinvointi-indikaattori 2012: 28; Kess & Kähönen 2009: 6; THL 

2011; Salo 2011: 57.) Huolestuttava tekijä henkisen väkivallan kehityskaaressa onkin 

se, että kiusaamista on huomattu esiintyvän jo päiväkoti-ikäisten lasten keskuudessa 

(ks. Kirves & Stoor-Grenner 2010: 12). 

Aiheen ajankohtaisuutta lisää osaltaan myös se, että esimerkiksi koulu- ja työpaikka-

kiusaamista esiintyy edelleen paljon, vaikka niiden vähentämiseksi tehdään jatkuvasti 

töitä. Kouluterveyskyselyssä 2013 selvisi, että kiusaaminen on vähentynyt sekä perus-

kouluissa että lukioissa, joten tällä hetkellä suunta on positiivinen. Toisaalta samassa 

kyselyssä tuli ilmi myös, että kiusaamiseen puututaan harvoin: lukiossa 90 % ja perus- 

ja ammattikoulussa 70 % prosenttia vastaajista kertoo, että kiusaamiseen ei puututa 

riittävästi. (Orjala 2013.)  

Opinnäytetyöni on osa Ehkäise tapaturmat -hanketta, joka toteutetaan Etelä-

Kymenlaakson alueella 2009 - 2012 ja Etelä-Pohjanmaan alueella vuosina 2009 - 

2015. Hankeen tavoitteena on kehittää tapaturmien ennaltaehkäisyä ja lopullisena 

päämääränä vähentää kehittämistoiminnan kohteeksi valittuja tapaturmia sekä tervey-

denhuollon kuormitusta. ( Ehkäise tapaturmat -hanke 2009 - 2015.) Opinnäytetyöni on 

osa myös KymiCarea, joka on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terve-

ysalan osaamiskeskittymä, jossa yhdistyvät alan tutkimus- ja kehitystyö, opetus ja 
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yrittäjyyden tukeminen. KymiCare:n tavoitteena on luoda yhteys opetuksen, projekti-

toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden välille. (KymiCare 2011.) Opinnäytetyöni tar-

koitus on koota aiemmista henkistä väkivaltaa käsittelevistä tutkimuksista tietoa, jota 

voidaan hyödyntää Ehkäise tapaturmat -hankkeen ja KymiCaren tarpeisiin ja soveltaa 

hoitotyöhön. Tavoitteena on selvittää systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla, mi-

tä seurauksia henkisellä väkivallalla voi olla ja kuinka henkiseen väkivaltaan voidaan 

puuttua.  

Päätin perehtyä opinnäytetyössäni henkiseen väkivaltaan, koska uskon, että aihe on 

jollakin tasolla läsnä kaikissa terveydenhuollon yksikössä työskenneltäessä sekä arki-

elämässä yleensäkin. Kuten edellä mainittu opettajien ammattilehden asiantuntijakin 

toteaa, henkistä väkivaltaa ilmiönä on tutkittu paljon, mutta ongelmaa ei ole pystytty 

ratkaisemaan. Tämä ei kuitenkaan anna kenellekään oikeutusta välinpitämättömyyteen 

henkistä väkivaltaa kohdatessaan, vaan myös hoitohenkilökunnalla pitäisi olla tar-

peeksi tietoa henkisen väkivallan tunnistamiseen sekä keinoja ja motivaatiota puuttua 

siihen. Halusin tämän vuoksi lisätä sekä omaa että muiden tietoa henkisestä väkival-

lasta ilmiönä ja tuoda aiheen esille opinnäytetyöni kautta. 

2 HENKINEN VÄKIVALTA KÄSITTEENÄ 

2.1 Henkisen väkivallan määritelmä 

Väkivallan määritelmä on sidoksissa aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. Sille on löydettä-

vissä kuitenkin yhteisiä piirteitä: väkivalta on tai se sisältää voimankäyttöä ja sen tar-

koitus on vahingon tuottaminen ja sillä pyritään aina vallankäyttöön tai kostoon. Vä-

kivalta on aina toisen alistamista, henkistä tai fyysistä. Väkivaltaa on myös se, minkä 

kohteena oleva kokee vahingolliseksi tai loukkaavaksi tai teot, toiminnat ja tapahtu-

mat, jotka oikeusviranomainen on tunnistanut väkivallaksi. (Ensi- ja turvakotien liitto 

2006: 17; Hermanson 2008; Mitä on henkinen ja fyysinen väkivalta?.) 

Erilaiset väkivallan muodot voidaan jakaa esimerkiksi fyysiseen, seksuaaliseen ja 

henkiseen väkivaltaan. Henkinen väkivalta on laaja käsite ja voi ilmentyä monella ta-

paa. Henkinen väkivalta voidaan määritellä käytöksenä, jolla pyritään alentamaan toi-

nen ihminen. Keinoja tähän ovat sanat, ilmeet, eleet ja teot. Sitä esiintyy erilaisissa so-

siaalisissa suhteissa, niin parisuhteessa, perheessä kuin työpaikallakin. (Roponen 2010 

18 - 20; Hermanson 2008.) Harmittoman kiusoittelun ja henkisen väkivallan raja on 
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häilyvä. Ero näiden välillä on kiusaamisen kohteena olevan henkilön subjektiivinen 

tunne, kokeeko hän toiminnan henkisenä väkivaltana. Ulkopuolisen onkin usein vai-

kea huomata, milloin on kyse henkisestä väkivallasta. (Roponen 2010: 18 - 20.) 

Käytännössä henkinen väkivalta on esimerkiksi toisen nimittelemistä, mitätöintiä, uh-

kailemista, kiristystä, puhelimen tai sähköpostin tutkimista ja muista ihmissuhteista 

eristämistä. Henkinen väkivalta voi olla myös vähättelyä, syrjimistä, nöyryyttämistä, 

uuvuttamista, kontrollointia, itsemurhalla uhkailua, pelottelua, tavaroiden rikkomista 

tai muuta ilkivaltaa. Myös rahankäyttö voi olla henkistä väkivaltaa, jos esimerkiksi 

perheessä merkittävät päätökset tehdään yksin. (Hermanson 2008; Sandelin & Janho-

nen 2007; Ropponen 2010: 18 - 20; Mitä on henkinen ja fyysinen väkivalta?.)  

Henkiseen väkivaltaan saattaa liittyä myös uskonnollinen ulottuvuus. Tällöin puhu-

taan hengellisestä väkivallasta, jonka ilmenemismuotoja ovat pelottelu, käännyttämi-

nen, syyllistäminen, eristäminen ja kontrollointi. Hengellisellä väkivallalla pyritään 

nujertamaan toisen ihmisen elämänkatsomus, elämäntapa tai mielipide. (Hengellinen 

väkivalta.) 

2.2 Henkinen väkivalta koulu-, päiväkoti- ja työyhteisössä 

2.2.1 Koulu ja päiväkoti 

Koulukiusaaminen voi olla henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai haitantekoa, mutta se on 

aina tarkoituksellista ja toistuvaa. Kiusaamisessa ei ole kyse tavallisista erimielisyyk-

sistä, vaan se on vallankäyttöä. Koulukiusaamisessa henkistä väkivaltaa on esimerkik-

si nimittely, kuiskuttelu, naurunalaiseksi tekeminen, kiusoittelu, huomiotta jättäminen, 

kaveriporukan ulkopuolelle tai virtuaaliryhmän ulkopuolelle sulkeminen, valheellisten 

juorujen levittäminen, tavaroiden varastaminen tai rikkominen, uhkaileminen, kiristä-

minen ja pakottaminen. Nykyään kiusaamisen välineinä voidaan käyttää myös kän-

nykkää, sähköpostia, internetiä tai sosiaalista mediaa. (Kouluterveyskysely 2011; Mi-

ten ja miksi kiusataan?.)  

Koulukiusaaminen on edelleen yleistä, vaikka sitä pyritään jatkuvasti vähentämään. 

Jopa n. 30 % peruskouluikäisistä on joutunut koulukiusaamisen kohteeksi, vaikka 90 

% suomalaisista peruskouluista on mukana KiVa-hankeessa. Hanke pyrkii tekemään 

koulusta nimensä mukaan kiusaamisvapaita. (Nuorten hyvinvointi-indikaattorit 2012: 
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28; Kouluterveyskysely 2011.) Kiusaamista esiintyy myös alle kouluikäisten keskuu-

dessa, mutta sitä ei aina tunnisteta henkiseksi väkivallaksi. Puuttumalla ilmiöön jo 

päiväkodissa vaikuttamalla lapsiryhmän toimintaan, luomalla turvallinen ilmapiiri ja 

vahvistamalla vuorovaikutustaitoja voidaan estää toimintatavan vakiintuminen ja näin 

ennaltaehkäistä koulukiusaamista. (MLL b; Kirves & Stoor-Grenner 2010: 41.) 

Vuosina 2009 – 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Folkhälsan Förbund:n 

Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa -hankkeen yhteydessä kiusaami-

sen esiintyvyyttä tutkittiin suomalaisissa päiväkodeissa. Lähes kaikki tutkimukseen 

osallistuneet lapset kertoivat, että heitä oli kiusattu tai he olivat nähneet, kun muita oli 

kiusattu. Henkisen väkivallan muotoja tutkimuksessa olivat haukkuminen, nimittely, 

härnääminen, lällättäminen, ulkonäön kommentointi (esim. vaatteiden ja hiusten), se-

län takana puhuminen, puhumatta jättäminen eli murjottaminen, uhkailu, manipuloin-

ti, kiristäminen, ilveily tai ilmeily, poissulkeminen, leikin sääntöjen muuttaminen ja 

selän takana puhuminen. (Kirves & Stoor-Grenner 2010:18 – 19.) Tutkimuksen jatko-

na laadittiin suunnitelma varhaiskasvatuksessa esiintyvän kiusaamisen ehkäisyn ja sii-

hen puuttumisen avuksi. 

2.2.2 Työpaikka 

Henkistä väkivaltaa esiintyy monilla työpaikoilla, sillä työssäkäyvistä suomalaisista 6 

% eli noin 140 000 kokee olevansa työpaikkakiusattuja ja jopa 29 % sanoo työpaikal-

laan esiintyvän kiusaamista (Työterveyslaitos 2012; Aho & Mäkiaho 2012: 173). Il-

miö ei sinänsä ole uusi, mutta tietoisuus sen olemassaolosta on lisääntynyt merkittä-

västi viime vuosikymmeninä (Kess & Kähönen 2009: 1).  

Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä useissa eri muodoissa. Työterveyslaitoksen mukaan 

työpaikkakiusaaminen on jatkuvaa ja toistuvaa kielteistä kohtelua, loukkaamista, alis-

tamista ja mitätöintiä ja sillä vaikutetaan työntekijän työskentelymahdollisuuksiin, 

maineeseen sekä kommunikointimahdollisuuksiin. Sanallinen loukkaaminen ja julki-

nen nöyryyttäminen ovat yleisiä kiusaamisen muotoja, mutta myös sosiaalinen eristä-

minen ja sanaton loukkaaminen voidaan katsoa työpaikkakiusaamiseksi. Käytännön 

esimerkkejä henkisestä väkivallasta työelämässä ovat muun muassa jatkuva kohtuut-

toman työmäärän ja aikataulujen vaatiminen, tiedonvälityksen ulkopuolelle jättämi-

nen, osaamisen vähättely, haukkuminen ja nimittely, pilkkaaminen sekä kaikenlainen 
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perättömien tietojen levittäminen ja mielenterveyden kyseenalaistaminen. (Työterve-

yslaitos 2012; Kess & Kähönen 2009: 5 - 6.) 

Henkistä väkivaltaa on tutkittu myös hoitohenkilökunnan keskuudessa. Sairaanhoita-

jalehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa kuvataan psyykkisen väkivallan menetel-

miä terveysalan työntekijöiden keskuudessa. Tutkimuksessa selvisi, että käytettyjä 

menetelmiä ovat avoin uuvuttaminen, kätketty uuvuttaminen sekä uhrin eristäminen 

(Sandelin & Janhonen 2007). 

Kiusaamista esiintyy keskimääräistä useammin työpaikoilla, joissa on yleisesti huono 

ilmapiiri, vastuualueet ja työnjaot ovat epäselvät, työntekijöillä on keskinäistä kilpai-

lua, työtä on liikaa tai se on äärimmäisen vaikeaa ja joissa työntekijät ovat tyytymät-

tömiä esimiehen työhön tai yhteisistä toimintatavoista ei ole sovittu riittävän selkeästi. 

(Työterveyslaitos 2012.) Työpaikkakiusaamiseen otetaan kantaa Suomen lainsäädän-

nössä, jossa määritellään sekä työnantajan että työntekijän velvollisuudet. Laki vel-

voittaa työntekijää välttämään työpaikalla muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää 

tai muuta epäasiallista kohtelua ja työnantajaa ryhtymään toimenpiteisiin häirinnän tai 

epäasiallisen kohtelun poistamiseen heti tiedon siitä saatuaan.  (Työturvallisuuslaki 

23.8.2002/738.)  

Työpaikkakiusaaminen koskettaa myös opiskelijoita, jotka ovat vasta tulossa työelä-

mään. Tästä esimerkkinä on tutkimus, joka selvitti hoitohenkilökunnan opiskelijoihin 

kohdistamaa henkistä väkivaltaa harjoittelujakson aikana. Hoitohenkilökunnan käyt-

tämät henkisen väkivallan muodot olivat sekä sanallisia että sanattomia, esimerkiksi 

opiskelijalle huutamista tai perusteetonta arvostelua sekä hoitohenkilökunnan vallan-

käyttöä. (Ks. Hakojärvi, Salminen & Suhonen 2011: 163 - 174.) 

2.3 Henkinen väkivalta parisuhteessa ja perheessä 

Perheväkivaltaa on pitkään pidetty vain perheiden sisäisenä asiana, ja joissakin kult-

tuureissa tämä käsitys on yhä olemassa. Perheväkivalta on laaja käsite: väkivallan te-

kijänä voi olla mies tai nainen tai lapset ja väkivalta voi kohdistua puolisoon, lapseen 

tai vanhempaan. (Ensi- ja turvakotien liitto 2006: 7 - 8, 16.) 
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2.3.1 Lapset ja nuoret 

Lapseen kohdistuva henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi nimittelyä, nöyryyttämis-

tä, tekemisten ja mielipiteiden mitätöintiä, naurunalaiseksi tekemistä tai uhkailua ja 

pelottelua. Myös väkivallan näkeminen ja kuuleminen on lapseen kohdistuvaa henkis-

tä väkivaltaa. Vanhemmat voivat käyttää lasta myös väkivallan välineenä, esimerkiksi 

uhkailla toisiaan sillä, että satuttavat lasta tai estää lapsen ja toisen vanhemman ta-

paaminen. (MLL a.) Myös pieni vauva voi joutua henkisen väkivallan kohteeksi. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa esim. vauvan aktiivista uhkailua, pelottelua, nimittelyä, 

haukkumista, vauvalle huutamista tai hänen hädälleen nauramista. (Henttonen & Sjö-

berg: 3.) 

Seurusteluväkivallalla tarkoitetaan yleensä alaikäisten nuorten seurustelusuhteissa il-

menevää väkivaltaa. Nuorten seurustelusuhteissa tapahtuva väkivalta on hyvin saman-

tapaista kuin aikuisten parisuhteissa, mutta niissä on myös eroavaisuuksia. Nuorten 

voi olla joskus vaikea erottaa, mikä kuuluu seurusteluun ja mikä ei, koska seurustelu-

kokemusta ei ole vielä paljon. Kaikki nuoret eivät myöskään tunnista väkivallan kaik-

kia muotoja, vaan väkivallan ajatellaan olevan aina fyysistä. (Henkinen ja fyysinen 

väkivalta nuoren seurustelusuhteessa; Romppainen 2012: 7, 15 - 16.) 

Nuoret asuvat harvemmin vielä yhdessä, joten taloudellinen hyväksikäyttö ei ole niin 

yleistä kuin aikuisten parisuhteissa. Henkinen väkivalta voi useammin ilmentyä esi-

merkiksi mustasukkaisuutena, sosiaalisen elämän ja liikkumisen kontrollointina, teks-

tiviestien, soittojen, sähköpostien ja sosiaalisessa mediassa liikkumisen kontrollointi-

na, toisen mitätöintinä, erolla tai itsemurhalla erotilanteessa uhkailua, pelotteluna, toi-

selle tärkeiden esineiden tuhoamisena tai huoritteluna. Seurusteluväkivaltaan voi liit-

tyä myös parisuhteen päättymisen jälkeen jatkuva vainoaminen, seksivideoiden tai 

kuvien levittäminen, maineen tahraaminen tai sosiaalisessa mediassa vainoaminen. 

(Romppainen 2012: 7; Tunnistatko väkivallan?.) 

2.3.2 Aikuiset 

Parisuhdeväkivalta on jaettu usein fyysiseen, seksuaaliseen ja henkiseen väkivaltaan. 

Henkinen väkivalta on aina läsnä myös fyysisessä väkivallassa. Jo väkivallan uhka on 

henkistä väkivaltaa ja henkinen tuska, esimerkiksi pelko, on usein merkittävin ja ylei-

sin väkivallan oire. Henkistä väkivaltaa parisuhteessa on myös esimerkiksi verbaali-
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nen alistaminen nimittelemällä tai toisen nolaaminen julkisesti, sosiaalinen eristämi-

nen, taloudellinen alistaminen, mielipiteiden ilmaisun tai pukeutumisen kontrollointi, 

vapaasti ulos menemisen estäminen, seksuaalisuutteen liittyvä psyykkinen alistaminen 

tai fyysisellä väkivallalla uhkaaminen. (Ensi- ja turvakotien liitto 2006: 17.) Naisten 

miehiin kohdistamaa henkistä väkivaltaa selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, että 

henkisen väkivallan ilmenemismuotoja olivat myös mitätöinti ja omistaminen, mani-

pulointi, yhteydenpidon estäminen ja kontrollointi isän ja lasten välillä, uhkailu, lähei-

syyden torjuminen, vastuun väistäminen ja asioista yksin päättäminen. (Helin-

Tuominen 2006: 50 - 53.) 

Perhe-elämään kuuluu normaalisti riitely, mutta kaikki erimielisyyksien selvittely ei 

kuitenkaan ole henkistä väkivaltaa. Henkisen väkivallan erottaa riitelystä se, että rii-

taan tarvitaan kaksi ja sen jälkeen palataan normaaliin perhe-elämään, mutta henki-

seen väkivaltaan tarvitaan vain yksi henkilö ja kohde tuntee olonsa usein turvattomak-

si. (Riitaa vai väkivaltaa?.) 

Maahanmuuttajanaisten kokema väkivalta ei eroa suomalaisten naisten kokemasta, 

mutta maahanmuuttajuus tuo ongelman hoitoon omat haasteensa. Maahanmuuttaja-

perhe joutuu vieraassa maassa koetukselle – perinteiset arvot, normit ja roolit eivät 

enää päde tai ainakin ne kyseenalaistuvat ja kieli ja kulttuuri ovat vieraita. Perheen so-

peutuminen vieraaseen kulttuuriin voi tapahtua eri tahdissa ja tämä voi herättää eten-

kin puolisoiden välillä paheksuntaa ja suuttumusta. (Ensi- ja turvakotien liitto 2006: 

23.) 

2.3.3 Ikääntyneet 

Ikääntyneisiin kohdistuva perheväkivalta on osa perheväkivallan ilmiötä. Se voi olla 

jatkoa jo aiemmin alkaneelle perheväkivallalle tai se voi alkaa perheenjäsenten ikään-

tyessä. Ikääntyneisiin kohdistuva perheväkivalta voi olla ikääntyneen pariskunnan 

keskinäistä väkivaltaa tai sukupolvien, esim. ikääntyneiden vanhempien ja heidän las-

tensa tai näiden puolisoiden, välistä. Väkivaltaa voi ilmetä myös tilanteissa, joissa 

ikääntynyt on henkisen tai fyysisen huonokuntoisuutensa vuoksi riippuvainen muiden 

avusta, puolustuskyvytön tai hän ei ymmärrä tai osaa ilmaista tilannetta esimerkiksi 

muistisairauden takia. (Perttu 1999: 12.) 
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Ikääntyneisiin kohdistuva henkinen väkivalta on mitä tahansa toimintaa, joka vähentää 

henkilön tietoisuutta itsestään, itsekunnioitusta ja omanarvontunnetta. Käytännössä 

tällaista toimintaa ovat esimerkiksi epätarkoituksenmukainen kontrolloiminen ja ra-

joittaminen, eristäminen, uhkailu, pelottelu, kiusaaminen, alistaminen ja nöyryyttämi-

nen sekä ikääntyneen lapsenomainen kohtelu. Henkistä väkivaltaa voi olla myös asi-

oistaan päättämään kykenevän ikääntyneen päätösvallan siirtäminen muille tai perus-

oikeuksien, esimerkiksi mielipiteiden ja yksityisyyden kieltäminen. (Perttu 1999: 13 - 

14.) 

Tutkittaessa suomalaisten yli 60-vuotiaiden kotona asuvien naisten kokemaa väkival-

taa selvisi, että henkinen väkivalta on kaikkein yleisin väkivallan muoto. Jopa 21 % 

tutkimukseen vastanneista naisista oli kokenut henkistä väkivaltaa viimeisen 12 kuu-

kauden aikana. (taloudellinen hyväksikäyttö 6,5 % ja henkilökohtaisten oikeuksien 

loukkaaminen 5,7 %) Yleisin henkisen väkivallan tekijä oli oma puoliso tai elämän-

kumppani. (Suomalainen tutkimus: joka neljäs ikääntynyt nainen kokenut väkivaltaa 

tai kaltoinkohtelua.) 

Henkinen väkivalta voi siis ilmetä monella eri tavalla. Kuvaan 1 on tiivistetty aikai-

semmin tekstissä esitetyt henkisen väkivallan ilmenemistavat yhteen ilmenemisympä-

ristön mukaan. Henkisen väkivallan muodot vaihtelevat hieman eri yhteisöissä, mutta 

kaikista ryhmistä on löydettävissä nimittely, eristäminen, valheiden levittäminen, ta-

varoiden rikkominen, uhkailu, pelottelu, alistaminen, mitätöinti sekä nöyryyttäminen. 
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Mitä on henkinen väkivalta käytännössä? 

Koulu ja päiväkoti Työpaikka Perhe 

nimittely, kuiskuttelu 

naurunalaiseksi 

tekeminen 

kiusoittelu/härnääminen 

huomiotta jättäminen 

porukan ulkopuolelle 

jättäminen 

juorujen levittäminen 

tavaroiden 

varastaminen/ 

rikkominen 

uhkailu 

kiristäminen 

pakottaminen 

ulkonäön negatiivinen 

kommentointi 

leikin sääntöjen 

muuttaminen 

loukkaaminen 

alistaminen 

mitätöinti 

kohtuuttoman 

vaatiminen 

tiedonvälityksen 

ulkopuolelle 

jättäminen 

osaamisen vähättely 

haukkuminen 

nimittely 

pilkkaaminen 

valheiden levittäminen 

mielenterveyden 

kyseenalaistaminen 

nimittely 

nöyryyttäminen 

mitätöinti 

naurunalaiseksi 

tekeminen 

uhkailu pelottelu 

väkivallan näkeminen/ 

kuuleminen 

epätarkoituksenmukaine

n kontrollointi/ 

rajoittaminen 

alistaminen 

lapsenomainen kohtelu 

asioistaan päättämään 

kykenevän päätösvallan 

siirtäminen toiselle 

perusoikeuksien 

kieltäminen 

nimittely  

nolaaminen 

eristäminen 

taloudellinen alistaminen 

mielipiteiden/ ilmaisun 

kontrollointi 

vapaan liikkumisen estäminen 

seksuaalisuuteen liittyvä 

psyykkinen alistaminen 

fyysisellä väkivallalla/erolla/ 

itsemurhalla uhkaaminen 

yhteydenpidon estäminen  

läheisyyden torjuminen 

vastuun väistäminen 

asioista yksin päättäminen 

mitätöinti 

mustasukkaisuus 

yhteydenpidon kontrollointi 

pelottelu 

esineiden tuhoaminen 

vainoaminen 

seksivideoiden/-kuvien 

levittäminen 

maineen tahraaminen 

Parisuhde 

 nimittely  

 eristäminen  

 valheellisten juorujen levittäminen  

  tavaroiden rikkominen  

 uhkailu  

 pelottelu   

 alistaminen  

 mitätöinti  

 nolaaminen/ nöyryyttäminen/ naurualaiseksi tekeminen
   

vallankäyttö 

 

KUVA 1. Henkinen väkivalta käytännössä 

3 HENKISEN VÄKIVALLAN SEURAUKSET  

Henkinen väkivalta aiheuttaa yleensä seurauksia sen kohteeksi joutuneelle. Seurauk-

sena voi olla esimerkiksi itsetunnon huonontuminen, joka voi ilmetä arkuutena ja epä-

varmuutena ihmissuhteissa, häpeän tunne, ystävien menetys, rahalliset tappiot sekä 

uran ja opiskelujen kärsiminen. (Klemi 2006: 107 - 109.) 
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Väkivallalla on lapsiin ja nuoriin sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia. Tällä tar-

koitetaan, että osa seurauksista tulee heidän omien kokemuksiensa ja osa heikenty-

neen vanhemmuuden kautta.  Lapsen tasapainoinen kehitys voi vaikeutua, ja hän voi 

altistua psykosomaattisille ja psyykkisille sairauksille. Lapsi voi olla ahdistunut ja tur-

vaton sekä tuntea voimattomuutta ja vihaa. Väkivallan kokeminen lisää lapsen alttiutta 

käytösongelmille, keskittymis- ja oppimishäiriöille, sopeutumattomuuteen sekä ag-

gressiivisuuteen ja heikentää lapsen ja nuoren itsetuntoa, vääristää minäkuvaa ja aihe-

uttaa vaikeuksia hallita omaa elämäänsä. (MML a.) Nuorille henkinen väkivalta voi 

aiheuttaa pelkoa, ahdistusta ja masennusta sekä lamauttaa. Se myös heikentää itsetun-

toa ja väkivallan kohde voikin ajatella, että se on hänen oma syynsä. (Mikä avuksi jos 

kohtaan väkivaltaa?.) Pitkään jatkuessaan koulukiusaaminen voi johtaa sosiaaliseen 

syrjäytymiseen ja pahimmillaan jopa itsemurhiin tai koulunkäynnin lopettamiseen pe-

ruskoulun jälkeen (MLL b; Nuorten hyvinvointi-indikaattorit 2012: 28). 

Henkisellä väkivallalla voi olla erilaisia seurauksia myös aikuisille - niin fyysiset, 

henkiset kuin psykosomaattisetkin oireet ovat tavallisia. Työpaikkakiusaaminen voi 

aiheuttaa stressiä, masennusta, heikentyneen itsetunnon, itsesyytöksiä, pelkoja, unihäi-

riöitä, ruoansulatushäiriöitä sekä lihasten ja luuston ongelmia ja jopa trauman jälkei-

sen stressioireyhtymän. Kiusaamisesta voi seurata myös sosiaalista eristäytymistä, 

perheongelmia, poissaoloja töistä ja mahdollisesti erottamisesta aiheutuvia talouson-

gelmia. (European Agency for Safety and Health at Work 2002: 1 - 2) Työpaikka-

kiusaaminen vaikuttaa yleensä koko työyhteisöön ja työpaikan ilmapiiriin sekä lisää 

myös kiusaamisen ulkopuolella olevien työyhteisön jäsenten stressiä ja tyytymättö-

myyttä työhön (Vartia-Väänänen 2003: 42). Kiusaamisen seurauksena työyhteisön te-

hokkuus voi laskea ja pitkät sairaslomat voivat lisääntyä, mikä taas vaikuttaa yhtiön 

taloudelliseen tilanteeseen negatiivisesti. (Kivimäki, Vartia-Väänänen, Elovainio, 

Vahtera & Virtanen 2000: 327 - 331.)  

Merkkejä henkisen väkivallan kohteeksi joutumisesta voivat ikääntyneen kohdalla olla 

esimerkiksi muutokset toimintakyvyssä ja käyttäytymisessä (yliaktiivisuus, passiivi-

suus), uniongelmat (unettomuus tai unen puute, liiallinen unentarve), ruokahalun muu-

tokset, epätavalliset muutokset painossa, itkuisuus, aggressiivisuus, itsetunnon lasku ja 

pärjäämättömyyden tunne, pelot, ahdistus, keskittymisvaikeudet, surullisuus, selittä-

mätön luuloharhaisuus, epävarmuus ja ristiriitaisuus, eristäytyminen sekä käyttäyty-

misen muutos henkisen väkivallan tekijän ollessa läsnä. (Perttu 1999: 24.) Seuraavaan 
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ajatuskarttaan (kuva 2) on koottu aiemmin tekstissä esitetyt henkisen väkivallan seu-

raukset sen kohteelle. Kuvaan on yhdistetty eri ikäryhmille aiheutuvat seuraukset. 

 

seuraukset kohteelle 

itsemurha 

koulunkäynnin 

lopettaminen 

unihäiriöt 

psykosomaattiset 

oireet 

psyykkiset 

oireet 
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oireet 
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perheongelmat 

sosiaalinen 

eristäytyminen 

stressioire-

yhtymä 

lihasten ja 

luuston ongelmat 

ruoansulatus-

häiriöt 

toimintakyvyn 

muutokset 

lamautuminen 

masennus 

ahdistus 
pelko 

keskittymis-

vaikeudet 

aggressiivisuus 

 

Kuva 2. Henkisen väkivallan seuraukset kohteelle 

4 HENKISEN VÄKIVALLAN KOHTEEN AUTTAMINEN  

4.1 Henkisestä väkivallasta toipuminen 

Henkisestä väkivallasta toipuminen vie usein paljon aikaa ja henkisen väkivallan koh-

de ei yleensä unohda kokemaansa useidenkaan vuosien jälkeen. (Klemi 2006: 110.) 

Henkisestä väkivallasta toipuminen alkaa siitä, että sen kohde tunnistaa itse väkival-

lan. Henkisen väkivallan tunnistaminen ei aina ole helppoa sen monimuotoisuuden ta-

kia ja joskus voi olla vaikea vetää raja normaalin käytöksen ja henkisen väkivallan vä-

lille. (Lehtonen & Perttu 1999: 66.) Vaikka tunnistaisikin tilanteen, henkisen väkival-
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lan myöntäminen etenkin osaksi omaa parisuhdetta on haastavaa (Klemi 2006: 104). 

Henkisen väkivallan tiedostaminen saattaa tapahtua hyvin nopeasti tai siihen voi kulua 

pitkäkin aika. (Lehtonen & Perttu 1999: 66.) 

Henkisen väkivallan tunnistamisessa on tärkeää ymmärtää sen kehittyminen ja vaihte-

leva luonne. Klemin mukaan henkinen väkivalta parisuhteessa on usein prosessi, jossa 

toistuvat eri väkivallan vaiheet tietyssä järjestyksessä. Prosessissa on nähtävissä väki-

vallan teon, siihen johtavan jännitteen kasvun sekä teon jälkeisen hyvittelyn vaiheet. 

(Klemi 2006: 97 - 101.) Väkivallan kehittymistä suhteessa voidaan tarkastella myös 

kehänä. Usein väkivallan tekijä vakuuttelee, että ei enää loukkaa väkivallan kohdetta. 

Jos näin kuitenkin tapahtuu, ollaan väkivallan kehässä. Suhteessa vuorottelevat hyvät 

ja huonot ajat ja hyvät hetket saavat väkivallan kohteen pysymään suhteessa. (Väki-

vallan kehä.) Kuvassa 3 on esitetty väkivallan vaiheet ja sen syklimäinen luonne. 

 

Kuva 3. Väkivallan prosessi 

Henkisen väkivallan alkaminen ajoittuu usein parisuhteen vakiintumisen aikaan, esi-

merkiksi yhteen muuttamiseen, avioitumiseen tai yhteisen lapsen syntymiseen, ja se 

lisääntyy tämän jälkeen vähitellen. Se yleensä alkaa hiljalleen ja henkisenä väkivalta-

na, mutta voi myöhemmin kehittyä fyysiseksi tai seksuaaliseksi väkivallaksi. Väkival-

lan hidas paheneminen voi johtaa siihen, että lopulta siitä tulee normaali osa parisuh-

detta ja sykli toistuu yhä uudelleen. (Klemi 2006: 97 - 101, 104; Väkivallan kehä.) 

Väkivallan kehittyminen parisuhteessa on kuvattu kuvassa 4. 
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Kuva 4. Väkivallan kehittyminen parisuhteessa 

Kun henkisen väkivallan kohde tunnistaa ja myöntää väkivallan, hän yleensä alkaa et-

siä ratkaisua tilanteeseen omien keinojensa avulla. Jos väkivalta ei lopu, kohde voi 

kääntyä läheistensä puoleen ja hakea kokemalleen heiltä vahvistusta ja neuvoja, miten 

toimia tilanteessa. Yleensä vasta väkivallan jatkuessa tämänkin jälkeen kohde kääntyy 

ulkopuolisten puoleen ja hakee ammattiapua tilanteeseen. (Lehtonen & Perttu 1999: 

67 - 69.)  

Joskus parisuhdeväkivallan kohde jää suhteeseen, vaikka tunnistaisikin itseensä koh-

distuvan väkivallan. Naisten syitä jäädä väkivaltaiseen parisuhteeseen on monia. Esi-

merkkeinä usko parempaan huomiseen ja hyvien muistojen vaaliminen, usko lupauk-

siin muutoksesta, luottamus oman rakkauden parantavaan voimaan ja pyrkimys ym-

märtää ja selittää miehen käytöstä. Syynä voi olla myös syyllisyys perhe-elämän epä-

onnistumisesta, kyvyttömyydestä vaikuttaa miehen käytökseen, huonosta vaimoudes-

ta, äitiydestä ja mahdollisista vaikutuksista lapsiin; ajatus, että väkivalta on oikeutet-

tua, myytti ydinperheestä ja sen koossa pitämisestä tai taloudellinen riippuvuus. (Ensi- 

ja turvakotien liitto 2006: 20.) 

Klemin tutkimuksessa henkistä väkivaltaa kokeneista useat olivat hakeneet toipumi-

seensa tukea. He olivat etsineet paljon tietoa parisuhteen ongelmista ja vuorovaikutuk-

sesta ja osa oli hakenut ammattiapua toipumisprosessiinsa sekä osallistunut erilaisiin 

terapioihin. He olivat saaneet tukea ystäviltään ja muilta läheisiltään sekä vertaisryh-

mistä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla. Tutkimukseen osallistuneet kertoi-

vat, että henkisestä väkivallasta kertominen oli vaatinut aikaa, mutta sen esiintuomi-

nen koettiin kuitenkin tärkeäksi osaksi toipumista. (Klemi 2006: 110 - 112.) 

Kuva 5 on koottu aiemmin tässä kappaleessa esitetystä tiedosta ja siinä kuvataan hen-

kisestä väkivallasta toipuminen prosessina. Prosessi alkaa henkisen väkivallan tunnis-

tamisesta sekä myöntämisestä ja etenee tilanteen ratkaisemisesta lopulta toipumiseen. 

Henkisen väkivallan tunnistamista vaikeuttavat siis sen monimuotoisuus ja syklimäi-

nen luonne sekä normaalin käytöksen ja henkisen väkivallan häilyvä raja. Kuten ai-
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emmin tekstissä todettiin, henkisen väkivallan myöntäminen osaksi omaa parisuhdetta 

voi olla joskus vaikeaa esimerkiksi epäonnistumisen tunteen takia. Ilmiön tunnistami-

sen ja myöntämisen jälkeen henkisen väkivallan kohde alkaa yleensä hakea ratkaisua 

tilanteeseen omilla keinoillaan tai muiden tuella tai vaihtoehtoisesti tyytyy olemassa 

olevaan tilanteeseen ja sopeutuu väkivaltaiseen suhteeseen. Prosessi päätyy kuvassa 

lopulta henkisestä väkivallasta toipumiseen. 

 

tunnistaminen myöntäminen toipuminen 

normaalia 

käytöstä? 

syklimäinen 

luonne 

epäonnistuminen osa omaa 

parisuhdetta? 

monimuotoisuus 
tilanteeseen 

sopeutuminen? ammattiapu 

läheiset 

muiden 

tuki 
omat 

keinot 

ratkaisu 

tilanteeseen 

 

Kuva 5. Henkisestä väkivallasta toipuminen 

4.2 Narsismi 

Henkiseen väkivaltaan ja etenkin edellä esitettyyn henkisen väkivallan tunnistamisen 

vaikeuteen liittyy läheisesti käsite narsismi. Narsismi on persoonallisuushäiriö eli pit-

käaikainen mielenterveysongelma, jossa ihmisen jotkin persoonallisuuden piirteet ovat 

niin korostuneita, että ne häiritsevät hänen ja hänen läheistensä elämää. Persoonalli-

suushäiriöinen ei yleensä itse tunnista käytöstään ongelmalliseksi tai oudoksi. (Vilk-

ko-Riihelä & Laine 2007: 110; Lepola ym. 2002: 109 - 110.) 

Narsismilla tarkoitetaan liiallista itsensä ihailua ja itsekeskeisyyttä ja ehkä selkeimmät 

narsistin tunnusmerkit ovat huomionkipeys, identiteetin häiriöt, yliherkkyys arvoste-

lulle sekä oman tärkeyden korostaminen (Juuti 2010: 301; Vilkko-Riihelä & Laine 

2007: 111). Narsistilla on yleensä epätodenmukainen minäkuva, suuret kuvitelmat it-

sestään, hän kuvittelee, että on ainutlaatuinen ja että vain toiset merkittävät henkilöt 

pystyvät ymmärtämään häntä. Omasta mielestään hänen ei tarvitse noudattaa muiden 
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sääntöjä ja normeja. (Salo 2011: 19.) Narsisti käyttää muita ihmisiä häikäilemättömäs-

ti hyväkseen saadakseen ihailua ja puolustaakseen omaa täydellistä kuvaa itsestään. 

Hän käyttää yleensä aluksi henkistä väkivaltaa uhriensa alistamiseen ja saattaa lopulta 

siirtyä käyttämään myös fyysistä väkivaltaa. Narsismi ei kuitenkaan aina ole sairasta, 

vaan kaikissa ihmisissä on oltava hieman narsistisia ominaisuuksia, jotta voi arvostaa 

itseään ja muita. (Juuti 2010: 301 - 302; Salo 2010: 21.)  

Kuvassa 6 on tiivistetty aikaisemmin tässä kappaleessa esitetyn tiedon perusteella nar-

sismi käsitteenä sekä sen yhteys henkiseen väkivaltaan. Narsismi on siis persoonalli-

suushäiriö, johon liittyy selkeimpänä oireena liiallinen itsekeskeisyys, joka taas ilme-

nee huomionkipeytenä, oman tärkeyden korostamisena, epätodellisena käsityksenä it-

sestään, yleisten sääntöjen rikkomisena sekä yliherkkyytenä arvostelulle. Narsisti 

käyttää itsensä korostamiseen usein muiden ihmisten manipulointia ja alistamista, mi-

kä taas on henkistä väkivaltaa, joka voi johtaa lopulta myös fyysiseen väkivaltaan. 

 

Kuva 6. Narsismin yhteys henkiseen väkivaltaan 

Narsisti saattaa aluksi vaikuttaa mukavalta ja reilulta, hän saattaa olla jopa ylikoroste-

tun ystävällinen ja mielistelevä. Myös parisuhteessa narsisti on aluksi ihannekumppa-

ni, sellainen joksi hän kuvittelee toisen haluaman puolison. Pian narsistin oikea luonne 

tulee esille, mutta usein hän on onnistunut saamaan kohteensa jo sidotuksi itseensä, 

esim. avioliitolla tai yhteisellä lapsella. Narsistit ovat taitavia käsittelemään ja manipu-
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loimaan ihmisiä niin, että uhri tajuaa tilanteen usein vasta pitkän ajan päästä. (Salo 

2011: 20, 58.) Juuri henkisen väkivallan tunnistamisen ja myöntämisen pitkittyminen 

sekä tilanteeseen mukautuminen hidastavat toipumisen prosessia tai estävät toipumi-

sen kokonaan (vrt. kuva 5 ”Henkisestä väkivallasta toipuminen”).  

5 SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 

5.1 Tutkimussuunnitelma 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tieteellinen tutkimusmenetelmä, jossa tutkimus 

tehdään aiempien tutkimusten avulla. Aikaisempaa tietoa yhdistellään kriittisesti ja 

systemaattisesti, jotta tutkimuksesta saadaan luotettava ja tuloksesta voidaan tehdä 

luotettavia yleistyksiä. (Leino-Kilpi 2007: 2; Kääriäinen & Lahtinen 2006: 37). Valit-

sin tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, 

koska tavoitteena on saada hoitotyöhön yleistettävää tietoa ja aiheesta on paljon tut-

kimustietoa. Tutkimuksen seurauksena voi myös paljastua tutkimattomia tai vähem-

män tutkittuja näkökulmia henkiseen väkivaltaan. (Ks. Kääriäinen & Lahtinen 2006: 

37.) 

Tutkimuksen tekeminen jakautui kumulatiivisiin vaiheisiin eli jokainen vaihe rakentui 

järjestelmällisesti edeltävään vaiheeseen (ks. Kääriäinen & Lahtinen 2006: 37). Vai-

heet jakautuivat karkeasti tutkimuksen suunnitteluun, sen tekemiseen sekä raportoin-

tiin (ks. Johansson 2007: 5). Aloitin tutkimuksen suunnittelun perehtymällä henkisen 

väkivallan käsitteeseen ja kartoittamalla siihen liittyviä aikaisempia tutkimuksia. Käy-

tin käsitteen hahmottamiseen ajatuskarttoja ”Henkisen väkivallan ilmeneminen” (liite 

2) ja ”Henkinen väkivalta” (liite 3), joiden avulla sain kokonaiskuvan henkiseen väki-

valtaan liittyvistä asioista.  

Alkuteorian perusteella nousi esiin kolme tutkimuskysymystä, joihin palaan tarkem-

min kappaleessa 5.2. Tutkimuskysymysten määrittämisen jälkeen hahmottelin sisään-

otto- ja poissulkukriteerit, joita tarvitaan tutkimukseen hyväksyttävien alkuperäistut-

kimusten valinnassa. Kun kriteerit olivat selvillä, aloin suunnitella alkuperäistutkimus-

ten hakustrategioita eli mitä tietokannoista ja hakusanoja käytän lopulliseen tiedonha-

kuun. Tämän jälkeen tein useita koehakuja, joiden perusteella päätin lopullisen haku-

strategian. Tiedonhakuprosessin esittelen tarkemmin kappaleessa 5.3. Tiedonhaun yh-

teydessä tarkensin myös aiemmin suunnittelemiani sisäänotto- ja poissulkukriteerejä.  
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Edellä esitetyistä vaiheista rakentui tutkimussuunnitelma, jonka ohjasi koko tutkimus-

prosessiani. Tutkimussuunnitelman tarkoituksena on vähentää systemaattista harhaa 

sekä varmistaa tieteellistä täsmällisyyttä (Kääriäinen & Lahtinen 2006: 39). Tutkimus-

suunnitelmassa määrittelin myös alkuperäistutkimusten laatukriteerit sekä synteesi-

menetelmät, joihin palaan kappaleessa 5.5 (ks. Kääriäinen & Lahtinen 2006: 39; Jo-

hansson 2007: 6). 

5.2 Tutkimuskysymykset  

Tutkimuskysymyksissä määritetään ja rajataan se, mitä tutkimuksessa pyritään selvit-

tämään. Niitä voi olla yksi tai useampi, ja ne voivat olla vapaasti muotoiltuja tai struk-

turoituja. Tutkimuskysymysten on oltava selkeät eikä niitä saa muuttaa tutkimuspro-

sessin aikana. Jos tutkimuskysymyksiä päätetään tarkentaa, tutkimusprosessi pitää to-

teuttaa uudelleen. (Kääriäinen & Lahtinen 2006: 39 - 40.)  

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset nousivat esiin henkisen väkivallan ilmiöön 

perehtyessäni. Tutkimuskysymysten muotoilussa käytin apunani ajatuskarttaa ”Hen-

kinen väkivalta käsitteenä” (liite 3), jonka tein alkuteoriaa hahmotellessani. Ajatuskar-

tassa olen jakanut henkisen väkivallan ilmiön käsitteen määritelmään, ilmenemiseen, 

seurauksiin ja auttamiseen. Sain alkuteoriassa käyttämistäni lähteistä runsaasti tietoa 

sekä henkisestä väkivallasta käsitteenä että sen ilmenemisestä, mutta tieto henkisen 

väkivallan seurauksista sekä auttamisen keinoista jäi pinnallisemmaksi. Tämän ha-

vainnon perusteella päätin keskittää tutkimukseni näihin aiheisiin. Kavensin aihetta 

vielä rajaamalla seuraukset henkisen väkivallan kohteelle aiheutuviin seurauksiin ja 

auttamisen henkisen väkivallan kohteen auttamiseen. Laajensin kuitenkin auttamisen 

käsitettä vaihtamalla sen henkiseen väkivaltaan puuttumiseen, sillä tutkimuksen yhte-

nä tavoitteena on selvittää yksinkertaisia keinoja, joilla esimerkiksi sairaanhoitaja voi 

puuttua henkiseen väkivaltaan sellaista havaitessaan ja auttaa henkisen väkivallan 

kohdetta. 

Tutkimukseni tavoitteena on siis selvittää systemaattisella kirjallisuuskatsauksella, mi-

tä seurauksia henkisellä väkivallalla on kohteelle ja miten siihen kannattaa puuttua. 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä seurauksia henkisellä väkivallalla voi olla sen kohteelle? 
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2. Kuinka henkiseen väkivaltaan voi puuttua? 

3. Minkälaisesta puuttumisesta henkistä väkivaltaa kokeneet ovat hyötyneet? 

5.3 Aineiston haku  

Tutkimussuunnitelman laatimisen jälkeen aloitin alkuperäistutkimusten eli tutkimus-

materiaalin hakemisen. Tein haun systemaattisesti ja mahdollisimman kattavasti. Tie-

donhaussa käytin sekä sähköisiä tietokantoja että manuaalista hakua. Tietolähteet va-

litsin tutkimussuunnitelman mukaisesti niihin, joista oletin löytyvän tutkimuskysy-

mysten kannalta oleellista tietoa, ja käytin tiedonhaussa sekä kotimaisia että ulkomaa-

laisia tietokantoja. (Ks. Kääriäinen & Lahtinen 2006: 40; Johansson 2007.)   

Aloitin alkuperäistutkimusten haun koehaulla eli hain tutkimuksia eri tietokannoista 

(Arto, Melinda, Nelli, Medic, ProQuest Central sekä Ebsco) eri hakusanoilla tutki-

muskysymys kerrallaan. Arto eli kotimaisia aikakausilehtiartikkeleja sisältävä tieto-

kanta karsiutui pois koehaun perusteella, sillä yksikään koehaun tuloksista ei sisältä-

nyt tieteellisiä artikkeleja. Nelli-portaalista löysin koehaulla henkiseen väkivaltaan 

liittyviä lähteitä, mutta hakua tarkennettaessa yksikään tuloksista ei liittynyt juuri ha-

kemaani aiheeseen. Medicistä löytyi koehaulla 20 henkiseen väkivaltaan liittyvää vii-

tettä, mutta asteittain abstraktitasolle edetessä kävi ilmi, että vain kaksi tutkimusta kä-

sitteli ainoastaan henkistä väkivaltaa ja sopivat muuten tutkimuskysymyksiin. Nämä 

kaksi tutkimusta kuitenkin sisältyivät Melindan hakutulokseen, joten päätin jättää Me-

dicin varsinaisen tiedonhaun ulkopuolelle. Koehaun perusteella valitsin tutkimuksessa 

käytettäviksi tietokannoiksi Melindan, Ebscon ja ProQuest Centralin.  

Melinda on Suomen yliopistokirjastojen yhteisluettelo, joka sisältää Suomen kansal-

lisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, yhteiskirjastojen, Eduskunnan kir-

jaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. 

(Tähtinen 2007: 29.) Ebsco puolestaan on monitieteellinen tietokanta, joka sisältää 

julkaisuja liiketalouden, yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden, luonnontietei-

den ja tekniikan alalta (Kyamk 2013). Ebsco sisältää myös CINAHL-tietokannan, joka 

on hoitotieteen, hoitotyön ja fysioterapian kansainvälinen viite- ja tiivistelmätietokan-

ta, jossa on aineistoa myös terveydenhuollon hallintoa ja koulutusta koskien (Tähtinen 

2007: 31). Koehakujen perusteella CINAHLista ei kuitenkaan löytynyt tutkimusky-

symyksiini vastaavaa aineistoa, joten valitsin hakutoiminnoksi Academic Search Eli-
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ten. ProQuest Central on monitieteellinen tietokanta, josta löytyy runsaasti kokoteks-

tinimikkeitä (Kyamk 2013). Varsinainen tiedonhaku tehtiin kahdessa osassa: Melinda 

ja Ebsco 17.7.2013 ja ProQuest Central 24.9.2013. Taulukossa 1 on esitetty hakuva-

linnat tietokannoittain. 

Taulukko 1. Hakuvalinnat tietokannoittain 

Melinda  Ebsco ProQuest Central 

tarkennettu haku, kaikki 

sanat 

Academic Search Elite Advanced Search 

hakusanoja yhdistävät AND 

ja OR 

hakusanoja yhdistävät AND 

ja OR 

halusanoja yhdistävät 

AND ja OR 

aikarajaus 2004 - 2013 aikarajaus 2004 - 2013 aikarajaus 2004 - 2013 

kaikki kielet kaikki kielet englanti ja suomi 

kaikki viitteet full text full text 

kaikki aineisto kaikki julkaisut scholary journals: Article 

ja Report 

hakusanat lyhennetty mer-

killä ? 

hakusanoja ei lyhennetty hakusanoja ei lyhennetty 

 

Koska tutkimuskysymyksiä oli useita, tein tiedonhaun kahteen ensimmäiseen tutki-

muskysymykseen mahdollisimman monipuolisesti käyttäen eri hakusanoja ja niiden 

yhdistelmiä (ks. Kääriäinen & Lahtinen 2006: 40; Johansson 2007: 6). Kolmanteen 

tutkimuskysymykseen ei tehty erikseen hakua, koska halutun tiedon oletettiin löyty-

vän toiseen tutkimuskysymykseen löytyneistä tutkimuksista. Hakusanat mietin val-

miiksi ennen varsinaisen tiedonhaun suorittamista ja käytin apuna YSA-asiasanastoa 

sekä MOT-sanakirjastoa. Tämän lisäksi tein kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen ajatuskartat, joihin kokosin alkuteorian pohjalta nousseita sanoja (kuva 2 ”Henki-

sen väkivallan seuraukset kohteelle” ja kuva 5 ”Henkisestä väkivallasta toipuminen”). 

(Ks. Tähtinen 2007: 18.) Taulukossa 2 on esitetty tiedonhaussa käyttämäni ha-

kusanayhdistelmät ja niillä löydettyjen tutkimusten lukumäärä.  
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Taulukko 2. Tiedonhaussa käytetyt hakusanat ja löydettyjen tutkimusten lukumäärä  

Hakusanat Tietokanta Tutkimuksia yhteensä 

henki? väkival? OR kiusa? AND seurau? 

OR vaikutu? AND gradu OR väitöskirja 

OR tutkimus 

henki? väkival? OR kiusa? AND puuttu? 

OR autta? OR selviyty? AND gradu ON 

väitöskirja 

Melinda 17 

 

11 

”mental violence” Ebsco 3 

”mental violence” AND consequence 

”mental violence” AND (help OR recov-

ery) 

ProQuest Central 53 

51 

 

Manuaalisella haulla pyrin löytämään julkaisemattomia tutkimuksia ja artikkeleita, ns. 

harmaata kirjallisuutta. Tällä pyrin välttämään julkaisuharhaa eli sitä, että merkittäviä 

tutkimustuloksia saavuttaneet tutkimukset julkaistaan yleensä helpommin ja nopeam-

min, joten ne ovat helpommin ja useamman saatavilla. (Ks. Kääriäinen & Lahtinen 

2006: 40 - 41.) Tietokannoista tehdyn tiedonhaun jälkeen kävin siis manuaalisesti läpi 

suomalaisten yliopistojen internetsivujen julkaisurekisterejä, joista hain tutkimuksia 

hakusanayhdistelmällä ”henkinen väkivalta”. Aikarajauksen pidin samana myös ma-

nuaalisessa tiedonhaussa eli valittujen alkuperäistutkimusten on oltava julkaistu vuon-

na 2004 tai myöhemmin, mutta tämä näkyy vasta hyväksyttyjen tutkimusten määrässä. 

Taulukossa 3 on esitetty manuaalisen tiedonhaun tutkimusmäärät yliopistokohtaisesti. 

Taulukko 3. Manuaalisen tiedonhaun tutkimusmäärät yliopistokohtaisesti 

Hakusanat Yliopisto Tutkimuksia yhteensä 

 

 

Tampere 28 

Turku 39 

      (jatkuu) 
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TAULUKKO 3. (jatkuu) 

 

 

”henkinen väkivalta” 

Oulu 1 

Itä-Suomi 41 

Helsinki 10 

Jyväskylä 43 

 

5.4 Aineiston valinta 

Aineiston haun jälkeen valitsin tutkimukseeni sopivat alkuperäistutkimukset. Tähän 

käytin tutkimussuunnitelmassa määrittämiäni sisäänottokriteereitä, joita testasin ennen 

varsinaista tutkimusten valintaa muutamalla satunnaisesti valitulla alkuperäistutki-

muksella. Tässä yhteydessä tarkensin alkuperäisiä sisäänottokriteereitä, jotta valitut 

alkuperäistutkimukset vastaisivat mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti tutkimusky-

symyksiini. (Ks. Kääriäinen & Lahtinen 2006: 41; Johansson 2007: 6.) Alkuperäistut-

kimusten valintaan käytetään yleensä kahta arvioijaa, jotka tekevät valinnat toisistaan 

tietämättä ja itsenäisesti, mutta tämä tutkimus on tehty kokonaan yksin, mikä on otet-

tava huomioon tulosten luotettavuutta arvioidessa. (Ks. Kääriäinen & Lahtinen 2006: 

41.) Tämän tutkimuksen sisäänottokriteerit ovat: 

Alkuperäistutkimus 

 käsittelee henkistä väkivaltaa 

 vastaa tutkimuskysymykseen 

 on tieteellinen tutkimus (väitöskirja, pro gradu, lisensiaattityö tai kandidaa-

tin työ) tai tieteellinen tutkimusartikkeli 

 on julkaistu 2004 - 2013  

 kielenä suomi tai englanti 

 on saatavilla internetistä tai sen saa kotilainaan. 

 

Tarkastelin alkuperäistutkimusten sopivuutta sisäänottokriteereihin vaiheittain. Aluksi 

kävin tutkimukset läpi otsikon perusteella: mukaan hyväksyin tutkimukset joiden ot-

sikko vastasi sisäänottokriteerejä. Jos vastaavuus ei selvinnyt otsikosta, luin tutkimuk-
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sen abstraktin tai koko alkuperäistutkimuksen. Tarkka raportointi pitää muistaa myös 

alkuperäistutkimusten valinnassa. (Ks. Kääriäinen & Lahtinen 2006: 41.) Kirjasin ylös 

hyväksyttyjen ja hylättyjen tutkimusten määrät sekä hylkäämisperusteet, jotka on esi-

tetty kuvassa 7 ” Alkuperäistutkimusten valinta vaiheittain”. Yksikään tutkimus ei 

karsiutunut pois tutkimuksesta koko tekstin perusteella, joten vaihetta ei ole esitetty 

kuvassa. 

 

Turku  

Itä-Suomi 

yhteensä 39 

Jyväskylä 

Helsinki 

Tampere 

Oulu 

otsikko saatavuus/päällekkäisyys abstrakti 

2 7 yhteensä 28 

10 7 

valittu 1 

tutkimus 

valittu 2 

tutkimusta 

valittu 0 

tutkimusta 

1 yhteensä 1 

21 

29 

1 5 

0 1 

5 4 

4 10 

4 yhteensä 10 

yhteensä 41 

0 

2 

 valittu 0 

tutkimusta 
6 31 4 

valittu 0 

tutkimusta 

0 

yhteensä 43 22 17 valittu 4 

tutkimusta 

6 

13 

2 

5 

2 

21 

Melinda 

Ebsco 

ProQuest 

yhteensä 28 

yhteensä 3 

yhteensä 104 

18 

18 

2 

86 

1 

10 

17 

1 

1 

17 

11 

valittu 6 

tutkimusta 

1 

0 

valittu 1 

tutkimus 

1 

0 

valittu 1 

tutkimus 

Kuva 7. Alkuperäistutkimusten valinta vaiheittain  

Kuten kuvasta 7 käy ilmi, moni tiedonhaussa löytynyt alkuperäistutkimus karsiutui 

pois tutkimusaineistosta sisäänottokriteereiden perusteella. Taulukossa 4 on esitetty 

alkuperäistutkimusten lukumäärät sekä hylättyjen ja hyväksyttyjen tutkimusten luku-

määrät tietokannoittain ja taulukossa 5 alkuperäistutkimusten lukumäärät sekä hylätty-

jen ja hyväksyttyjen tutkimusten lukumäärät manuaalisessa haussa yliopistoittain. 
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Taulukko  4. Alkuperäistutkimusten lukumäärät sekä hylättyjen ja hyväksyttyjen tut-

kimusten lukumäärät tietokannoittain 

Hakusanat Tietokanta Tutkimuksia 

yhteensä 

Hylätyt       

tutkimukset 

Hyväksytyt 

tutkimukset 

henki? väkival? OR kiusa? 

AND seurau? OR vaikutu? 

AND gradu OR väitöskirja OR 

tutkimus 

 

henki? väkival? OR kiusa? 

AND puuttu? OR autta? OR 

selviyty? AND gradu OR 

väitöskirja 

Melinda 17 

 

11 

14 

 

8 

3 

 

3 

”mental violence” Ebsco 3 2 1 

”mental violence” AND conse-

quence 

”mental violence” AND (help 

OR recovery) 

ProQuest 

Central 

53 

 

51 

52 

 

51 

1 

 

0 

 

Taulukko 5. Alkuperäistutkimusten lukumäärät sekä hylättyjen ja hyväksyttyjen tut-

kimusten lukumäärät manuaalisessa haussa yliopistoittain 

 

Hakusanat 

 

Yliopisto 

 

Tutkimuksia 

yhteensä 

 

Hylätyt  

tutkimukset 

 

Hyväksytyt 

 tutkimukset 

 

”henkinen väkivalta” 

Tampere 28 27 1 

Turku 39 37 2 

Oulu 1 1 0 

Itä-Suomi 41 41 0 

Helsinki 10 10 0 

Jyväskylä 43 39 4 
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Tutkimukseen valikoitui tietokantahausta 8 alkuperäistutkimusta ja manuaalisesta ha-

usta 7 alkuperäistutkimusta. Yhteensä systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valikoi-

tui siis 15 alkuperäistutkimusta, jotka on esitetty liitteenä olevassa taulukossa ”Syste-

maattiseen kirjallisuuskatsaukseen valitut alkuperäistutkimukset” (liite 1). 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa täytyy arvioida myös alkuperäistutkimusten 

laatua. Laadun arvioinnissa kiinnitetään huomio alkuperäistutkimuksen ja siinä käytet-

tyjen tutkimusmenetelmien laatuun, sovellettavuuteen ja käyttöön. Määrittelin alkupe-

räistutkimusten laadun peruskriteerit tutkimussuunnitelmassa, mutta tarkensin niitä 

vielä ennen lopullisten alkuperäistutkimusten valintaa. (Ks. Kääriäinen & Lahtinen 

2006: 41 - 42; Johansson 2007: 6.) Käytin alkuperäistutkimusten laadun arvioinnissa 

apuna mukailtuja Van Tuldren ym. kvantitatiivisen tutkimuksen laatukriteereitä ja 

mukailtuja Sairaanhoitajaliiton määrittämiä kvalitatiivisen tutkimuksen laatukriteerejä 

(ks. Kontio & Johansson 2007: 106). Alkuperäistutkimusten laadunarvioinnin pää-

kohdat on esitetty tutkimuksen liitteenä olevassa taulukossa ”Systemaattiseen kirjalli-

suuskatsaukseen valitut alkuperäistutkimukset” (liite 1). 

5.5 Tutkimusaineiston sisällön analyysi 

Valittuani alkuperäistutkimukset aloitin niiden analysoimisen. Analysoinnin tarkoi-

tuksena on vastata tutkimuskysymyksiin mahdollisimman kattavasti, objektiivisesti, 

selkeästi ja ymmärrettävästi. Alkuperäistutkimuksia voidaan tarkastella määrällisin ja 

laadullisin menetelmin ja analyysitavan valintaan vaikuttavat tutkimuskysymykset se-

kä alkuperäistutkimusten luonne, niiden lukumäärä, laatu ja heterogeenisyys. (Ks. 

Kääriäinen & Lahtinen 2006: 43 - 44.) Valitsin tutkimuksen analyysitavaksi sisällön 

analyysin, joka on tapa järjestää ja kuvata tutkittavaa ilmiötä. Sen avulla pyritään ra-

kentamaan malleja, jotka tiivistävät ilmiön ja joiden avulla se voidaan käsitteellistää. 

Tein sisällön analyysin aineistolähtöisesti eli induktiivisesti. Toinen tapa sisällön ana-

lyysin tekemiseen on aikaisempaan tietoon perustuva eli deduktiivinen, missä apuna 

käytetään valmista lajittelurunkoa. (Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999: 3.) 

Ensimmäisenä luin alkuperäistutkimusten tulososiot huolellisesti läpi ja poimin niistä 

tutkimuskysymyksiin vastaavat kohdat. Kävin tutkimukset läpi pitäen koko ajan mie-

lessä kaikki kolme tutkimuskysymystä ja poimin vastauksia riippumatta siitä, mihin 

tutkimuskysymykseen ja millä hakusanoilla alkuperäistutkimus oli alun perin löydet-

ty. Tämän jälkeen kiinnitin huomioni poimimiini teksteihin, jotka olin tutkimusten lu-
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kuvaiheessa koonnut erilliseen tiedostoon. Alleviivasin teksteistä sanat, jotka vastasi-

vat tutkimuskysymyksiin lyhyesti, eli poimin teksteistä alkuperäisilmaisut. (Ks. Kyn-

gäs & Vanhanen 1999: 5.) 

Tämän jälkeen keräsin alleviivatut ilmaisut yhteen ja aloitin niiden pelkistämisen. 

Käytin pelkistämisen apuna tutkimuskysymyksiini vastaavia kysymyksiä, joiden vas-

taus oli pelkistetty ilmaisu. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen eli henkisen väkivallan 

seuraukset kysymys oli ”Mitä seurauksia henkisellä väkivallalla voi olla?” ja muutin 

alkuperäisilmaukset sellaisiin yksinkertaisiin muotoihin, jotka vastasivat tähän kysy-

mykseen. Toisen tutkimuskysymyksen eli henkiseen väkivaltaan puuttumisen kohdal-

la mielessäni oli kolme kysymystä: ”Miten puuttua henkiseen väkivaltaan?”, ”Mitkä 

tekijät vaikuttavat henkiseen väkivaltaan puuttumiseen” ja ”Miten henkisen väkivallan 

kohdetta voisi auttaa?”. (Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999: 5 - 6.) 

Kolmannen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisesta puuttumi-

sesta henkisen väkivallan kohteet ovat hyötyneet, joten sen kohdalla kysymys oli 

”Ovatko kohteet hyötyneet saamastaan avusta tai onko puuttumisesta ollut hyötyä?”. 

(Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999: 5 - 6.) Taulukossa 6 ”Esimerkki pelkistämisestä” on 

esitetty esimerkkejä kolmannen tutkimuskysymyksen alkuperäisilmaisujen pelkistä-

misestä.  

Taulukko 6. Esimerkki pelkistämisestä 

 

alkuperäisilmaisu 

 

pelkistetty ilmaisu 

 

Psyykkistä väkivaltaa käsittelevien kokemusten pohti-

minen ja niistä kirjoittaminen vapauttivat  

yhteisön jäseniä omista kipeistä kokemuksistaan (San-

delin 2007: 85) 

 

kokemusten pohtiminen + 

 

Työterveyshuollon ja mielenterveystoimiston henkilö-

kunnan kerrottiin ottaneen psyykkisen väkivallan uhrin 

avunpyynnöt vakavasti ja asiallisesti. … psyykkiseen 

väkivaltaan he eivät asemattomina ja keinottomina voi-

neet kuitenkaan puuttua.  

(Sandelin 2007: 86) 

 

työterveyshuollon apu +/- 

     (jatkuu) 
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Taulukko 6. (jatkuu) 

 

onnistuneet yhteydenotot viranomaisiin  

lisäsivät luottamusta omiin voimiin ja elämän  

järjestymiseen (Sandelin 2007: 86) 

 

viranomaisten apu + 

 

Työsuojeluvaltuutetun toiminta psyykkisen  

väkivallan ongelmien selvittämiseksi ja  

ratkaisemiseksi kuvattiin vältteleväksi  

(Sandelin 2007: 86) 

 

työsuojeluvaltuutetun apu - 

 

Pelkistettyäni kaikki alkuperäisilmaisut aloitin niiden ryhmittelyn. Merkkasin mieles-

täni toisiinsa liittyvät alkuperäisilmaisut alleviivauksilla ja erivärisillä teksteillä ja yh-

distin ne pieniksi ryhmiksi. Tämän jälkeen mietin sanojen yhdistävää tekijää, josta 

muotoutui sanojen alaluokka. Tein saman ”nimeämisen” kaikille ryhmille ja lopulta 

kaikki pelkistetyt alkuperäisilmaukset kuuluivat johonkin alaluokkaan. Alaluokkien 

nimeämisen jälkeen aloin miettimään yhdistäviä tekijöitä niiden välille eli muodosta-

maan pääluokkia. Jatkoin ryhmittelyä niin kauan, kunnes päädyin mahdollisimman 

tiiviiseen luokitteluun ja sain selkeät vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiini. (Ks. 

Kyngäs & Vanhanen 1999: 6 - 7.) Pelkistettyjen ilmaisujen luokittelu alaluokkiin ja 

pääluokkiin on liitteenä 4 ”Pelkistettyjen alkuperäisilmaisujen luokittelu”. Käytin luo-

kittelun apuna ajatuskarttoja, koska se auttoi hahmottamaan alkuperäisilmaisujen ja 

luokkien kokonaisuuden. Ajatuskartat ovat nähtävillä seuraavassa kappaleessa, jossa 

esittelen kirjallisuuskatsauksen tulokset.  
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6 TULOKSET 

6.1 Henkisen väkivallan seuraukset kohteelle 

Henkisen väkivallan seuraukset sen kohteelle jakautuivat tässä tutkimuksessa kolmeen 

eri pääluokkaan: fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset seuraukset. Erilaisten seurausten 

ilmenemisajankohtaa tai kestoa ei määritelty alkuperäistutkimuksissa, joten sitä ei ole 

voitu huomioida tutkimuksessa. Kuvaan 8 on tiivistetty ajatuskartan muodossa seura-

usten pääluokat ja alaluokat, joihin palaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

 

 

HENKISEN VÄKIVALLAN 

SEURAUKSET KOHTEELLE 
 

FYYSISET SEURAUKSET 
 

psykosomaattiset oireet 
 

hengitys- ja 

verenkiertoelimistön 

oireet 

ulkoisen olemuksen 

muutokset 
 

unihäiriöt 
 

kivut 
 

stressioireet 
 

mielenterveysongelmat 
 

kognitiiviset ongelmat 
 

muutokset 

persoonallisuudessa 
 

pelot 
 

mielialan muutokset 
 

tunnereaktiot 
 

PSYYKKISET SEURAUKSET 
 

omaan osaamiseen 

luottaminen 
 

ammattitaidon 

kehittyminen/ oppiminen 

työssä/ opinnoissa jaksaminen 
 

oman ammatin/ tulevan 

ammatin arvostus 
 

taloudelliset seuraukset 
 

työhön ja opiskeluun liittyvät 

seuraukset 
 

SOSIAALISET SEURAUKSET 
 

ongelmat sosiaalisissa 

kontakteissa 
 

positiivinen vaikutus 

sosiaalisiin suhteisiin 
 

sosiaaliseen kanssakäymiseen 

liittyvät seuraukset 
 

muut 

oireet 
 

ruoansulatuskanavan 

oireet 
 

sosiaalisen ympäristön 

muutokset 
 

 

Kuva 8. Henkisen väkivallan seuraukset kohteelle 
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6.1.1 Fyysiset seuraukset 

Tutkimuksessa esille nousseet henkisen väkivallan fyysiset seuraukset väkivallan koh-

teelle olivat kaikki luokiteltavissa stressistä aiheutuviksi oireiksi. Stressi itsessään 

henkisen väkivallan seurauksena mainittiin kolmessa eri alkupäistutkimuksessa. Sekä 

Sandelin että Lipponen havaitsivat tutkimuksissaan henkisen väkivallan aiheuttavan 

voimakasta stressiä, Tuomola taas erilaisia stressioireita (ks. Sandelin 2007: 82; Lip-

ponen 2008: 70; Tuomola 2005: 81). Fyysiset seuraukset/ reaktiot/ oireet/ somaattiset 

sairaudet mainittiin Sandelinin, Hakojärven, Tuomolan, Lipposen, Pärssisen sekä 

Houbren, Tarquinion ja Thuillierin tutkimuksissa (ks. Sandelin 2007: 82; Hakojärvi 

2011: 26; Tuomola 2005: 81; Lipponen 2008: 69; Pärssinen 2006: 44; Houbre, Tar-

quinio & Thuillier 2006: 188). 

Fyysiset seuraukset eli stressioireet jakautuivat psykosomaattisiin oireisiin, hengitys- 

ja verenkiertoelimistön oireisiin, ruoansulatuskanavan oireisiin, ulkoisen olemuksen 

muutoksiin, unihäiriöihin, erilaisiin kipuihin sekä muihin oireisiin, joita olivat esimer-

kiksi huimaus ja vapina. Taulukossa 7 on esitetty henkisen väkivallan fyysiset seura-

ukset eli stressioireet alaluokittain.  

Taulukko 7. Henkisen väkivallan fyysiset seuraukset  

 

FYYSISET SEURAUKSET 

 

stressioireet 

 

psyko-

somaattiset 

oireet 

 

hengitys- ja 

verenkierto-

elimistön oireet 

 

ruoansulatus-

kanavan oireet 

 

unihäiriöt 

 

kivut 

 

ulkoisen 

olemuksen 

muutokset 

 

muut 

oireet 

 

Psykosomaattiset oireet sellaisenaan mainittiin Tuomolan sekä Houbren, Tarquinion 

ja Thuillierin tutkimuksissa (ks. Tuomola 2005: 81; Houbre, Tarquinio & Thuillier 

2006: 188). Tämän lisäksi Pärssinen toi tutkimuksessaan esille sairaan esittämisen, 

jonka katsoin kuuluvan myös psykosomaattiseen oireiluun (ks. Pärssinen 2006: 44). 

Psykosomaattisia oireita ei kuvattu tarkemmin yhdessäkään alkuperäistutkimuksessa. 

Hengitys- ja verenkiertoelimistön oireisiin lukeutuivat hengitysvaikeudet (Sandelin 
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2007: 82; Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188), sydämentykytys (Houbre, Tar-

quinio & Thuillier 2006: 188), rytmihäiriöt (Sandelin 2007: 82), sydänoireet (Hako-

järvi 2011: 26) sekä sairaskohtaukset (Lappi 2012: 78).  

Ruoansulatuskanavan oireet jakautuivat kolmeen ryhmään: maha- ja suolisto-oireet, 

ruokahaluttomuus ja pahoinvointi. Maha- ja suolisto-oireisiin kuuluivat ruoansula-

tusongelmat (Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188), vatsaoireet (Hakojärvi 2011: 

26), vatsavaivat (Sandelin 2007: 82), vatsakipu (Pärssinen 2006: 41), vatsahaavat 

(Lappi 2012: 78) sekä ripuli (Lipponen 2008: 70). Sandelinin tutkimuksessa mainitun 

ruokahaluttomuuden katsoin kuuluvan samaan ryhmään laihtumisen kanssa, jonka 

Lappi toi esiin omassa tutkimuksessaan (ks. Sandelin 2007: 82; Lappi 2012: 78). Pa-

hoinvointi mainittiin sekä Lapin että Lipposen tutkimuksessa (ks. Lappi 2012: 78; 

Lipponen 2008: 70). Pahoinvoinnin kanssa yhdistin oksentelun (Lappi 2012: 78; Lip-

ponen 2008: 70) sekä huonovointisuuden (Hakojärvi 2011:26). 

Unihäiriöt tulivat jollain tavalla esille useassa tutkimuksessa. Alkuperäistutkimuksissa 

mainittiin henkisen väkivallan seurauksena ilmenneen unihäiriöitä (Pärssinen 2006: 

50; Hakojärvi 2011: 26; Lipponen 2008: 70), univaikeuksia (Tuomola 2005; 81), unet-

tomuutta (Lappi 2012: 78), valvomista (Lipponen 2008:70) sekä unettomuuden oireita 

(Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188; Lallukka & Rahkonen 2010: 6). Tuloksista 

selvisi henkisen väkivallan aiheuttavan myös väsymystä (Sandelin 2007: 82; Hakojär-

vi 2011: 26; Tuomola 2005: 81; Lappi 2012: 78), voimattomuutta (Hakojärvi 2011: 

26; Lappi 2012: 78) sekä uupumusta (Tuomola 2005: 81). Katsoin näiden oireiden 

olevan ainakin osittain seurausta uniongelmista, joten yhdistin oireet samaan alaluok-

kaan eli unihäiriöihin. 

Henkisen väkivallan seurauksena oli myös erilaisia kipuja ja muutoksia kohteen ulkoi-

sessa olemuksessa. Lappi mainitsi henkisen väkivallan seurauksena olleen päänsärkyä, 

kun taas Hakojärven tutkimuksessa esille nousi päänsäryn lisäksi migreeni ja hartiaki-

pu (ks. Hakojärvi 2011: 26; Lappi 2012: 78). Ulkoisen olemuksen muutokseen lukeu-

tuivat ulkoisen olemuksen rapistuminen sekä iho-ongelmat, jotka nousivat esiin Houb-

ren, Tarquinion ja Thuillierin tutkimuksessa (Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 

188).  

Muihin oireisiin yhdistin sekalaisia fyysisiä oireita, jotka eivät luontevasti yhdistyneet 

muihin alaluokkiin. Näitä olivat tapaturma-alttius (Sandelin 2007: 82), punastuminen 
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(Sandelin 2007: 82), vapina (Sandelin 2007: 82), huimaus (Lipponen 2008: 70; Houb-

re, Tarquinio & Thuillier 2006: 188), näköongelmat (Houbre, Tarquinio & Thuillier 

2006: 188) sekä hikoilu (Sandelin 2007: 82; Hakojärvi 2011: 26). Kaikki henkisen vä-

kivallan fyysiset seuraukset alaluokkineen on esitetty kuvassa 9. 

 

FYYSISET 

SEURAUKSET 

fyysiset muutokset 

sairausoireet 

fyysiset reaktiot 

fyysiset oireet 

somaattiset sairaudet 

ruoansulatus-

ongelmat 

vatsaoireet 

vatsavaivat 

vatsakipu 

vatsahaavat 

ripuli 
 

hengitysvaikeudet 

 
 

hikoilu 
 

sydämentykytys 

rytmihäiriöt 

sydänoireet 
 

ruokahaluttomuus 

laihtuminen 

 

pahoinvointi 

oksentelu 

huonovointisuus 

 

päänsärky 

migreeni 
 

punastuminen 

 

vapina 

 

hartiakipu 

 

sairaskohtaukset 

 
 

huimaus 

 

väsymys 

uupumus 

voimattomuus 
 

ruoansulatuskanavan 

oireet 
 

 

STRESSIOIREET 

 
 

kivut 

 

hengitys- ja 

verenkiertoelimistön 

oireet 
 

näköongelmat 

 

 

ulkoisen 

olemuksen 

muutokset 

 

psykosomaattiset 

oireet 

 

unihäiriöt 

unettomuuden 

oireet 

univaikeudet 

unettomuus 

valvominen 

 

ulkoisen 

olemuksen 

rapistuminen 

 

 

sairaan 

esittäminen 

tapaturma-

alttius 

iho-ongelmat 

 

muut oireet 

 

 

Kuva 9. Henkisen väkivallan fyysiset seuraukset kohteelle 

6.1.2 Psyykkiset seuraukset 

Henkisen väkivallan psyykkiset seuraukset jakautuivat tunnereaktioihin, pelkoihin, 

persoonallisuuden muutoksiin, mielenterveysongelmiin sekä mielialan muutoksiin. 

Termi psyykkiset seuraukset ja psyykkiset oireet oli mainittu Pärssisen, Tuomolan, 

Lipposen ja Lapin tutkimuksissa (ks. Pärssinen 2006: 41; Tuomola 2005: 81; Lippo-

nen 2008: 69; Lappi 2012: 78). Taulukossa 8 on esitetty psyykkisten seurausten jakau-

tuminen näihin alaluokkiin. Tutkimuksen liitteenä (liite 5 ”Henkisen väkivallan 
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psyykkiset seuraukset - yhteenveto”) on ajatuskartta, johon on koottu kaikki psyykkis-

ten seurausten alaluokat sekä pelkistetyt alkuperäisilmaisut.  

Taulukko 8. Henkisen väkivallan psyykkiset seuraukset  

 

PSYYKKISET SEURAUKSET 

 

tunnereaktiot 

 

pelot 

 

muutokset  

persoonallisuudessa 

 

kognitiiviset 

ongelmat 

 

mielenterveys-

ongelmat 

 

mielialan 

muutokset 

 

Useassa alkuperäistutkimuksessa mainittiin henkisen väkivallan seurauksena väkival-

lan kohteelle erilaiset tunnereaktiot. Sandelin ja Lappi toivat esille emotionaaliset 

muutokset ja tunnereaktiot sellaisenaan, mutta myös muista tutkimuksista oli löydet-

tävissä muutoksia kohteen tunne-elämässä (ks. Sandelin 2007: 82; Hakojärvi 2011: 

26).  Väsymisen tunne mainittiin sekä Sandelinin että Lapin tutkimuksissa, mutta hen-

kisen väkivallan kohteissa ilmeni myös tunteita loppuunkulumisesta (Sandelin 2007: 

81) ja voimattomuudesta (Lappi 2012: 77).  

Muita tunnereaktioita henkisen väkivallan kohteissa olivat yleinen pahan olon tunne 

(Lappi 2012: 77), katkeruus (Pärssinen 2006: 35; Tuomola 2005: 84), turhautuneisuus 

(Tuomola 2005: 84), syyllisyyden tunne (Pärssinen 2006: 41) sekä toimintakyvyttö-

myyden tunne (Sandelin 2007: 82). Kohteilla ilmeni näiden lisäksi pettymyksen (San-

delin 2007: 84), häpeän (Sandelin 2007: 82; Pärssinen 2006: 35, 42), nöyryytyksen, 

nujerretuksi tulemisen sekä loukatuksi tulemisen (Tuomola 2005: 84) tunteita. Kol-

mesta tutkimuksesta selvisi henkisen väkivallan aiheuttavan myös epävarmuuden tun-

teita. Mainittuina seurauksina olivat epävarmuuden (Sandelin 2007: 82; Tuomola 

2005: 84), hämmentyneisyyden ja tyrmistyneisyyden (Sandelin 2007: 82) tunteet. Ha-

kojärven tuloksista selvisi, että henkinen väkivalta herättää kohteissa myös ajatuksia 

ja kysymyksiä (ks. Hakojärvi 2011: 26).  

Edellä mainittujen tunnereaktioiden lisäksi henkinen väkivalta aiheutti sen kohteissa 

epätasa-arvoisuuden (Tuomola 2005: 84) ja epäoikeudenmukaisuuden (Sandelin 2007: 

84) sekä alistuneisuuden, kelpaamattomuuden (Sandelin 2007: 84) ja alemmuuden 

(Pärssinen 2006: 45; Tuomola 2005: 84) tunteita. Jotkut henkisen väkivallan kohteet 
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tunsivat myös surua (Sandelin 2007: 84), vihaa (Sandelin 2007: 84; Tuomola 2005: 

84) tai kiukkua (Hakojärvi 2011: 26). Ahdistus mainittiin useassa alkuperäistutkimuk-

sessa henkisen väkivallan seurauksena (ks. Sandelin 2007: 82; Pärssinen 2006: 44; 

Hakojärvi 2011: 26; Tuomola 2005: 84; Lappi 2012: 77 ), mutta ilmi tuli myös hä-

tääntymisen tunteita (Sandelin 2007: 82). Kuvassa 10 on esitetty kaikki tutkimuksessa 

esille tulleet henkisen väkivallan aiheuttamat tunnereaktiot sen kohteessa. 

 

 

emotionaaliset 

muutokset 

TUNNEREAKTIOT 

 

väsymisen/ 

loppuunkulumisen/ 

voimattomuuden tunne 
 

hämmentyneisyyden tunne/ 

tyrmistyneisyyden tunne/ 

ajatukset/ kysymykset 

syyllisyyden tunne 

epätasa-arvoisuuden/ 

epäoikeudenmukaisuuden tunne 
 

häpeä 

 

viha/ kiukku 

 

pettymyksen 

tunne 

suru 

 

pahan olon tunne 

 

toimintakyvyttömyyden tunne 

 

epävarmuuden tunne 

 

ahdistus 

hätääntyminen 

 

alistuneisuus/ 

nöyryytyksen tunne 

kelpaamattomuuden/ 

alemmuuden tunne 

 

katkeruus 

 

tunne loukatuksi 

tulemisesta 

 

turhautuneisuus 
 

 

Kuva 10. Henkisen väkivallan aiheuttamat tunnereaktiot 

Toisena henkisen väkivallan aiheuttamana psyykkisenä seurauksena olivat erilaiset 

pelot. Pelko yleisesti mainittiin monessa alkuperäistutkimuksessa, mutta useimmissa 

tutkimuksessa niitä oli eritelty myös tarkemmin. Esille nousivat pelko terveyden, to-

dellisuuden tajun ja järjen menettämisestä (Sandelin 2007: 82), pelko henkisestä ro-

mahduksesta ja epäonnistumisesta (Tuomola 2005: 84), kiusaamisen pelko (Lipponen 

2008: 71), ihmispelko (Pärssinen 2006: 45; Tuomola 2005: 84) sekä erilaiset pelkotilat 

(Lappi 2012: 78).  

Kolmas alaluokka henkisen väkivallan psyykkisissä seurauksissa oli persoonallisuu-

den muutokset. Näihin muutoksiin lukeutuivat identiteetin vahvistuminen, identiteet-

tiongelmat, kehityksen pysähtyminen, itsearvostuksen heikkeneminen sekä muutokset 

käyttäytymisessä. Persoonallisuuden muutokset mainittiin sellaisenaan vain Pärssisen 
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tuloksissa, mutta identiteettiongelmat tulivat esiin myös Houbren, Tarquinion ja 

Thuillierin tutkimuksessa (ks. Pärssinen 2006: 45; Houbre, Tarquinio & Thuillier 

2006: 188). Identiteetin vahvistuminen, ihmisenä vahvistuminen ja kehityksen pysäh-

tyminen mainittiin ainoastaan Pärssisen tutkimuksessa (ks. Pärssinen 2006: 35). Käyt-

täytymisen häiriöt tuli terminä esille Houbren, Tarquinion ja Thuillierin tutkimuksessa 

(ks. Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188). Katsoin kuitenkin myös aggressiivi-

suuden, korostuneen sopeutuvaisuuden (Kylmäniemi 2004: 74), itsehillinnän heikke-

nemisen (Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) sekä henkisen väkivallan käyttä-

misen omien lasten kasvatuksessa (Kylmäniemi 2004: 75) kuuluvan käyttäytymisen 

häiriöihin.  

Edellä mainittujen muutosten lisäksi monessa alkuperäistutkimuksessa tuli jollain ta-

paa ilmi oman itsensä arvostuksen väheneminen henkisen väkivallan seurauksena. 

Käytettyjä termejä olivat omanarvontunnon menetys (Sandelin 2007: 83; Tuomola 

2005: 84), itsetunnon menetys (Sandelin 2007: 83; Tuomola 2005: 84), itsetunnon 

heikkeneminen (Pärssinen 2006: 44, 45; Hakojärvi 2011: 26; Lappi 2012: 78; Lippo-

nen 2008: 70; Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188), minäkäsityksen heikkenemi-

nen (Pärssinen 2006: 45) sekä itsensä kyseenalaistaminen (Tuomola 2005: 84). Tuo-

molan ja Sandelinin tutkimuksissa mainittiin myös ihmisarvon ja ihmisyyden menet-

täminen (ks. Tuomola 2005: 84; Sandelin 2007: 83). Kuvaan 11 on tiivistetty henkisen 

väkivallan seurauksena aiheutuvat persoonallisuuden muutokset. 

 

oman arvon tunnon 

menetys 

itsetunnon menetys/ 

itsetunnon heikkeneminen 

minäkäsityksen 

heikkeneminen 

itsensä kyseenalaistaminen 

 

vahva ihmisenä  

vahva identiteetti 
muutokset 

persoonallisuudessa 

identiteettiongelmat 

kehityksen pysähtyminen 

MUUTOKSET 

PERSOONALLISUUDESSA 

 

ihmisyyden menetys 

ihmisarvon 

menettäminen 

itsensä 

arvostamisen 

heikkeneminen 

käyttäytymisen 

häiriöt 

itsehillinnän 

heikkeneminen 

aggressiivisuus 

korostunut 

sopeutuvaisuus 

muutokset 

käyttäytymisessä 

henkisen väkivallan 

käyttäminen omien 

lasten kasvatuksessa 

 

Kuva 11. Henkisen väkivallan aiheuttamat muutokset persoonallisuudessa 
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Neljänneksi alaluokaksi henkisen väkivallan psyykkisissä seurauksissa muodostuivat 

kognitiiviset ongelmat. Kognitiiviset ongelmat terminä mainittiin vain Houbren, Tar-

quinion ja Thuillierin tutkimuksessa, mutta myös muista alkuperäistutkimuksista, 

etenkin Sandelinin tutkimuksesta, oli löydettävissä kognitiivisiin ongelmiin luokitelta-

via oireita. Kognitiivisia ongelmia olivat muutokset tiedostamisessa (Sandelin 2007: 

85), poissaolevuus ja keskittymiskyvyttömyyden tunne (Sandelin 2007: 82), keskitty-

misvaikeudet (Lappi 2012: 78), hajamielisyys, muistamattomuus, puhehäiriöt sekä 

ajatuskatkokset (Sandelin 2007: 82). Alaluokkaan lukeutuivat myös toiminnalliset 

muutokset (Sandelin 2007: 82), kuten toimintakyvyn menetys (Sandelin 2007: 83), 

toimintakyvyttömyys (Lipponen 2008: 70) ja intuition menetys (Sandelin 2007: 83). 

Henkisen väkivallan aiheuttamat kognitiiviset ongelmat on esitetty ajatuskartan muo-

dossa kuvassa 12. 

 

ajatuskatkokset  

 

KOGNITIIVISET 

ONGELMAT 

 

keskittymisvaikeudet/ 

keskittymiskyvyttömyyden 

tunne 

 

poissaolevuus 

 

hajamielisyys 

muistamattomuus 

 

puhehäiriöt 

 

muutokset 

tiedostamisessa 

 

toiminnalliset muutokset 

toimintakyvyn menetys 

toimintakyvyttömyys 

toiminnalliset muutokset 

 

intuition 

menetys 

 

Kuva 12. Henkisen väkivallan aiheuttamat kognitiiviset ongelmat 

Viidennen alaluokan muodostivat muutokset henkisen väkivallan kohteen mielialassa. 

Mahdollisia mielialan muutoksia olivat kohteen kireys, ärtyneisyys ja pahantuulisuus 

(Tuomola 2005: 84) sekä mielialan lasku (Hakojärvi 2011: 26; Lappi 2012: 78), ala-

kuloisuus (Lappi 2012: 77), itkuisuus (Lappi 2012: 77; Lipponen 2008: 70) ja elä-

mänilon katoaminen (Lappi 2012: 78). Mielialan muutokset jakautuivat siis oikeastaan 

kahteen ryhmään: kohteen alavireisyys ja huonotuulisuus.  
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Kuudenneksi alaluokaksi muodostuivat mielenterveysongelmat, jotka mainittiin sel-

laisenaan Pärssisen, Lallukan ja Rahkosen sekä Houbren, Tarquinion ja Thuillierin 

tutkimuksissa (ks. Pärssinen 2006: 50;  Lallukka & Rahkonen 2010: 7; Houbre, Tar-

quinio & Thuillier 2006: 188). Mielialan muutokset ja etenkin henkisen väkivallan ai-

heuttama mielialan lasku liittyvät läheisesti myös tähän alaluokkaan, sillä yksi ilmi 

tulleista mielenterveyden ongelmista oli masennus. Masennus henkisen väkivallan 

seurauksena mainittiin sekä Sandelinin, Pärssisen, Lapin että Lallukan ja Rahkosen 

tutkimuksissa (ks. Sandelin 2007: 84; Pärssinen 2006: 45, 50; Lappi 2012: 78; Lalluk-

ka & Rahkonen 2010: 7).  

Muita mielenterveysongelmia olivat paniikkikohtaukset (Pärssinen 2006: 50; Lappi 

2012: 78), paniikkihäiriö ja hermoromahdus (Pärssinen 2006: 45 sekä itsetuhoiset aja-

tukset (Sandelin 2007: 82), itsemurhayritys (Pärssinen 2006: 41) ja itsemurha (Tuo-

mola 2005: 83). Myös edellä mainittu itsetuhoisuus kytkeytyy läheisesti masennuk-

seen, sillä se on yksi sairauden oireista. Kuvassa 13 on esitetty sekä henkisen väkival-

lan kohteelle aiheuttamat mielialan muutokset ja mielenterveysongelmat että niiden 

väliset yhteydet. 
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Kuva 13. Henkisen väkivallan aiheuttamat mielialan muutokset ja mielenterveyson-

gelmat 
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6.1.3 Sosiaaliset seuraukset 

Henkisen väkivallan aiheuttamat sosiaaliset seuraukset jakautuivat työhön ja opiske-

luun liittyviin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviin seurauksiin. Sosiaaliset seu-

raukset ja sosiaaliset oireet mainittiin sellaisenaan vain Lipposen ja Lapin tutkimuk-

sissa, mutta luokittelun avulla löytyi paljon muitakin sosiaalisten muutosten joukkoon 

kuuluvia seurauksia (ks. Lipponen 2008: 69; Lappi 2012: 78). Sosiaaliset seuraukset 

henkisen väkivallan kohteelle alaluokkineen on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. Henkisen väkivallan sosiaaliset seuraukset 
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Työhön ja opiskeluun liittyvät seuraukset jakautuivat siis taloudellisiin seurauksiin, 

oman ammatin tai tulevan ammatin arvostukseen, työssä tai opinnoissa jaksamiseen, 

ammattitaidon kehittymiseen tai oppimiseen sekä omaan osaamiseen luottamiseen. 

Työhön ja opiskeluun liittyvien seurausten ensimmäisenä alaluokkana ovat taloudelli-

set seuraukset. Termit taloudelliset seuraukset ja toimeentulon heikentyminen tulivat 

esiin Lapin tutkimuksessa, mutta myös Sandelinin tuloksissa viitattiin samaan ilmiöön 

(ks. Lappi 2012: 78). Sandelin mainitsi henkisen väkivallan aiheuttavan sairaslomaa 

tai jopa työkyvyn menetyksen, mitä kautta kohteelle aiheutuu myös taloudellisia huo-

lia (ks. Sandelin 2007: 84).  

Toisen alaluokan muodosti oman ammatin tai tulevan ammatin arvostus. Etenkin Ha-

kojärven tutkimuksesta kävi ilmi, että henkisellä väkivallalla on negatiivinen vaikutus 

kohteen oman ammatin tai tulevan ammatin arvostukseen. Hakojärvi selvitti henkisen 

väkivallan vaikuttavan kohteen käsityksiin ammatista tai tulevasta ammatista ja koko 
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ammattialasta (ks. Hakojärvi 2011: 27 - 28). Henkinen väkivalta vaikutti myös am-

mattiin asennoitumiseen ja johti jopa ammatinvalinnan kyseenalaistamiseen (ks. Ha-

kojärvi 2011: 28). Myös Lipponen mainitsi henkisen väkivallan seurauksena ammat-

tialan arvostuksen vähenemisen (Lipponen 2008: 72). 

Henkisen väkivallan kokeminen vaikutti myös kohteen työssä tai opinnoissa jaksami-

seen. Seurauksena oli työmotivaation heikkenemistä (Tuomola 2005: 81), motivaatio- 

ja asenneongelmia (Lappi 2012: 78) sekä koulupelkoa. Henkisen väkivallan kohteet 

kertoivat myös työnilon (Lipponen 2008: 71) ja työn mielekkyyden kadonneen (Lappi 

2012: 78). Tämän lisäksi työteko voi henkisen väkivallan seurauksena muuttua vas-

tenmieliseksi ja ahdistavaksi (ks. Tuomola 2005: 81). Henkinen väkivalta hidasti 

myös ammattitaidon kehittymistä ja oppimista. Sandelin toi tutkimuksessaan esille 

ammatillisen kasvun pysähtymisen, Hakojärvi negatiivisen vaikutuksen oppimiseen ja 

Pärssinen poissaolot koulusta (ks. Sandelin 2007; 82 - 83; Hakojärvi 2011: 27; Pärssi-

nen 2006: 44). Kaikki nämä tekijät vaikuttavat negatiivisesti ammatilliseen kasvuun ja 

oppimiseen. 

Viidennen alaluokan työhön ja opiskeluun liittyvissä seurauksissa muodostivat omaan 

osaamiseen luottamiseen liittyvät seuraukset. Alkuperäistutkimuksista selvisi, että 

henkisen väkivallan kohde saattaa alkaa epäillä omaa ammattitaitoaan tai toimintata-

pojaan ja yleensäkin luottamus omaan ammattitaitoon ja arviointikykyyn heikentyy 

henkisen väkivallan myötä (Lipponen 2008: 71). Tämä toki liittyy läheisesti oman it-

sensä arvostuksen heikkenemiseen, joka on luokiteltu psyykkisiin seurauksiin. Päätin 

kuitenkin yhdistää omaan osaamisen luottamisen sosiaalisiin seurauksiin, koska se 

vaikuttaa niin paljon työntekoon ja opiskeluun. Kuvaan 14 on koottu aiemmin tekstis-

sä esitetyt työhön ja opiskeluun liittyvät seuraukset. 
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Kuva 14. Henkisen väkivallan työhön ja opiskeluun liittyvät seuraukset 

Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät sosiaaliset seuraukset jakautuivat kolmeen ala-

luokkaan: sosiaalisen ja fyysisen ympäristön vaihtuminen, positiivinen vaikutus sosi-

aalisiin ja suhteisiin ongelmat sosiaalisissa kontakteissa. Sosiaalisen ja fyysisen ympä-

ristön muuttuminen oli mainittu ainoastaan Pärssisen tutkimuksessa. Hän mainitsi 

henkisen väkivallan seurauksena koulun tai paikkakunnan vaihtamisen nimenomaan 

kohteen näkökulmasta (ks. Pärssinen 2006: 41). Myös henkisen väkivallan positiivi-

nen vaikutus sosiaalisiin suhteisiin oli tuotu esiin vain Lipposen tutkimuksessa, jossa 

mainittiin henkisen väkivallan luoneen halun auttaa muita samassa tilanteessa olevia 

(ks. Lipponen 2008: 72).  

Henkisestä väkivallasta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset sosiaalisiin kontakteihin 

tulivat esille neljässä alkuperäistutkimuksessa. Ensimmäisen ryhmän negatiivisissa 
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seurauksissa muodostivat ongelmat muihin ihmisiin luottamisessa. Luottamuksen me-

nettäminen ja luottamisen vaikeus tulivat esille kuitenkin vain Pärssisen tutkimuksessa 

(Pärssinen 2006: 34, 45). Toinen ryhmä muodostui sosiaalisen kanssakäymisen on-

gelmista. Ongelmat suhteiden luomisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä ih-

missuhdevaikeudet mainittiin Pärssisen tuloksissa, sosiaalisten taitojen heikentyminen 

tuli esille Houbren, Tarquinion ja Thuillierin tutkimuksessa (ks. Pärssinen 2006: 41 - 

42, 45; Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188). Muita negatiivisia vaikutuksia sosi-

aalisiin kontakteihin olivat kohteen eristäytyneisyys (Lappi 2012: 78), sulkeutuneisuus 

ja vetäytyneisyys (Lipponen 2008: 71), kontaktien välttely (Pärssinen 2006: 41), jän-

nittäminen (Pärssinen 2006: 45; Lipponen 2008: 70), varautuneisuus (Pärssinen 2006: 

45) sekä hermostuneisuus (Lipponen 2008: 70). Kuvaan 15 on koottu henkisen väki-

vallan aiheuttamat sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät seuraukset. 

 

ongelmat sosiaalisessa kanssakäymisessä 

ongelmat suhteiden luomisessa 

ihmissuhdevaikeudet 

sosiaalisten taitojen heikentyminen 
 

jännittäminen 

varautuneisuus 

hermostuneisuus 
 

eristäytyminen 

sulkeutuneisuus 

vetäytyneisyys 

kontaktien välttely 
 

luottamuksen 

menettäminen 

luottamisen vaikeus 
 

ongelmat muihin 

ihmisiin 

luottamisessa 
 

ongelmat 

sosiaalisissa 

kontakteissa 
 

paikkakunnan 

vaihtaminen 
 

halu auttaa 

muita 
 

sosiaalisen ja 

fyysisen ympäristön 

vaihtuminen 
 

positiivinen 

vaikutus 

sosiaalisiin 

suhteisiin 
 

SOSIAALISEEN 

KANSSAKÄYMISEEN 

LIITTYVÄT 

SEURAUKSET 

 

koulun 

vaihtaminen 
 

 

Kuva 15. Henkisen väkivallan sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät seuraukset 
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6.2 Henkiseen väkivaltaan puuttuminen 

Henkiseen väkivaltaan puuttuminen jakautui tässä tutkimuksessa kolmeen eri osa-

alueeseen, joita olivat henkiseen väkivaltaan puuttumisen taustatekijät, puuttumisen 

keinot sekä henkisen väkivallan kohteen auttaminen. Jokainen henkiseen väkivaltaan 

puuttumisen pääluokka jakautui vielä useampaan alaluokkaan, jotka esittelen seuraa-

vissa kappaleissa. Henkiseen väkivaltaan puuttumisen pää- ja alaluokat on esitetty aja-

tuskarttana kuvassa 16. Tutkimuksen liitteenä (liite 6 ”Henkiseen väkivaltaan puuttu-

minen -ajatuskartta”) on ajatuskartta, johon on kerätty kaikki pää- ja alaluokat sekä 

pelkistetyt alkuperäisilmaisut. 
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Kuva 16. Henkiseen väkivaltaan puuttuminen 

6.2.1 Puuttumisen taustatekijät 

Henkiseen väkivaltaan puuttumisen taustatekijät muodostuivat henkisen väkivallan 

ilmiön esille tuomisesta, ennen konkreettista puuttumista tehtävistä toimenpiteistä se-
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kä puuttumiseen vaikuttavista tekijöistä. Henkiseen väkivaltaan puuttumisen taustate-

kijöiden alaluokat on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Henkiseen väkivaltaan puuttumisen taustatekijät 
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Henkisen väkivallan ilmiön esille tuomisen alaluokka muodostui henkisen väkivallan 

tunnistamisesta ja sen puheeksi ottamisesta sekä puuttumisen ajoituksesta. Henkisen 

väkivallan tunnistamisen tärkeys nostettiin esiin sekä Rainivaaran että Järvenpään tut-

kimuksissa, Järvenpää mainitsi myös tilanteen tunnustamisen merkityksen väkivaltaan 

puuttumisessa (ks. Rainivaara 2004: 91; Järvenpää 2006: 85). Henkisen väkivallan 

puheeksi ottamisen puolestaan käsitti henkisen väkivallan näkyväksi tekemisen (San-

delin 2007: 77), siitä ja muista ongelmista kertomisen (Konttinen 2010: 65; Rainivaara 

2004:91), yhteydenottokynnyksen madaltamisen sekä rohkaisun asiasta kertomiseen 

(Hakojärvi 2011: 36). Asumalahden mukaan työterveyshuollon rooli on tärkeä juuri 

henkisen väkivallan puheeksi ottamisessa ja informaatioita voitaisiinkin saada työter-

veyskyselyistä tai asia voitaisiin ottaa puheeksi työterveystarkastuksissa (ks. Asuma-

lahti 2011: 35). Puuttumisen ajoituksen alaluokka muodostui ennakoivan esimiestyön 

ja varhaisen väliintulon merkityksestä (ks. Asumalahti 2011: 37). 

Toimenpiteet ennen konkreettista puuttumista muodostuivat tilanteen kartoittamisesta, 

yhteydenotosta yhteistyötahoihin sekä lupauksesta asiaan puuttumisesta. Tilanteen 

kartoittamisen tärkeys nousi esille sellaisenaan Konttisen ja Asumalahden tutkimuk-

sissa, mutta katsoin samaan ryhmään kuuluvaksi myös roolien (Konttinen 2010: 57, 

67; Asumalahti 2011: 33), syiden (Pehrman 2011: 175; Järvenpää 2006: 94; Lipponen 

2008: 83) ja taustojen selvittämisen (Järvenpää 2006: 94). Lupaus tilanteeseen puut-

tumisesta ja palautteen välittämisestä mainittiin Hakojärven tutkimuksessa (ks. Hako-

järvi 2011: 34).  
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Yhteydenotto yhteistyötahoihin mainittiin jollakin tavalla monessa alkuperäistutki-

muksessa. Yhteistyötahoja voivat olla oma esimies tai ylempi johto (Sandelin 2007: 

86; Pärssinen 2006: 47; Lipponen 2008: 78; Pärssinen 2006: 47; Tuomola 2005: 95; 

Asumalahti 2011: 35), työterveyshuolto (Sandelin 2007: 86; Tuomola 2005: 95; Jär-

venpää 2006: 107; Asumalahti 2011: 35, 37), työsuojelu (Sandelin 2007: 86; Tuomola 

2005: 95; Asumalahti 2011: 35, 37), luottamusmies (Sandelin 2007: 86, Tuomola 

2005: 95; Rainivaara 2004: 85), ammattiliitto (Tuomola 2005: 95; Lipponen 2008: 78; 

Sandelin 2007: 86), henkilöstöosasto (Asumalahti 2011: 35, 37), ammattiauttajat 

(Tuomola 2005: 95, 118; Sandelin 2007: 86), opettaja (Pärssinen 2006: 47; Hakojärvi 

2011: 30, 34), kummankin osapuolen ystävät (Konttinen 2010: 61) sekä lasten tapauk-

sessa heidän vanhempansa (Pärssinen 2006: 47; Lindgren 2006: 87).  

Henkiseen väkivaltaan puuttumiseen vaikuttavat tekijät muodostuivat asenteesta hen-

kistä väkivaltaa kohtaan sekä tietoisuuden lisäämisestä eli koulutuksesta. Alkuperäis-

tutkimuksissa mainittuja suhtautumistapoja henkistä väkivaltaa kohtaan olivat vähätte-

ly (Sandelin 2007: 86), tapahtumien vääristely (Sandelin 2007: 86), huomiotta jättä-

minen (Pärssinen 2006: 67), puolittainen puuttuminen (Konttinen 2010: 57), vakava 

suhtautuminen tilanteeseen (Hakojärvi 2011: 34; Lipponen 2008: 81), kertomuksen 

uskominen (Hakojärvi 2011: 34), halu ja kiinnostus puuttua tilanteeseen sekä tiukasti 

puuttuminen (Konttinen 2010: 56 - 57). Esimiesten koulutuksen ja koulutuksen tärke-

ys nostettiin esiin Asumalahden tutkimuksessa (ks. Asumalahti 2011: 34). Kuvassa 17 

on esitetty henkiseen väkivaltaan puuttumisen taustatekijät. 
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KUVA 17. Henkiseen väkivaltaan puuttumisen taustatekijät 

6.2.2 Puuttumisen keinot 

Toisen pääluokan henkiseen väkivaltaan puuttumisessa muodostivat henkiseen väki-

valtaan puuttumisen keinot. Keinot jakautuivat kohteen kautta vaikuttamiseen, väki-

vallan tekijän kautta vaikuttamiseen, sekä väkivallan tekijän että kohteen kautta vai-

kuttamiseen sekä ympäristön kautta vaikuttamiseen. Taulukossa 11 on esitetty ala-

luokittain. 

Taulukko 11. Henkiseen väkivaltaan puuttumisen keinot 
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Henkiseen väkivaltaan puuttuminen kohteen kautta vaikuttaen jakautui kohteen tiedon 

lisäämiseen, kohteen sairaslomalle jäämiseen sekä kohteen psyykkisen ja fyysisen ti-

lanteen huomioimiseen. Kohteen tiedon lisääminen korostui etenkin Hakojärven tut-

kimuksessa, jossa mainittiin tiedonsaannin, etukäteisohjauksen ja neuvonnan merkitys 

henkiseen väkivaltaan puuttumisessa. Tietoa haluttiin kohteen oikeuksista, mahdolli-

sista toimenpiteistä ja puuttumisen keinoista, henkisen väkivallan ilmiöstä, hyväksyt-

tävästä käytöksestä, tilanteessa toimimisesta ja siihen suhtautumisesta, tilanteen seu-

rauksista, anonymiteetin säilymisestä sekä selviytymisprosessista. (Ks. Hakojärvi 

2011: 29 - 36.) 

Hakojärven tutkimuksen vastaajat kaipasivat tietoa myös siitä, kenen puoleen kääntyä 

henkisen väkivallan tilanteissa ja missä vaiheessa tuoda asia esille (ks. Hakojärvi 

2011: 29 - 36). Hakojärven tutkimuksen lisäksi myös muissa alkuperäistutkimuksissa 

mainittiin tiedon lisäämisen tärkeys. Esille nousivat tietojen jakaminen (Sandelin 

2007: 89), tiedollinen tuki (Rainivaara 2004: 91), tietoisuuden lisääminen ja tiedotta-

minen (Asumalahti 2001: 34) sekä työkaverin neuvot (Rainivaara 2004: 85). 

Kohteen psyykkisen ja fyysisen tilanteen huomioiminen -alaluokka muodostui krii-

siavun antamisesta (Hakojärvi 2011:34), fyysisten oireiden hoitamisesta sekä yksilön 

hoitamisesta (Tuomola 2005: 101). Kohteen jääminen sairaslomalle mainittiin Raini-

vaaran ja Tuomolan tutkimuksissa yhtenä ratkaisuna henkisen väkivallan tilanteeseen 

(Rainivaara 2004: 85, 92; Tuomola 2005: 101). Kuvaan 18 on koottu tavat, joilla hen-

kiseen väkivaltaan voi puuttua kohteen kautta. 
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tiedon antaminen 

oikeuksista kertominen 

puuttumisen keinoista kertominen 

henkisen väkivallan ilmiöstä kertominen 

toimintaohjeiden antaminen 

tilanteen seurauksista kertominen 

tieto siitä kenen puoleen voi kääntyä 

yhteydenoton ajoituksesta kertominen 

kertojan anonymiteetista kertominen 

selviytymisprosessista kertominen 

 

KOHTEEN KAUTTA 

VAIKUTTAIMNEN 

 

 

Kuva 18. Kohteen kautta vaikuttaminen 
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Toiseksi alaluokaksi muodostui henkisen väkivallan käyttäjän kautta vaikuttaminen. 

Väkivallan käyttäjän kautta puuttuminen jakautui konkreettiseen vastustamiseen, ran-

gaistusten antamiseen, rajojen asettamiseen, oikeustoimiin, palautteen antamiseen ja 

henkisen väkivallan käyttäjään vaikuttamiseen. 

Konkreettista henkisen väkivallan vastustamista oli sanallinen vastustus ja vastaansa-

nominen (Sandelin 2007: 86 - 87), henkisen väkivallan käyttäjälle puhuminen (Tuo-

mola 2005: 99; Lindgren 2006: 87; Lipponen 2008: 82) sekä henkisen väkivallan koh-

teen puolustaminen (Hakojärvi 2011: 34; Lindgren 2006: 86; Rainivaara 2004: 89). 

Konkreettiseen vastustamiseen liittyy läheisesti myös palautteen antaminen henkisen 

väkivallan käyttäjälle, joka mainittiin puuttumisen keinona Sandelinin ja Hakojärven 

tutkimuksissa (ks. Sandelin 2007: 74; Hakojärvi 2011: 34). 

Väkivallan käyttäjän rankaisu puuttumisen keinona tuli esiin Hakojärven ja Konttisen 

tutkimuksissa (ks. Hakojärvi 2011: 34; Konttinen 2010: 56, 60). Rangaistuksina mai-

nittiin henkisen väkivallan käyttäjän palkkion evääminen (Hakojärvi 2011: 34) sekä 

kouluympäristöön liittyen jälki-istunto, kotiopetus, kotiin lähettäminen ja koulusta 

erottaminen (Konttinen 2010: 69). Rajojen asettaminen henkiseen väkivallan käyttä-

jälle tuli esille Pärssisen, Hakojärven, Konttisen ja Järvenpään tutkimuksissa (ks. 

Pärssinen 2006: 67; Hakojärvi 2011: 34; Konttinen 2010: 56, 60; Järvenpää 2006: 93). 

Oikeustoimet henkisen väkivallan käyttäjää vastaan mainittiin puuttumisen keinona 

vain Tuomolan tutkimuksessa (ks. Tuomola 2005: 107).  

Yhtenä henkiseen väkivaltaan puuttumisen keinona oli väkivallan käyttäjään vaikut-

taminen. Tähän luokkaan katsoin kuuluvaksi henkisen väkivallan käyttäjän ymmär-

ryksen lisäämisen ja hänen tunteisiinsa vetoamisen (Konttinen 2010: 56, 64). Samaan 

ryhmään kuuluivat myös se, että henkisen väkivallan käyttäjä saadaan vastuuseen käy-

töksestään (Rainivaara 2004: 94) ja että hän myöntää epäasiallisen käytöksensä ja 

pyytää anteeksi (Järvenpää 2006: 98). Kuvassa 19 on esitetty keinot, joilla henkiseen 

väkivaltaan voi puuttua väkivallan käyttäjän kautta.  
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konkreettinen vastustaminen 

sanallinen vastustaminen 

kohteen puolustamien 

 

oikeustoimet 

 

HENKISEN VÄKIVALLAN KÄYTTÄJÄÄN 

VAIKUTTAMINEN 

tilanteen vakavuuden ymmärtäminen 

toiminnan epäasiallisuuden myöntäminen 

 

rangaistukset  

henkisen väkivallan 

käyttäjälle 

 

rajojen asettaminen 

 

palautteen antaminen 

epäasiallisesta 

käytöksestä 

 

VÄKIVALLAN 

KÄYTTÄJÄN KAUTTA 

VAIKUTTAIMNEN 

 

 

Kuva 19. Henkisen väkivallan käyttäjän kautta vaikuttaminen 

Kolmanneksi alaluokaksi muodostui sekä henkisen väkivallan käyttäjän että kohteen 

kautta vaikuttaminen. Keinoja molempien osapuolten kautta henkiseen väkivaltaan 

puuttumiseen olivat sovittelutapaamiset erilaisilla kokoonpanoilla, puhuttelu, kolman-

nen osapuolen apu tilanteen selvittämisessä, tilanteen seuranta sekä syyttäminen, pa-

kottaminen ja uhkailu.  

Sovittelutapaamiset erilaisilla kokoonpanoilla mainittiin useassa tutkimuksessa. Ter-

meinä käytettiin sovittelua ja keskustelua (Pehrman 2011: 174 - 175), tapaamista 

(Konttinen 2010: 68), yhteistä keskustelua (Konttinen 2010: 68; Tuomola 2005: 100), 

yhteistä pohdintaa (Konttinen 2010: 70), yhteistä käsittelyä (Lipponen 2008: 81), yh-

teisiä kokoontumisia (Hakojärvi 2011: 34) sekä pienten keskusteluryhmien järjestä-

mistä (Lipponen 2008: 81). Kokoonpanoja tapaamisille mainittiin monia: osapuolten 

väliset keskustelut (Järvenpää 2006: 96), keskustelu asianomaisten kanssa (Asumalah-

ti 2011: 35), keskustelu osapuolten kanssa (Konttinen 2010: 60; Asumalahti 2011: 

35), kahdenkeskiset keskustelut (Järvenpää 2006: 95) ja keskustelu asianomaisten 

kanssa erikseen (Asumalahti 2011: 35). Asumalahti mainitsi myös esimiehen ja työte-

kijän väliset kehityskeskustelut hyväksi tilaisuudeksi keskustella mahdollisesta henki-

sestä väkivallasta (ks. Asumalahti 2011: 35). 
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Puhuttelu henkiseen väkivaltaan puuttumisen keinona mainittiin vain Konttisen tutki-

muksessa (ks. Konttinen 2010: 56, 59, 67). Kolmannen osapuolen apu tilanteen selvit-

tämisessä puolestaan tuli esille Asumalahden, Rainivaaran ja Järvenpään tutkimuksis-

sa (ks. Asumalahti 2011: 35; Rainivaara 2004: 89; Järvenpää 2006: 96). Tämän lisäksi 

Rainivaara ja Lipponen mainitsivat asiantuntijan tietämyksen hyödyntämisen tilanteen 

ratkaisemisessa, minkä katsoin myös kuuluvan kolmannen osapuolen avun käyttämi-

seen (ks. Rainivaara 2004: 93; Lipponen 2008: 81).  

Syyttäminen, pakottaminen ja uhkailu henkiseen väkivaltaan puuttumisen keinoina tu-

livat esiin Konttisen tutkimuksessa (ks. Konttinen 2010: 58, 61, 69). Järvenpää ja 

Asumalahti kiinnittivät huomion myös puuttumisen pitkäjänteisyyteen mainitsemalla 

tilanteen seurannan tärkeyden, ja Järvenpää suosittelikin seurantajakson jälkeistä uutta 

kokoontumista (ks. Järvenpää 2006: 99; Asumalahti 2011: 37). Kuvaan 20 on koottu 

keinot, joilla henkiseen väkivaltaan voi puuttua sekä väkivallan käyttäjän että kohteen 

kautta. 
 

sovittelutapaamiset erilaisilla kokoonpanoilla 

sovittelutapaaminen 

yhteinen keskustelu 

keskustelu osapuolten kanssa 

kahdenkeskinen keskustelu 

keskustelu sivustaseuraajien kanssa 

 

syyttäminen, 

pakottaminen ja uhkailu 

 

puhuttelu 

 

kolmannen osapuolen apu tilanteen 

selvittämisessä 

kolmannen osapuolen apu 

asiantuntijan apu 

 

SEKÄ VÄKIVALLAN 

KÄYTTÄJÄN ETTÄ 

KOHTEEN KAUTTA 

VAIKUTTAMINEN 

 tilanteen 

seuranta 

 

 

Kuva 20. Sekä henkisen väkivallan käyttäjän että kohteen kautta vaikuttaminen 

Neljän alaluokka eli ympäristön kautta vaikuttaminen koostui fyysisen ja sosiaalisen 

ympäristön muuttamisesta, toimintamallien muodostamisesta, yhteisön merkityksen 
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huomioimisesta tilanteen ratkaisemisessa sekä ryhmien sekoittamisesta. Ryhmien se-

koittaminen tarkoitti pienryhmien muodostaminen ryhmän jäsenten puolesta ja tuli 

esille vain Lindgrenin tutkimuksessa, jossa käsiteltiin koulukiusaamiseen puuttumista 

(ks. Lindgren 2006: 100). 

Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön muutokset puolestaan mainittiin monessa eri alku-

peräistutkimuksessa. Henkisen väkivallan tilanteen ratkaisemisen keinoina tulivat esil-

le yhteisöstä lähteminen (Sandelin 2007: 90; Tuomola 2005: 108), koulun tai paikka-

kunnan vaihtaminen (Pärssinen 2006: 41), ohjaajan tai harjoittelupaikan vaihtaminen 

(Hakojärvi 2011: 32, työpaikalta lähteminen (Lappi 2012: 75; Lipponen 2008: 74), 

kohteen vaihtaminen toiseen ryhmään (Konttinen 2010: 70), väkivallan käyttäjän siir-

to pois tehtävästään (Rainivaara 2004: 94), henkilöiden siirrot (Järvenpää 2006: 101) 

ja uudelleensijoitus (Asumalahti 2011: 36), vastuun uudelleen jakaminen ja jopa koko 

työyhteisön hajottaminen (Järvenpää 2006: 101). 

Toimintamallien muodostaminen henkiseen väkivaltaan puuttumisen keinona nousi 

Lipposen ja Asumalahden tutkimuksista. Lipponen mainitsi toimintamallien muodos-

tamisen sellaisenaan, mutta katsoin myös Asumalahden mainitseman pelisääntöjen 

sopimisen kuuluvan samaan kategoriaan. (Ks. Lipponen 2008: 81; Asumalahti 2011: 

35.) Yhteisön merkityksen huomioiminen tilanteen ratkaisemisessa muodostui koko 

ryhmälle puhumisesta (Konttinen 2010: 68), vertaissovittelusta (Lindgren 2006: 94), 

tilanteen käsittelystä ryhmän kesken ja ryhmän tilanteen huomioimisesta (Lindgren 

2006: 97) sekä yhteisön sisäisestä keskustelusta (Lipponen 2008: 81). Kuvassa 21 on 

esitetty keinot, joilla henkiseen väkivaltaan voi puutua ympäristön kautta. 
 

ryhmien sekoittaminen 

 

fyysisen ja sosiaalisen 

ympäristön muutokset 

 yhteisön jättäminen 

 henkilömuutokset 
 

yhteisön merkityksen 

huomioiminen tilanteen 

ratkaisemisessa 

 

YMPÄRISTÖN 

KAUTTA 

VAIKUTTAMINEN 

 

toimintamallien 

muodostaminen 

 

 

Kuva 21. Ympäristön kautta vaikuttaminen 
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6.2.3 Kohteen auttaminen 

Henkisen väkivallan kohteen auttaminen jakautui kohteen sosiaalisuuden edistämi-

seen, kohteen tukemiseen, tapahtuneesta keskusteluun, tapahtuneen käsittelyyn selviy-

tymisen tukena sekä kohteen omien jaksamiskeinojen löytämiseen. Taulukossa 12 on 

esitetty kohteen auttaminen alaluokkineen. 

Taulukko 12. Henkisen väkivallan kohteen auttaminen 

 

HENKISEN VÄKIVALLAN KOHTEEN AUTTAMINEN 

 

kohteen  

sosiaalisuuden  

edistäminen 

 

kohteen  

tukeminen 

 

tapahtuneen käsittely 

selviytymisen tukena 

 

tapahtuneesta 

keskustelu 

 

kohteen  

jaksamiskeinot 

 

Henkisen väkivallan kohteen sosiaalisuuden edistäminen jakautui sosiaalisuuteen 

kannustamiseen sekä sosiaaliseen kanssakäyminen kohteen kanssa. Konttinen mainitsi 

tutkimuksessaan, että kohdetta voi kehottaa tutustumaan uusiin ihmisiin ja olemaan 

tekemisissä muiden kanssa (ks. Konttinen 2010: 70). Lindgren puolestaan toi puuttu-

misen keinona esille henkisen väkivallan kohteen kanssa olemisen ja hänen ottamisen-

sa mukaan kaveriporukkaan (ks. Lindgren 2006: 86). 

Kohteen tukeminen nousi esiin monessa alkuperäistutkimuksessa. Tukemisen muotoja 

olivat passiivinen tuki, emotionaalinen tuki, vertaistuki, läheisten ja työkavereiden tu-

ki sekä virallisten tahojen tuki. Passiivinen tuki terminä mainittiin vain Hakojärven 

tutkimuksessa, mutta katsoin Rainivaaran tuloksista selvinneen kommenttien myötäi-

lyn kuuluvan samaan ryhmään (ks. Hakojärvi 2011: 32; Rainivaara 2004: 85). Raini-

vaaran tutkimuksessa tuli esille myös emotionaalinen tuki, johon sisältyi myös Sande-

linin mainitsemat kohteen rohkaiseminen, kannustaminen sekä lohduttaminen (ks. 

Rainivaara 2004: 89, 91; Sandelin 2007: 76). Kohteen lohduttaminen nousi esiin myös 

Konttisen tutkimuksessa (ks. Konttinen 2010: 56). 

Kolmas alaluokka henkisen väkivallan kohteen tukemisessa oli tapahtuneen käsittely 

selviytymisen tukema, joka jakautui kohteen omaan rooliin selviytymisessään sekä 

ilmiön, kokemusten ja tunteiden käsittelyyn. Kohteen oma rooli selviytymisessään 
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mainittiin sellaisenaan Tuomolan tuloksissa, mutta hän toi esille myös itsenäisen poh-

dinnan ja analysoinnin sekä anteeksiantamisen ja unohtamisen merkityksen henkisestä 

väkivallasta selviytymisessä (Tuomola 2005: 94, 97, 106). Ilmiön käsittely tuli esiin 

Sandelinin tutkimuksessa, jossa keinoina mainittiin ilmiön pohtiminen sekä siitä kir-

joittaminen (Sandelin 2007: 88). Kokemusten käsittely nousi esiin sekä Tuomolan että 

Sandelinin tutkimuksissa. Mainittuja termejä olivat kokemusten pohtiminen ja koke-

muksista kirjoittaminen (Sandelin 2007: 85) sekä kokemusten käsittely, niiden hyväk-

syminen osaksi elämää sekä kokemusten merkitysten löytäminen (Tuomola 2005: 94). 

Tunteiden käsittelyn ja niiden hyväksymisen merkitys selviytymisessä tuli myös esiin 

Tuomolan tutkimuksessa (Tuomola 2005: 94). 

Tapahtuneesta keskustelu muodostui tapahtuneen jakamisesta, läheisten kanssa kes-

kustelusta, opiskelu- ja työkavereiden kanssa keskustelusta, vertaiskokijoiden kanssa 

keskustelusta ja virallisten tahojen kanssa keskustelusta. Tapahtuneen jakaminen tar-

koitti puhumista (Lipponen 2008: 73), kokemusten jakamista (Sandelin 2007: 89) ja 

niistä kertomista (Hakojärvi 2011: 30), tunteista kertomista (Konttinen 2010: 56) sekä 

kokemusten kuuntelemista (Rainivaara 2004: 85, 91). Keskustelukumppaneita olivat 

alkuperäistutkimusten mukaan perheenjäsenet (Sandelin 2007: 89; Hakojärvi 2011: 

30), puoliso ja lapset (Tuomola 2005: 97), ystävät (Sandelin 2007: 89; Tuomola 2005: 

97), muut läheiset (Sandelin 2007: 89; Hakojärvi 2011: 30), opiskelu- (Sandelin 2007: 

89; Hakojärvi 2011: 30) ja työkaverit (Sandelin 2007: 89; Tuomola 2005: 97), vertais-

kokijat (Tuomola 2005: 97) sekä viralliset tahot ja ammattiauttajat (Tuomola 2005: 

97).  

Kohteen omia jaksamiskeinoja olivat välttely, välinpitämättömyys, positiivinen suh-

tautuminen ja huumori (Tuomola 2005: 104). Mielestäni näiden keinojen voidaan 

nähdä liittyvän henkiseen väkivaltaan puuttumiseen niin, että puuttuja voi auttaa koh-

detta löytämään omat selviytymiskeinonsa tai kertoa hänelle mahdollisista selviyty-

mistä tukevista asioista. Kuvaan 22 on koottu henkisen väkivallan kohteen auttami-

seen liittyvät tekijät. 
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KOHTEEN SOSIAALISUUDEN 

EDISTÄMINEN 

 sosiaalisuuteen kannustaminen 

 sosiaalinen kanssakäyminen 

 

TAPAHTUNEEN HERÄTTÄMIEN 

AJATUSTEN KÄSITTELY 

 kohteen oma rooli selviytymisessään 

 ilmiön käsittely 

 kokemusten käsittely 

 tunteiden käsittely 

 

TAPAHTUNEESTA KESKUSTELU 

 tapahtuneen jakaminen 

 läheisten kanssa keskustelu 

 opiskelu- ja työkavereiden kanssa 

keskustelu 

 vertaiskokijoiden kanssa keskustelu 

 virallisten tahojen kanssa keskustelu 

 

KOHTEEN OMAT 

JAKSAMISKEINOT 

KOHTEEN 

TUKEMINEN 

 

HENKISEN VÄKIVALLAN KOHTEEN 

AUTTAMINEN 

TUKEA ANTAVAT TAHOT 

 vertaistuki 

 läheisten tuki 

 työkavereiden tuki 

 virallisten tahojen tuki 

 

EMOTIONAALINEN 

TUKI 

 PASSIIVINEN TUKI 

 

TUKI TAPAHTUNEEN 

KÄSITTELYYN  

 

Kuva 22. Henkisen väkivallan kohteen auttaminen 

6.2.4 Kohteen näkökulma puuttumiseen 

Tutkimuksen kolmannen tutkimuskysymyksen eli ”Minkälaisesta puuttumisesta hen-

kistä väkivaltaa kokeneet ovat hyötyneet?” tarkoituksena oli selvittää, miten henkiseen 

väkivaltaan olisi hyvä puuttua, jotta siitä olisi apua kohteelle. Alkuperäisilmaisut 

muodostivat kolme ryhmää: hyödyllinen puuttuminen, hyödytön puuttuminen sekä 

puuttuminen, josta oli kahdenlaisia kokemuksia.  

Alkuperäisilmaisut jakautuivat vielä kahteen edellisissä kappaleissa esiteltyyn puut-

tumisen pääluokkaan eli henkisen väkivallan kohteen auttamiseen sekä puuttumisen 

keinoihin. Taulukkoon 13 on koottu kaikki pelkistetyt ilmaisut ja niiden lähteet. Tau-

lukossa on myös esitetty alkuperäisilmaisujen jakautuminen alaluokkiin +, - ja +/- 

(hyödyllinen, hyödytön, kahta mieltä) sekä henkisen väkivallan kohteen auttamiseen 

ja puuttumisen keinoihin. 
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Taulukko 13. Kohteiden näkemykset puuttumisen hyödyllisyydestä 

  

+ 

 

+/- 

 

- 

 

 

HENKISEN 

VÄKIVALLAN 

KOHTEEN 

AUTTAMINEN 

 

kokemusten pohtiminen  
(Sandelin 2007: 85, 88) 
kokemusten käsittely  
(Sandelin 2007: 88) 
ilmiön pohtiminen  
(Sandelin 2007: 88) 
kokemuksista kirjoittami-

nen (Sandelin 2007: 88) 

keskustelu (Sandelin 2007: 

89; Lipponen 2008: 73) 
läheisten tuki  
(Sandelin 2007: 90; Tuomola 

2005: 118; Lappi 2012: 84) 
ystävien tuki  
(Sandelin 2007: 90) 
työkavereiden tuki  
(Lappi 2012: 84) 
vertaistuki  
(Lipponen 2004: 73) 
sosiaalisuuteen kannusta-

minen (Konttinen 2010: 70) 

omien selviytymis-

keinojen löytäminen (Lappi 

2012: 84) 

 

 

kokemuksista  

kertominen (Hakojärvi 

2011: 31 - 32) 

 

 

HENKISEEN 

VÄKIVALTAAN 

PUUTTUMISEN 

KEINOT 

 

tietoisuuden lisääminen 
(Asumalahti 2011: 34) 
konkreettinen vastustami-

nen (Sandelin 2007: 87) 

kiusaajan ymmärryksen 

lisääminen  
(Konttinen 2010: 64) 
koulusta poistaminen  
(Konttinen 2010: 69) 
viranomaisten apu  
(Sandelin 2007: 86) 
vanhempien puuttuminen  
(Konttinen 2010: 59) 
kavereiden puuttuminen  
(Konttinen 2010: 61) 
vertaissovittelut  
(Lindgren 2006: 94) 
sovittelu (Pehrman 2011: 174) 

koko ryhmälle puhuminen 
(Konttinen 2010: 69) 
ryhmien sekoittaminen 
(Lindgren 2006: 100) 
yhteisöstä lähteminen 
(Sandelin 2007: 90; Lipponen 

2008: 74) 
 

 

 

sama keino, eri tilanne 
(Konttinen 2010: 67) 
etukäteisohjaus  
(Hakojärvi 2011: 36) 
rangaistukset  
(Konttinen 2010: 69) 
työterveyshuollon apu 
(Sandelin 2007: 8; Järvenpää 

2006: 107) 
opettajan puuttuminen 
(Konttinen 2010: 56) 
asiantuntijan apu  
(Rainivaara 2004: 93, 95) 
tapaaminen, jossa  

vanhemmat mukana  
(Konttinen 2010: 60, 68) 
osapuolten välinen 

keskustelu (Järvenpää 

2006: 99) 
yhteisöstä lähteminen 
(Tuomola 2005: 108) 

 

 

 

puolittainen puuttuminen 
(Konttinen 2010: 57) 
henkisen väkivallan 

käyttäjälle puhuminen 
(Tuomola 2005: 99) 
rangaistukset (Konttinen 

2010: 56) 
aikuisen puuttuminen 
(Konttinen 2010: 71) 
esimiehen apu (Lipponen 

2004: 78) 
työsuojeluvaltuutetun 

apu (Sandelin 2007: 86) 

luottamusmiehen apu 
(Sandelin 2007: 87) 
ammattiliiton apu (Sande-

lin 2007: 87) 
puhuttelu (Konttinen 2010: 

56, 67) 
syyttäminen (Konttinen 

2010: 59; Rainivaara 2004: 93) 
uhkailu (Konttinen 2010: 69) 

pelottelu (Konttinen 2010: 

69) 
kiristäminen (Konttinen 

2010: 69) 
koko ryhmän kesken 

käydyt keskustelut (Kont-

tinen 2010: 69) 
yhteinen keskustelu  
(Tuomola 2005: 100) 
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Henkisen väkivallan kohteen auttamisen keinoista hyödyllisiksi koettiin tuki tapahtu-

neen käsittelyyn sekä kohteen omien jaksamiskeinojen löytäminen. Tuki tapahtuneen 

käsittelyyn oli positiivisessa mielessä mainittu useassa alkuperäistutkimuksessa. San-

delin toi esille kohteiden hyötyneen kokemusten pohtimisesta ja käsittelystä, ilmiön 

pohtimisesta kokemuksista kirjoittamisesta sekä keskustelusta (ks. Sandelin 2007: 85, 

88). Myös Lipponen nosti esille keskustelun hyödyllisyyden (ks. Lipponen 2008: 73). 

Toisaalta Hakojärven tutkimuksessa henkisen väkivallan kohteen kyseenalaistivat ko-

kemuksista kertomisen hyödyllisyyttä, sillä opettajan tilanteeseen puuttuminen saattoi 

myös pahentaa tilannetta. Hakojärvi kuitenkin mainitsi kokemuksista kertomisen ol-

leen pääosin hyödyllistä henkisen väkivallan kohteen selviytymisen ja tilanteeseen 

puuttumisen kannalta. (Ks. Hakojärvi 2011: 31 - 32.) 

Tukea antavien tahojen osalta useimmiten hyödyllisenä oli mainittu läheisten tuki (ks. 

Sandelin 2007: 90; Tuomola 2005: 118; Lappi 2012: 84). Myös ystävien (Sandelin 

2007: 90) ja työkavereiden (Lappi 2012: 84) antama tuki sekä vertaistuki (Lipponen 

2004: 73) oli koettu hyödyllisenä. Kohteen omien selviytymiskeinojen löytämisen tär-

keys tuli esille Lapin tutkimuksessa (ks. Lappi 2012: 84). 

Henkiseen väkivaltaan puuttumisen keinoista hyödyllisiksi koettiin kohteen tiedon li-

sääminen, konkreettinen vastustaminen, väkivallan käyttäjään vaikuttaminen, rangais-

tukset, kolmannen osapuolen apu, sovittelutapaamiset, yhteisön merkityksen huomi-

oiminen, ryhmien sekoittaminen sekä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön muutokset. 

Tietoisuuden lisääminen mainittiin positiivisena puuttumisen keinona Asumalahden 

tutkimuksessa (ks. Asumalahti 2011: 34), mutta Hakojärven tutkimuksessa henkisen 

väkivallan kohteet eivät kokeneet etukäteisohjausta kovin hyödyllisenä (ks. Hakojärvi 

2011: 36). 

Konkreettinen vastustaminen oli mainittu hyödyllisenä puuttumisen keinona Sandeli-

nin tutkimuksessa, mutta hyödyttömänä Tuomolan tutkimuksessa (ks. Sandelin 2007: 

87; Tuomola 2005: 99). Väkivallan käyttäjään vaikuttaminen tuli hyödyllisenä keino-

na esiin Konttisen tutkimuksessa, jossa kiusaajan ymmärryksen lisääminen oli johta-

nut henkisen väkivallan loppumiseen (ks. Konttinen 2010: 64). Konttisen tutkimuk-

sessa otettiin kantaa myös rangaistusten toimivuus henkiseen väkivaltaan puuttumi-

sessa: joissakin tapauksissa rangaistukset toimivat, toisissa taas eivät. Tehokkaimpana 
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rangaistuksena nähtiin koulukiusaamistapauksissa kuitenkin koulusta poistaminen, 

esimerkiksi kotiin lähettäminen ja koulusta erottaminen. (Ks. Konttinen 2010: 56, 69.) 

Rangaistusten tavoin myös kolmannen osapuolen apu henkisen väkivallan tilanteeseen 

puuttumisessa jakoi ajatuksia. Hyödyllisiksi koettiin viranomaisten apu (Sandelin 

2007: 86) sekä vanhempien ja kavereiden tilanteeseen puuttuminen (Konttinen 2010: 

59, 61), hyödyttömäksi taas aikuisen puuttuminen (Konttinen 2010: 71), esimiehen 

(Lipponen 2004: 78), työsuojeluvaltuutetun (Sandelin 2007: 86), luottamusmiehen 

(Sandelin 2007: 87) ja ammattiliiton apu (Sandelin 2007: 87). Työterveyshuollon 

avusta (Sandelin 2007: 8; Järvenpää 2006: 107), opettajan puuttumisesta (Konttinen 

2010: 56) ja asiantuntijan avusta (Rainivaara 2004: 93, 95) tuli esiin kahdenlaisia mie-

lipiteitä.  

Sovittelutapaamiset erilaisilla kokoonpanoilla mainittiin hyödyllisiksi henkiseen väki-

valtaan puuttumisen keinoiksi Lindgrenin ja Pehrmanin tutkimuksissa, mutta Kontti-

sen ja Järvenpään tutkimuksissa hyödyllisyydestä ei ollut varmuutta (ks. Lindgren 

2006: 94; Pehrman 2011: 174); Konttinen 2010: 60, 68; Järvenpää 2006: 99). Lind-

grenin tutkimuksessa kohteet olivat kokeneet etenkin vertaissovittelut hyödyllisiksi, 

Pehrman taas selvitti sovittelun sopivuuden erilaisten konfliktien ratkaisemiseen (ks. 

Lindgren 2006: 94, Pehrman 2011: 174). Vaihtelevat mielipiteet koskivat osapuolten 

välistä keskustelua (Järvenpää 2006: 99) ja tapaamisia, joissa vanhemmat olivat mu-

kana (Konttinen 2010: 60, 68). 

Yhteisön merkityksen huomioimisesta oli sekä positiivisia että negatiivisia kokemuk-

sia. Konttisen tutkimuksessa koko ryhmälle puhuminen oli koettu hyödylliseksi kei-

noksi puuttua henkiseen väkivaltaan, mutta toisaalta koko ryhmän kesken käydyt kes-

kustelut saattoivat myös muuttaa ryhmän jäsenten keskinäisiä välejä ja aiheuttaa lisää 

riitoja (ks. Konttinen 2010: 69). Myös Tuomolan tutkimuksessa yhteinen keskustelu 

nähtiin hyödyttömänä puuttumisen keinona.  Ryhmien sekoittaminen mainittiin hyö-

dyllisenä keinona Lindgrenin tutkimuksessa (ks. Lindgren 2006: 100). Yhteisöstä läh-

teminen taas nähtiin pääosin positiivisena keinona vaikuttaa henkiseen väkivaltaan, 

mutta Tuomolan tutkimuksessa mainittiin myös, että lähteminen ei poista varsinaista 

ongelmaa yhteisöstä (ks. Sandelin 2007: 90; Lipponen 2008: 74; Tuomola 2005: 108). 

Henkisen väkivallan kohteen auttamisen hyödyttömyydestä ei ollut mainintaa yhdes-

säkään alkuperäistutkimuksessa. Täysin hyödyttömäksi koettuja puuttumisen keinoja 
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olivat puolestaan puolittainen puuttuminen (Konttinen 2010: 57), puhuttelu (Konttinen 

2010: 56, 67), syyttäminen (Konttinen 2010: 59; Rainivaara 2004: 93), uhkailu, pelot-

telu ja kiristäminen (Konttinen 2010: 69).  

7 POHDINTA 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä seurauksia henkisellä väkivallalla voi ol-

la sen kohteelle, miten henkiseen väkivaltaan voi puuttua ja minkälaisesta puuttumi-

sesta henkisen väkivallan kohteet ovat hyötyneet. Systemaattisella kirjallisuuskatsauk-

sella saatiin vastaus haluttuihin asioihin eli tietoa siitä, millaisia seurauksia henkinen 

väkivalta voi aiheuttaa kohteelle, ja konkreettisia ohjeita siihen, miten henkiseen väki-

valtaan kannattaisi puuttua. 

Tulosten perusteella henkisellä väkivallalla on kohteelle fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaa-

lisia seurauksia. Fyysisiä seurauksia eli stressistä aiheutuvia oireita olivat psy-

kosomaattiset oireet, hengitys- ja verenkiertoelimistön oireet, ruoansulatuskanavan oi-

reet, unihäiriöt, kivut, ulkoisen olemuksen muutokset ja muut oireet, joita olivat esim. 

huimaus, vapina ja punastuminen. Psyykkisiä seurauksia olivat erilaiset tunnereaktiot, 

pelot, muutokset persoonallisuudessa, kognitiiviset ongelmat, mielenterveysongelmat 

ja mielialan muutokset. Sosiaalisia seurauksia puolestaan olivat työhön ja opiskeluun 

liittyvät seuraukset sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät seuraukset.  

Ehkä yllättävimpiä tutkimuksessa esille tulleista henkisen väkivallan seurauksista koh-

teelle olivat fyysiset seuraukset ja niiden monipuolisuus. Fyysiset seuraukset mainit-

tiin toki myös tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä, mutta niiden todellinen va-

kavuus paljastui vasta kirjallisuuskatsauksessa. Teoriaosassa esille nousseita henkisen 

väkivallan fyysisiä seurauksia olivat uniongelmat, ruoansulatushäiriöt, ruokahalun 

muutokset ja painon muutokset, lihasten ja luuston ongelmat ja stressi (ks. European 

Agency for Safety and Health at Work 2002: 1 - 2; Perttu 1999: 24). Oireet löytyivät 

lihasten ja luuston ongelmia lukuun ottamatta myös kirjallisuuskatsauksen tuloksista, 

mutta näiden lisäksi mainittuina oli myös muita vakavia seurauksia, joista tärkeim-

miksi voidaan katsoa etenkin hengitys- ja verenkiertoelimistön oireet sekä erilaiset ki-

vut. 
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Henkisen väkivallan psyykkistä seurauksista saatiin kirjallisuuskatsauksen avulla pal-

jon uutta tietoa teoreettiseen viitekehykseen verrattuna. Jokaisesta psyykkisten seura-

usten alaluokasta oli mainittuina joitakin oireita, mutta kirjallisuuskatsauksen avulla 

käsitys seurausten moninaisuudesta laajentui.  

Teoriaosassa psyykkisistä seurauksista oli mainittuina tunnereaktioista häpeän tunne, 

syyllisyyden tunne, surullisuus, ahdistuneisuus, turvattomuus, epävarmuus, pelko, 

voimattomuus ja viha. Persoonallisuuden muutoksista ja kognitiivista ongelmista teo-

riaosassa esille nousivat itsetunnon huonontuminen, minäkuvan vääristyminen, käy-

tösongelmat, sopeutumattomuus, aggressiivisuus, elämänhallinnan vaikeudet, muu-

tokset toimintakyvyssä, keskittymis- ja oppimishäiriöt ja lamautuneisuus. Mielialan 

muutoksista ja mielenterveysongelmista teoriaosassa mainittiin itkuisuus, luuloharhai-

suus, masennus ja itsemurha. (Ks. Klemi 2006: 107 - 109; MLL a; Nuorten hyvinvoin-

ti-indikaattorit 2012: 28; European Agency for Safety and Health at Work 2002: 1 - 2; 

Perttu 1999: 24.) 

Myös sosiaalisten seurausten kohdalla edellä kuvattu ilmiö toistui: kirjallisuuskatsauk-

sessa saadut tulokset olivat yhteneväisiä teoreettisen viitekehyksen kanssa, mutta saatu 

tieto oli tarkempaa ja monipuolisempaa. Kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin myös 

päivitettyä tietoa henkisen väkivallan seurauksista, sillä tutkimukset olivat uudempia 

teoriaosaan verrattuna.  

Työhön ja opiskeluun liittyvistä sosiaalisista seurauksista teoreettisessa viitekehykses-

sä mainittuina olivat poissaolot, sairaslomat, talousongelmat, uran ja opiskeluiden kär-

siminen sekä koulunkäynnin lopettaminen (ks. European Agency for Safety and 

Health at Work 2002: 1 - 2; Kivimäki, Vartia-Väänänen, Elovainio, Vahtera & Virta-

nen 2000: 327 - 331; Klemi 2006: 107 - 109; MLL b; Nuorten hyvinvointi-

indikaattorit 2012: 28). Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvistä henkisen väkivallan 

seurauksista esille tulivat eristäytyminen, sosiaalinen syrjäytyminen, perheongelmat, 

arkuus ja epävarmuus ihmissuhteissa sekä ystävien menetys (ks. European Agency for 

Safety and Health at Work 2002: 1 - 2; Perttu 1999: 24; Klemi 2006: 107 - 109; MLL 

b; Nuorten hyvinvointi-indikaattorit 2012: 28). Kaikki henkisen väkivallan teoriaosas-

sa esille tulleet seuraukset löytyivät myös kirjallisuuskatsauksen tuloksista perheon-

gelmia lukuun ottamatta. Tämä eriäväisyys johtuu todennäköisesti tutkimuskysymyk-

sen rajauksesta yksinomaan henkisen väkivallan kohteelle aiheutuviin seurauksiin. 
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Tässä tutkimuksessa henkiseen väkivaltaan puuttumiseen kuuluivat puuttumiseen vai-

kuttavat taustatekijät, puuttumisen keinot sekä kohteen auttaminen. Puuttumiseen vai-

kuttavia taustatekijöitä olivat ilmiön esille tuominen, toimenpiteet ennen konkreettista 

puuttumista sekä puuttumiseen vaikuttavat tekijät eli asenne ja koulutus. Puuttumisen 

keinot puolestaan jakautuivat henkisen väkivallan kohteen, käyttäjän, sekä kohteen et-

tä käyttäjän sekä ympäristön kautta vaikuttamiseen. Henkisen väkivallan kohteen aut-

tamiseen kuuluivat kohteen sosiaalisuuden edistäminen, kohteen tukeminen, tapahtu-

neen käsittely selviytymisen tukena, tapahtuneesta keskustelu sekä kohteen omien jak-

samiskeinojen löytäminen. 

Henkiseen väkivaltaan puuttumisesta löytyi teoreettisen viitekehyksen muodostamisen 

yhteydessä hyvin vähän tietoa, ja se kohdistui lähinnä henkisen väkivallan tunnistami-

seen sekä kohteen selviytymisen prosessiin. Yhtäläisyyksiä kirjallisuuskatsauksen ja 

aikaisemman tiedon välillä kuitenkin löytyi Klemin tutkimuksesta, jossa mainittiin 

henkisen väkivallan kohteen tukeminen, ammattiavun hakeminen ja ilmiön esiin tuo-

misen tärkeys (Klemi 2006: 110 - 112). Kirjallisuuskatsauksen avulla löytyi siis paljon 

teoreettisen viitekehyksen ulkopuolista tietoa henkiseen väkivaltaan puuttumisesta ja 

tuloksena saatiin konkreettisia keinoja puuttumiseen sekä kohteen auttamiseen.  

Yllättävää kirjallisuuskatsauksen tuloksissa puuttumisen kannalta oli se, että henkisen 

väkivallan kohteet olivat hyötyneet etenkin muiden ihmisten tuesta ja kokemuksista 

keskustelemisesta, mutta konkreettisen puuttumisen keinojen hyödyllisyys vaihteli 

suuresti tilanteen mukaan. Toimenpiteet, jotka voitiin katsoa kohteen kannalta pääosin 

hyödyllisiksi, olivat erilaiset sovittelutapaamiset, tietoisuuden ja ymmärryksen lisää-

minen sekä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön muutokset. Tämä ehkä osaltaan selven-

tää sitä, miksi henkistä väkivaltaa esiintyy niin paljon erilaisista toimenpiteistä huoli-

matta (vrt. Stenberg 2013: 18 - 21). Mainittakoon vielä, että yhdessä alkuperäistutki-

muksessa nousi esiin myös teoriaosuudessa mainittu Kiva koulu -projekti ja sen vai-

kutus koulukiusaamisen vähentämiseen. Kyseisessä tutkimuksessa vastaajat eivät ko-

keneet hyötyneensä Kiva-ryhmän toiminnasta, sillä ”ryhmän jäsenet vain syyttelevät 

kaikkia kiusaamisesta, eivätkä anna kiusaajille mahdollisuuksia puolustaa itseään” (ks. 

Konttinen 2010: 59). 

Kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin siis koottua aikaisemmista tutkimuksista paljon 

hyödynnettävää tietoa henkisen väkivallan seurauksista ja henkiseen väkivaltaan puut-
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tumisesta. Uskon, että toimeksiantajaprojekteissa ja hoitotyössä yleensäkin voidaan 

hyödyntää etenkin tietoja henkisen väkivallan kohteen auttamisesta ja hyödyllisiksi 

koetuista puuttumisen keinoista. 

7.2 Luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisäävät etenkin kaikkien työvaiheiden tarkka ra-

portointi ja tutkijan ajatusketjun läpinäkyväksi tekeminen, jolloin systemaattisen kir-

jallisuuskatsauksen toistettavuus säilyy. Tarkan raportoinnin ja päättelyn perustelta-

vuuden tärkeyden takia tutkimuksen liitteeksi on lisätty tutkimuksen eri vaiheissa 

apuna käytetyt ajatuskartat sekä alkuperäisilmaisujen luokittelu. Luotettavuuteen vai-

kuttaa positiivisesti myös tarkat sisäänottokriteerit sekä kirjallisuuskatsaukseen vali-

koituneiden alkuperäistutkimusten laadunarviointi ja monipuolisuus. (Ks. Pudas-

Tähkä & Axelin 2007: 53 - 54; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007: 227 - 228.) 

Tutkimuksen luotettavuutta kuitenkin heikentää se, että tutkijoita oli vain yksi ja alku-

peräistutkimusten kieli oli rajattu vain suomeen ja englantiin. Systemaattisessa kirjal-

lisuuskatsauksessa kahden tutkijan merkitys painottuu etenkin alkuperäistutkimusten 

haussa ja valinnassa. Kielten rajaaminen puolestaan lisää tutkimuksen kieliharhaa, jol-

loin merkittäviä tutkimuksia saattaa jäädä kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle. Tutki-

muksen laadun arvioinnissa on otettava huomioon myös se, että vain yksi alkuperäis-

tutkimuksista oli tehty Suomen ulkopuolella (Ranskassa) eli kirjallisuuskatsaus kuvaa 

lähinnä Suomen tilannetta ja suomalaisten henkisen väkivallan kohteiden kokemuksia. 

(Pudas-Tähkä & Axelin 2007: 53 - 54.) 

Tutkimuksen eettisyyttä arvioidessa on otettava huomioon hyvä tutkimusetiikka. Tä-

män tutkimuksen tekemisessä on toimittu rehellisesti, avoimesti, huolellisesti ja tar-

kasti tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja sen 

tulosten arvioinnissa. Käytetyt menetelmät ovat yleisesti hyväksyttyjä ja lähteisiin on 

viitattu niin, että asian alkuperäinen esittäjä säilyy. Tutkimukseen ei tarvittu tutkimus-

lupaa, sillä menetelmänä oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Eettinen ennakkoarvi-

ointi otettiin huomioon niin, että tutkimuksen kohderyhmä pyrittiin pitämään mahdol-

lisimman laajana eli mitään kansanryhmää ei rajattu pois tutkimuksesta. Tutkimuksen 

tekijänoikeusasioista oli sovittu jo tutkimuksen aloitusvaiheessa ja tutkimuksella ei ol-

lut sidonnaisuuksia (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6).  
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Tutkimuksen eettisyyttä on tarkasteltava myös ammatillisesta näkökulmasta. ETENE 

eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta julkaisi vuonna 

2011 Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta -nimisen julkaisun, jossa määritellään 

eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle. Toisena suosituksena mainitaan, että so-

siaali- ja terveydenhuollon lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan etu. Suosituksessa 

painotetaan hyvän tekemistä ja vahingon välttämistä, palvelun ja hoidon luotettavuut-

ta, turvallisuutta, yksilöllisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta sekä toiminnan perusteltavuut-

ta ja ammattitaidon merkitystä. (Ks. ETENE 2011: 5 - 6.) Mielestäni tutkimus täyttää 

nämä eettiset kriteerit, sillä tutkimuksen avulla pyrittiin tarjoamaan hoitotyön käyttöön 

juuri tieteellisesti perusteltua tietoa, josta olisi hyötyä potilaan kokonaisvaltaisessa 

hoidossa. 

Kolmas suositus edellä mainitussa ETENE:n julkaisussa ottaa kantaa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon asiakkaiden/ potilaiden ja ammattilaisten väliseen sekä ammattilaisten 

keskinäiseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen tulisi olla toista arvostavaa ja in-

himillistä. (Ks. ETENE 2011: 6.) Alkuperehtyneisyyden ja kirjallisuuskatsauksen pe-

rusteella suositus ei kuitenkaan aina toteudu, vaan terveydenhuollon ammattilaisten 

keskuudessa esiintyy henkistä väkivaltaa.  

Tutkimuksen eettisyyttä voidaan tarkastella myös Sairaanhoitajaliiton julkaisemien 

sairaanhoitajan eettisten ohjeiden kannalta. Ohjeissa on määritelty sairaanhoitajan teh-

tävä ja sairaanhoitajan suhde potilaaseen, omaan ammattitaitoonsa, työtovereihin, yh-

teiskuntaan sekä ammattikuntaan (Sairaanhoitajaliitto 1996). 

Sairaanhoitajan tehtävän määrittelyssä mainitaan, että ihmisiä hoitaessaan hänen on 

pyrittävä tukemaan ja lisäämään heidän omia voimavarojaan ja parantamaan heidän 

elämänsä laatua. Sairaanhoitajan suhteessa potilaaseen puolestaan nostetaan esille sai-

raanhoitajan tehtävä potilaan yksilöllisen hyvän olon edistäminen, oikeudenmukaisuus 

ja avoimen vuorovaikutuksen merkitys. Työtovereita koskevassa kohdassa todetaan, 

että sairaanhoitajien kuuluu tukea toinen toistaan muun muassa työssä jaksamisessa ja 

valvoa, ettei kukaan potilaan hoitoon osallistuva toimi potilasta kohtaan epäeettisesti. 

Yhteiskunnan osalta sairaanhoitajan eettinen vastuu on edistää esimerkiksi samanar-

voisuutta ja suvaitsevuutta. (Ks. Sairaanhoitajaliitto 1996.) Mielestäni nämä eettiset 

ohjeet velvoittavat sairaanhoitajaa kohtelemaan sekä potilaita että työtovereita asialli-

sesti ja puuttumaan henkiseen väkivaltaan sellaista havaitessaan. 
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7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että henkisellä väkivallalla voi olla sen 

kohteelle paljon erilaisia seurauksia, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä varsin koko-

naisvaltaisesti. Kun otetaan huomioon henkisen väkivallan seurausten vakavuus ja 

moniulotteisuus, henkiseen väkivaltaan kannattaa puuttua jollakin tavalla sellaista ha-

vaitessaan. Henkisen väkivallan tunnistaminen ei kuitenkaan ole helppoa ja vaatii tie-

toa ilmiöstä sekä rohkeutta tunnustaa henkisen väkivallan esiintyminen omassa arjes-

saan. Myös henkiseen väkivaltaan puuttuminen vaatii tietynlaista muista ihmisistä vä-

littämistä ja pelottomuutta ottaa kantaa vallitsevaan tilanteeseen. 

Henkiseen väkivaltaan puuttumisen ei kuitenkaan tarvitse aina olla esimerkiksi konk-

reettinen väliintulo tai henkisen väkivallan käyttäjän puhuttelu, vaan se voi tarkoittaa 

myös pieniä tekoja. Tutkimuksessa juuri toisten ihmisten tuki osoittautui kohteen kan-

nalta yhdeksi hyödyllisimmistä tavoista puuttua henkiseen väkivaltaan. Seuraavassa 

luettelossa on esitetty tutkimuksen perusteella muotoillut ehdotukset henkiseen väki-

valtaan puuttumiseksi niin, että siitä olisi kohteelle hyötyä. Ehdotuksia pohtiessa täy-

tyy kuitenkin ottaa huomioon, että tutkimuksen perusteella ei voitu määrittää täysin 

yksiselitteistä hyödyllisintä puuttumisen tapaa, vaan joissakin tilanteissa täysin saman-

laisesta puuttumisesta on hyötyä ja toisissa tilanteissa se osoittautuu hyödyttömäksi.  

Henkiseen väkivaltaan kannattaisi puuttua: 

 auttamalla henkisen väkivallan kohdetta tapahtuneen käsittelyssä ja omien sel-

viytymiskeinojen löytämisessä 

 tukemalla henkisen väkivallan kohdetta vaikeassa tilanteessa (etenkin läheisten 

tuki koettiin hyödylliseksi)  

 lisäämällä tietoisuutta henkisen väkivallan ilmiöstä 

 yrittämällä lisätä henkisen väkivallan käyttäjän ymmärrystä oman käytöksensä 

epäasiallisuudesta 

 järjestämällä sovittelutapaamisia erilaisilla kokoonpanoilla 
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 muuttamalla sosiaalista tai fyysistä ympäristöä (= yhteisöstä lähteminen / hen-

kilöstömuutokset yhteisössä). 

Henkistä väkivaltaa on tutkittu paljon etenkin työpaikka- ja koulukiusaamisen näkö-

kulmasta ja tutkimuksia on tehty sekä henkisen väkivallan kohteen että puuttujan ko-

kemuksista. Ilmiöön perehtyessäni en kuitenkaan löytänyt juurikaan tutkimuksia, jois-

sa olisi huomioitu henkisen väkivallan käyttäjän näkökulma tai tarkasteltu aihetta esi-

merkiksi hoitaja-potilasasetelmassa. Tutkimuksen herättämiä jatkotutkimusehdotuksia 

ovatkin henkisen väkivallan tutkiminen hoitohenkilökunnan ja potilaiden tai omaisten 

sekä henkisen väkivallan tekijän näkökulmista. Jatkotutkimusehdotukset ovat: 

 hoitohenkilökunnan potilaisiin tai omaisiin kohdistama henkinen väkivalta  

 potilaiden tai omaisten hoitajiin kohdistama henkinen väkivalta ja sen vaikutus 

hoitotyöhön? 

 henkisen väkivallan seuraukset henkisen väkivallan käyttäjälle / miten oppia 

eroon henkisen väkivallan käyttämisestä omassa vuorovaikutuksessaan? 
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     Liite 1/1 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valitut alkuperäistutkimukset 

 

tekijä, vuosi ja nimi 

 

tarkoitus ja tavoite 

 

menetelmä ja tutki-

musotos 

 

keskeiset tulokset 

 

laadunarviointi 

Asumalahti, A. 2011. 

Työpaikkakiusaamisen 

ennaltaehkäisy ja hallinta 

- esimiehen näkökulma. 

Lappeenrannan teknilli-

nen yliopisto, kandidaa-

tintutkielma. 

selventää mitä työpaikka-

kiusaaminen tarkoittaa, 

mitkä tekijät alistavat sen 

esiintymiselle ja mitä 

seurauksia siitä voi koitua 

työyhteisölle sekä pohtia 

esimiehen keinoja hallita 

kiusaamista 

kvalitatiivinen 

tutkimus, puoli-

strukturoitu haastat-

telu; kolme johto-

asemassa työskente-

levää henkilöä 

mikä altistaa 

kiusaamiselle, 

miten työpaikka-

kiusaamista voi-

daan ennaltaeh-

käistä ja hallita 

+tutkimuksen tausta ja 

tarkoitus selkeästi mää-

ritelty 

+aineiston keruu ja 

menetelmä kuvattu 

tarkasti 

-laatua arvioitu hyvin 

suppeasti 

-pieni otanta 

Hakojärvi, H.-R. 2011. 

Terveysalan opiskelijoi-

den ohjatussa harjoittelus-

sa kokema henkinen 

väkivalta ja siitä selviy-

tyminen. Turun yliopiston 

pro gradu. 

selvittää, miten hoitohen-

kilökunnan opiskelijoihin 

kohdistama henkinen 

väkivalta ilmenee ohjatus-

sa harjoittelussa, sen 

seuraukset kohteelle, mitä 

apua opiskelijat saavat 

kertomalla kokemuksis-

taan ja millaisia tiedon-

tarpeilla opiskelijoilla on 

ed. main. väkivaltaan 

liittyen 

kvalitatiivinen 

tutkimus, kyselylo-

make;  

41 toisen ja kol-

mannen vuoden 

bioanalyytikko-, 

ensihoitaja-, fysiote-

rapeutti-, kätilö-, 

röntgenhoitaja-, 

sairaanhoitaja-, 

suuhygienisti-, 

terveydenhoitaja- ja 

toimintaterapeut-

tiopiskelijat 

henkisen väkival-

lan seurauksia, 

kuinka opiskelijat 

olivat selviytyneet 

henkisestä väki-

vallasta. 

+tutkimuksen tausta ja 

tarkoitus selkeästi mää-

ritelty 

+haastateltujen asian-

tuntijuus asiassa 

+aineiston keruu ja 

käsittely kuvattu tarkas-

ti 

+luotettavuutta ja eetti-

syyttä arvioitu 

+tulosten hyödynnettä-

vyys 

Houbre, B.; Tarquinio, C. 

& Thuillier, I. 2006. 

Bullying among students 

and its consequences on 

health. University of 

Metz. 

selvittää kiusaamisen 

seurauksia sekä kohteen 

että kiusaajan näkökul-

masta 

kolme eri kvantita-

tiivista tutkimusta, 

kyselylomakkeet;  

1. tutkimus: 116 9 - 

12-vuotista oppilas-

ta, 2. tutkimus: 291 

9 - 12-vuotiasta 

oppilasta, 3. tutki-

mus: 162 oppilasta 

kiusaamisen 

vaikutus itsetun-

temukseen, ter-

veyteen, post-

traumaattiseen 

stressiin ja riippu-

vuuskäyttäytymi-

seen  

+laaja otos 

+ryhmien samanlaisuu-

den arviointi 

+osallistujien hankki-

minen raportoitu 

+keskiarvot ja keskiha-

jonnat raportoitu 

Järvenpää, M. 2006. 

Esimiestyö henkisen 

väkivallan tilanteissa. 

Tampereen yliopisto, pro 

gradu. 

selvittää millaisin keinoin 

esimiehet ovat pyrkineet 

ratkaisemaan henkisen 

väkivallan tilanteita työ-

yhteisöissään ja millaisik-

si ratkaisuprosessit ovat 

muodostuneet sekä millai-

seksi esimiehet kokevat 

asemansa ja valmiutensa 

työpaikkakiusaamiseen 

puuttuessaan 

kvalitatiivinen 

tutkimus, teema-

haastattelut; 9 sosi-

aali- ja terveystoi-

men esimiestä, joilla 

oli kokemusta hen-

kisen väkivallan 

tilanteiden ratkai-

susta 

henkisen väkival-

lan kehittymien 

työyhteisössä, 

esimiesten toimin-

ta kiusaamistilan-

teissa, esimiehen 

vastuu ja tunteet 

henkiseen väki-

valtaan puuttumi-

sessa 

+todella tarkka taustan 

ja tarkoituksen määritte-

ly 

+menetelmän arviointi 

ja valinnan perustelu 

+tulosten esittämisessä 

käytetty suoria lainauk-

sia 

-ei laadunarviointia 
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Konttinen, T. 2010. ”Kiu-

saamisen lopettamiseen 

vaikuttavat eniten koulu-

kaverit” Koulukiusaami-

seen puuttuminen seitse-

mäsluokkalaisten näkö-

kulmasta. Jyväskylän 

yliopiston pro gradu. 

selvittää, mitä tapahtuu 

onnistuneessa ja epäon-

nistuneessa koulukiusaa-

miseen puuttumisessa ja 

ketkä siihen puuttuvat 

kvalitatiivinen 

tutkimus, kirjoitel-

mat ja 4 teemahaas-

tattelua;  

49 seitsemäsluokka-

laista 

kuka puuttuu 

koulukiusaami-

seen, mikä on 

merkityksellistä 

kiusaamisen 

lopettamisessa. 

+tarkka teoreettinen 

viitekehys 

+tarkka kuvaus mene-

telmästä 

+luotettavuuden arvi-

ointi 

+suorat lainaukset 

tuloksissa 

 

Kylmäniemi, E. 2004. 

Loukattu minuus - henki-

sestä väkivallasta minuu-

den eheytymiseen. Oulun 

yliopiston pro gradu. 

selvittää minuuden raken-

tumisen aikana tapahtu-

van henkisen väkivallan 

merkitys lapsen mielessä 

sekä minuuden eheytymi-

nen 

rekonstratiivinen 

hermeneuttinen 

tutkimus ; empiiri-

nen aineisto  

henkisen väkival-

lan merkitys 

lapsen minuuden 

kehittymiselle, 

henkisen väkival-

lan loukkaaman 

minuuden ehey-

tyminen 

+tarkka aiheen määritte-

ly 

+tutkimuksen liitteenä 

yliopiston arviointiteksti 

+oma ajattelu ja perus-

telut tuloksille kulkevat 

koko ajan mukana 

Lallukka, T. & Rahkonen, 

O. 2010. Työolot, union-

gelmat ja sairastavuus: 

kunta-alan työntekijöiden 

seurantatutkimus 1990 - 

2010. Työsuojelurahaston 

tutkimus- ja kehittämis-

hankkeen loppuraportti. 

selvittää työolojen ja 

unettomuuden väliset 

yhteydet, työolojen ja 

sosioekonomisen aseman 

yhteys uni- ja rauhoittavi-

en lääkkeiden käyttöön, 

työn ja perheen yhteen 

sovittamisen yhteys unet-

tomuuden oireisiin, unet-

tomuuden oireiden ja 

unen keston yhteys saira-

uspoissaoloihin ja työky-

vyttömyyseläkkeelle 

jäämiseen sekä unetto-

muuden oireiden ja unen 

keston yhteys terveys-

käyttäytymiseen, painoon 

ja mielenterveysongel-

miin 

kvantitatiivinen 

tutkimus, kyselyt; 

peruskysely 8960, 

seurantakysely 7332 

40 - 60-vuotiasta 

Helsinkiläistä 

työolojen ja unet-

tomuuden yhteys, 

unettomuuden 

yhteys painon 

muutoksiin ja 

terveyskäyttäyty-

miseen, työ- ja 

perhe-elämän 

yhteensovittami-

sen vaikutus 

unettomuuteen, 

unettomuuden 

vaikutus työky-

kyyn 

+laaja otos 

+tutkimusaineiston 

hankkimisen kuvaus 

+tutkimukseen käytetty-

jen rekistereiden kuvaus 

+satunnaistaminen 

+keskiarvot ja keskiha-

jonnat raportoitu 

Lappi, H. 2012. Huonosti 

käyttäytyvät työtoverini? - 

101 kertomusta epäasialli-

sen käytöksen ja kiusa-

tuksi joutumisen koke-

muksista suomalaisilla 

työpaikoilla. Jyväskylän 

yliopisto, pro gradu. 

minkälaisesta ilmiöstä 

työpaikkakiusaamisessa 

on kyse ja millaisia seura-

uksia sillä on 

kvalitatiivinen 

tutkimus; 

työpaikoillaan 

asiattomuuksia 

kokeneet henkilöt, 

yhteensä 101 tarinaa 

käsitys työpaik-

kakiusaamisen 

ilmiöstä ja sen 

seurauksista 

+tarkka tausta ja tarkoi-

tus 

+laadunarviointi 

+menetelmän kuvaus 

+tulosten esittämisessä 

paljon suoria lainauksia 

Lingren, S. 2006. Ryhmän 

vuorovaikutus kiusaamis-

prosessissa - Nuorten ja 

koulun henkilökunnan 

näkemyksiä ryhmän 

merkityksestä koulu-

kiusaamisessa. Jyväskylän 

yliopisto, pro gradu. 

tarkastella, mitä oppilas-

ryhmässä tapahtuu, kun 

jotakuta kiusataan; selvit-

tää, miten ryhmä ja sen eri 

rooleissa toimivat oppilaat 

käyttäytyvät kiusaamisti-

lanteessa ja miten kiusaa-

jaryhmän toimintaan 

voitaisiin vaikuttaa kiu-

saamisen loppumiseksi 

kvalitatiivinen 

tutkimus, haastatte-

lu;  

yhteensä 46 (koulu-

laisia, opiskelijoita 

sekä koulun henki-

lökuntaa) 

oppilaiden merki-

tys kiusaamiseen 

puuttumisessa, 

tukioppilastoi-

minnan ja ryh-

mäyttämismene-

telmien merkitys 

kiusaamisen 

vähentämisessä 

+teoreettinen viitekehys 

+tarkka tutkimuskysy-

mysten määrittely 

+tarkka kuvas tutki-

muksen toteuttamisesta 

+suoria lainauksia 

tuloksissa 

+laadunarviointi 
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Lipponen, A. 2008. Uusi 

opettaja - uhka vai mah-

dollisuus? Työpaikka-

kiusaaminen työuran 

alussa olevien opettajien 

kokemana. Jyväskylän 

yliopisto, pro gradu. 

kuvata työpaikkakiusaa-

mista ilmiönä nuoren 

opettajan näkökulmasta, 

selvittää opettajien välisen 

työpaikkakiusaamisen 

syitä ja seuraamuksia, 

pohtia keinoja kiusaami-

sen ratkaisemiseksi ja 

ennaltaehkäisemiseksi 

kvalitatiivinen 

tutkimus, vapaa-

muotoiset kirjeet ja 

teemahaastattelut; 

9 eri kouluasteilla 

työskentelevää 

nuorta opettajaa 

kuka kiusaa, mitä 

kiusaaminen on, 

kiusaamisen 

seuraukset, koke-

mukset tilanteen 

ratkaisemisesta, 

selviytyminen 

+täsmällinen taustan ja 

tarkoituksen määrittely 

+tarkat tutkimuskysy-

mykset ja selostus 

aineiston keräämisestä 

+luotettavuuden arvi-

ointi 

+suorat lainaukset 

tuloksissa 

Pehrman, T. 2011. Pa-

remmin puhumalla - 

Restoratiivinen sovittelu 

työyhteisössä. Lapin 

yliopisto, väitöskirja. 

selvittää, miten sovittelu 

toimii työyhteisön kon-

fliktinratkaisumenetelmä-

nä ja mikä merkitys op-

pimisella on sovittelupro-

sessissa sekä millaista 

johtajuutta sovitteleva 

konfliktinratkaisu edellyt-

tää 

kvalitatiivinen 

tutkimus, survey- ja 

tapaustutkimukset; 

14 työyhteisöjen 

konfliktitilannetta 

työyhteisöjen 

konfliktien syyt, 

sovittelun sopi-

vuus konfliktien 

ratkaisumenetel-

mäksi, konfliktin 

osapuolten oppi-

minen, johtamisen 

tavat 

+tarkka tarkastusproses-

si (väitöskirja) 

+kattava teoreettinen 

viitekehys 

+tarkka kuvaus aineis-

ton keräämisprosessista 

ja analysoinnista 

+tulosten havainnolli-

nen esittäminen 

+paljon jatkotutki-

musehdotuksia 

Pärssinen, H. 2006. Kou-

lu- ja työpaikkakiusaami-

sen seuraukset eli onko 

kiusaamisen jälkeistä 

elämää? Tampereen 

yliopisto, pro gradu. 

tuoda esiin kiusaamisen 

jälkeinen todellisuus 

uhrien näkökulmasta 

kvalitatiivinen 

tutkimus;  

88 internetin kes-

kustelupalstoille 

kirjoitettua kerto-

musta  

kiusaamistavat, 

kiusaamisen 

seuraukset 

+kuvaus tutkimuskysy-

myksien valinnasta 

+luotettavuuden arvi-

ointi 

+tulosten esittämisessä 

suoria lainauksia 

-suppea  teoreettinen 

viitekehys 

 

Rainivaara, S. 2004. ”Sinä 

olet varmaan hyvä jossa-

kin” - Kiusatun näkemyk-

siä viestinnästä ja työyh-

teisön tuesta työpaikka-

kiusaamistilanteissa. 

Jyväskylän yliopisto, pro 

gradu. 

selvittää kiusattujen nä-

kemyksiä siitä, millainen 

viestintäkäyttäytyminen 

on kiusaamista ja millais-

ta heidän oma viestintänsä 

on kiusaamistilanteissa, 

sekä millaista sosiaalista 

tukea kiusatut saavat 

työyhteisöissään ja miten 

virallinen organisaatio 

toimii tilanteen ratkaise-

miseksi 

kvalitatiivinen 

tutkimus, teema-

haastattelut; 12 

itsensä kiusatuksi 

kokevaa työikäistä 

millainen viestijä 

on kiusaaja ja 

kiusattu, työtove-

rien tuen merkitys 

ja millaista tukea 

kiusatut heiltä 

saivat sekä orga-

nisaation merkitys 

tilanteen ratkai-

semisessa 

+tausta ja tarkoitus 

tarkasti määritelty 

+tutkimusmenetelmän 

arviointi 

+aineiston keruun tark-

ka selostus 

+tulososiossa suoria 

lainauksia 

+luotettavuuden arvi-

ointi 

Sandelin, P. 2007. Kerto-

muksia psyykkisestä 

väkivallasta terveyden-

huollon työ- ja opiskelu-

yhteisöissä. Oulun yli-

opisto, väitöskirja. 

kuvata psyykkistä väki-

valtaa terveydenhuollon 

työntekijöiden ja opiskeli-

joiden kokemuksellisten 

kertomusten avulla 

kvalitatiivinen 

tutkimus, kirjeet ja 

keskustelut; 32 

terveydenhuollon 

työntekijää ja opis-

kelijaa 

psyykkisen väki-

vallan kehittymis-

tä tukevat yhtei-

sön ominaisuudet, 

psyykkiset väki-

vallan seuraukset 

tutkittavassa 

yhteisössä, 

psyykkisen väki-

vallan kohteen 

toipumisen merki-

tys 

+tarkka tarkastusproses-

si (väitöskirja) 

+tarkka teoreettinen 

viitekehys 

+täsmällinen kuvaus 

aineiston keräämisestä 

ja analysoinnista 

+laadunarviointi 

+tulokset esitetty hyvin 

tarkasti 
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Tuomola, T. 2005. Työ-

paikkakiusaamisen koke-

mus ja selviytyminen 

yksilön identiteettiprojek-

tina - kiusattujen kirjoi-

tusten analyysiä, tulkintaa 

ja narratiivista tarkastelua. 

Helsingin yliopisto, pro 

gradu. 

kuvata kiusaamista ja siitä 

selviytymistä kiusatun 

näkökulmasta ja suhteut-

taa se laajempaan kehyk-

seen 

kvalitatiivinen 

tutkimus, kirjoituk-

set; 50 työpaikka-

kiusattua 

kuvaus työpaik-

kakiusaamisesta 

kokemuksena, 

siitä selviytymi-

nen 

+taustan ja tarkoituksen 

tarkka määrittely 

+aineiston keruun ja 

käsittelyn tarkka kuvaus 

+laadunarviointi 

+suorat lainaukset 

tuloksissa 

-vaikealukuisuus 
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Henkisen väkivallan ilmeneminen -ajatuskartta 
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Henkinen väkivalta käsitteenä -ajatuskartta 
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Pelkistettyjen alkuperäisilmaisujen luokittelu 

ALKUPERÄISILMAUKSET   ALALUOKKA  PÄÄLUOKKA 

ihmisarvon menettäminen (Tuomola 2005: 84) 

ihmisyyden menetys (Sandelin 2007: 83) 

 

vahva ihmisenä (Pärssinen 2006: 35) 

vahva identiteetti (Pärssinen 2006: 35) 

 

muutokset persoonallisuudessa (Pärssinen 2006: 45) 

identiteettiongelmat  

(Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

 

kehityksen pysähtyminen (Pärssinen 2006: 35) 

 

omanarvontunnon menetys  

(Sandelin 2007: 83; Tuomola 2005: 84) 

itsetunnon menetys (Sandelin 2007: 83; Tuomola 2005: 84) muutokset persoonallisuudessa   

itsetunnon heikkeneminen (Pärssinen 2006: 44, 45;      

Hakojärvi 2011: 26; Lappi 2012: 78; Lipponen 2008: 70; 

 Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

minäkäsityksen heikkeneminen (Pärssinen 2006: 45)  

itsensä kyseenalaistaminen (Tuomola 2005: 84) 

 

henkisen väkivallan käyttäminen omien  

lasten kasvatuksessa (Kylmäniemi 2004: 75) 

käyttäytymisen häiriöt  

(Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

itsehillinnän heikkeneminen  

(Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

aggressiivisuus (Kylmäniemi 2004: 74) 

korostunut sopeutuvaisuus (Kylmäniemi 2004: 74) 

 

psyykkiset oireet (Pärssinen 2006: 41;  

Tuomola 2005: 81; Lipponen 2008: 69) 

psyykkiset seuraukset (Lappi 2012: 78) 

 

mielialan muutos (Lipponen 2008: 71) 

 

elämänilon katoaminen (Lappi 2012: 78) 

mielialan lasku (Hakojärvi 2011: 26; Lappi 2012: 78)  

alakuloisuus (Lappi 2012: 77) 

itkuisuus (Lappi 2012: 77; Lipponen 2008: 70)   

ärtyneisyys (Tuomola 2005: 84)   mielialan muutokset 

     

pahantuulisuus (Tuomola 2005: 84) 

ärtyneisyys (Tuomola 2005: 84) 

kireys (Tuomola 2005: 84) 

pahantuulisuus (Tuomola 2005: 84) 

 

paniikkikohtaukset (Pärssinen 2006: 50; Lappi 2012: 78) 

paniikkihäiriö (Pärssinen 2006: 45) 

 

masennus (Sandelin 2007: 84; Pärssinen 2006: 45, 50;   

Lappi 2012: 78; Lallukka & Rahkonen 2010: 7) 

 

mielenterveysongelmat (Pärssinen 2006: 50;    

Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188; Lallukka & 

 Rahkonen 2010: 7) 
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    mielenterveysongelmat 

itsetuhoiset ajatukset (Sandelin 2007: 82)  

itsemurhayritys (Pärssinen 2006: 41) 

itsemurha (Tuomola 2005: 83) 

 

hermoromahdus (Pärssinen 2006: 45)      

 

muutokset tiedostamisessa (Sandelin 2007: 85)  

kognitiiviset ongelmat (Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188)  PSYYKKISET 

      SEURAUKSET 

poissaolevuus (Sandelin 2007: 82) 

keskittymisvaikeudet (Lappi 2012: 78) 

keskittymiskyvyttömyyden tunne (Sandelin 2007: 82) 

 

hajamielisyys (Sandelin 2007: 82) 

muistamattomuus (Sandelin 2007: 82) 

    kognitiiviset ongelmat 

puhehäiriöt (Sandelin 2007: 82) 

 

toiminnalliset muutokset (Sandelin 2007: 82) 

toimintakyvyn menetys (Sandelin 2007: 83) 

toimintakyvyttömyys (Lipponen 2008: 70) 

intuition menetys (Sandelin 2007: 83) 

 

ajatuskatkokset (Sandelin 2007: 82)  

 

pelko (Sandelin 2007: 82; Pärssinen 2006: 44;  

Pärssinen 2006: 50; Hakojärvi 2011: 26;  

Lipponen 2008: 70) 

 

pelko terveyden menettämisestä (Sandelin 2007: 82) 

pelko järjen menettämisestä (Sandelin 2007: 82)   

pelko henkisestä romahduksesta (Tuomola 2005: 84) pelot 

pelko kiusaamisesta (Lipponen 2008: 71) 

pelko todellisuuden tajun menettämisestä  

(Sandelin 2007: 82)   

epäonnistumisen pelko (Tuomola 2005: 84) 

pelkotilat (Lappi 2012: 78)  

ihmispelko (Pärssinen 2006: 45; Tuomola 2005: 84) 

 

emotionaaliset muutokset (Sandelin 2007: 82) 

tunnereaktiot (Hakojärvi 2011: 26) 

 

väsymisen tunne  

(Sandelin 2007: 81; Lappi 2012: 77)  

loppuunkulumisen tunne (Sandelin 2007: 81) 

voimattomuuden tunne (Lappi 2012: 77) 

 

pahan olon tunne (Lappi 2012: 77) 

  

pettymyksen tunne (Sandelin 2007: 84) 

 

epävarmuuden tunne  

(Sandelin 2007: 82; Tuomola 2005: 84) 

hämmentyneisyyden tunne (Sandelin 2007: 82) 

tyrmistyneisyyden tunne (Sandelin 2007: 82)  tunnereaktiot 

ajatukset (Hakojärvi 2011: 26) 

kysymykset (Hakojärvi 2011: 26) 

 

katkeruus (Pärssinen 2006: 35; Tuomola 2005: 84) 

turhautuneisuus (Tuomola 2005: 84) 
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häpeä (Sandelin 2007: 82; Pärssinen 2006: 35, 42) 

nöyryytyksen tunne (Tuomola 2005: 84) 

nujerretuksi tulemisen tunne (Tuomola 2005: 84)  

syyllisyyden tunne (Pärssinen 2006: 41)      

epätasa-arvoisuuden tunne (Tuomola 2005: 84) 

epäoikeudenmukaisuuden tunne (Sandelin 2007: 84)  

 

suru (Sandelin 2007: 84) 

viha (Sandelin 2007: 84; Tuomola 2005: 84) 

kiukku (Hakojärvi 2011: 26) 

 

alistuneisuus (Pärssinen 2006: 35) 

kelpaamattomuuden tunne (Sandelin 2007: 84)  

alemmuuden tunne (Pärssinen 2006: 45; Tuomola 2005: 84) 

 

toimintakyvyttömyyden tunne (Sandelin 2007: 82) 

  

ahdistus (Sandelin 2007: 82; Pärssinen 2006: 44;  

Hakojärvi 2011: 26; Tuomola 2005: 84; Lappi 2012: 77 )  

hätääntyminen (Sandelin 2007: 82) 

tunne loukatuksi tulemisesta (Tuomola 2005: 84) 

 

fyysiset muutokset (Sandelin 2007: 82) 

fyysiset reaktiot (Hakojärvi 2011: 26) 

fyysiset oireet     fyysiset reaktiot 

(Tuomola 2005: 81; Lipponen 2008: 69) 

sairausoireet (Pärssinen 2006: 44) 

somaattiset sairaudet (Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

 

stressi (Sandelin 2007: 82; Tuomola 2005: 81; Lipponen 2008: 70) 

 

päänsärky (Hakojärvi 2011: 26; Lappi 2012: 78) 

migreeni (Lappi 2012: 78)   kivut 

hartiakipu (Hakojärvi 2011: 26)  

 

väsymys (Sandelin 2007: 82; Hakojärvi 2011: 26;  

Tuomola 2005: 81; Lappi 2012: 78) 

voimattomuus (Hakojärvi 2011: 26; Lappi 2012: 78) 

uupumus (Tuomola 2005: 81) 

unettomuuden oireet  

(Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188; 

 Lallukka & Rahkonen 2010: 6)   unihäiriöt 

unettomuus (Lappi 2012: 78) 

valvominen (Lipponen 2008: 70) 

univaikeudet (Tuomola 2005: 81) 

unihäiriöt (Pärssinen 2006: 50; Hakojärvi 2011: 26;  

Lipponen 2008: 70)  

 

tapaturma-alttius (Sandelin 2007: 82) 

punastuminen (Sandelin 2007: 82) 

vapina (Sandelin 2007: 82)     stressioireet eli 

huimaus (Lipponen 2008: 70;    muut oireet                 FYYSISET SEURAUKSET 

Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188)     

näköongelmat (Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

hikoilu (Sandelin 2007: 82; Hakojärvi 2011: 26)  

 

ruoansulatusongelmat (Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

vatsaoireet (Hakojärvi 2011: 26)  

vatsavaivat (Sandelin 2007: 82)    

vatsakipu (Pärssinen 2006: 41) 

vatsahaavat (Lappi 2012: 78) 
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ripuli (Lipponen 2008: 70) 

 

ruokahaluttomuus (Sandelin 2007: 82)  ruoansulatuskanavan oireet 

laihtuminen (Lappi 2012: 78)    

 

huonovointisuus (Hakojärvi 2011: 26) 

oksentelu (Lappi 2012: 78; Lipponen 2008: 70) 

pahoinvointi (Lappi 2012: 78; Lipponen 2008: 70)  

 

hengitysvaikeudet (Sandelin 2007: 82;  

Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

 

sairaskohtaukset (Lappi 2012: 78) 

sydämentykytys    hengitys- ja verenkiertoelimistön oireet 

(Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188)  

rytmihäiriöt (Sandelin 2007: 82) 

sydänoireet (Hakojärvi 2011: 26)  

 

ulkoisen olemuksen rapistuminen   ulkoisen olemukset muutokset 

(Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188)   

iho-ongelmat (Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

 

sairaan esittäminen (Pärssinen 2006: 44) 

psykosomaattiset oireet (Tuomola 2005: 81;   psykosomaattiset oireet 

Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

 

vaikutus käsityksiin tulevasta ammatista  

(Hakojärvi 2011: 27) 

vaikutus ammattiin asennoitumiseen  

(Hakojärvi 2011: 28) 

negatiivinen vaikutus käsitykseen ammattialasta  

(Hakojärvi 2011: 28)  oman ammatin/ tulevan 

ammatinvalinnan kyseenalaistaminen  ammatin arvostus 

(Hakojärvi 2011: 28) 

ammattialan arvostuksen vähentyminen 

 (Lipponen 2008: 72) 

 

työnteko muuttuu vastenmieliseksi (Tuomola 2005: 81) 

työnteko muuttuu ahdistavaksi  

(Tuomola 2005: 81) 

työmotivaatio heikkenee  

(Tuomola 2005: 81)  työssä/ opinnoissa 

työn mielekkyyden katoaminen   jaksaminen 

(Lappi 2012: 78) 

motivaatio-ongelmat (Lappi 2012: 78) 

asenneongelmat (Lappi 2012: 78) 

työnilon katoaminen (Lipponen 2008: 71) 

koulupelko (Pärssinen 2006: 41, 44) 

 

ammatillisen kasvun pysähtyminen  

(Sandelin 2007: 82, 83) 

   ammattitaidon kehittyminen/ 

negatiivinen vaikutus oppimiseen  oppiminen  työhön ja opiskeluun 

(Hakojärvi 2011: 27)    liittyvät seuraukset 

poissaolot koulusta (Pärssinen 2006: 44) 

 

luottamus omaan ammattitaitoon heikentyy  

(Lipponen 2008: 70) 

arviointikyvyn heikentyminen  

(Lipponen 2008: 70 )  omaan osaamiseen 

oman ammattitaidon epäileminen  luottaminen 

(Lipponen 2008: 71) 
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omien toimintatapojen epäileminen  

(Lipponen 2008: 71) 

 

työkyvyn menetys (Sandelin 2007: 84)  

sairasloma (Sandelin 2007: 84)  taloudelliset seuraukset 

      SOSIAALISET 

huoli taloudesta (Sandelin 2007: 82, 84)     SEURAUKSET 

taloudelliset seuraukset (Lappi 2012: 78) 

toimeentulon heikentyminen (Lappi 2012: 78) 

 

sosiaaliset oireet (Lipponen 2008: 69) sosiaaliset muutokset 

sosiaaliset seuraukset (Lappi 2012: 78) 

 

paikkakunnan vaihtaminen  

(Pärssinen 2006: 41)  sosiaalisen ja fyysisen 

koulun vaihtaminen   ympäristön vaihtuminen 

(Pärssinen 2006: 41)  
 

luottamuksen menettäminen  

(Pärssinen 2006: 34)   

luottamisen vaikeus (Pärssinen 2006: 45) 

 

eristäytyneisyys (Lappi 2012: 78) 

sulkeutuneisuus (Lipponen 2008: 71) 

vetäytyneisyys (Lipponen 2008: 71) 

kontaktien välttely (Pärssinen 2006: 41) 

ongelmat suhteiden luomisessa     sosiaaliseen kanssakäymiseen 

(Pärssinen 2006: 42)    liittyvät seuraukset 

   ongelmat sosiaalisissa 

jännittäminen    kontakteissa 

(Pärssinen 2006: 45; Lipponen 2008: 70) 

varautuneisuus (Pärssinen 2006: 45) 

hermostuneisuus (Lipponen 2008: 70) 

ongelmat sosiaalisessa kanssakäymisessä 

 (Pärssinen 2006: 41) 

ihmissuhdevaikeudet (Pärssinen 2006: 45) 

sosiaalisten taitojen heikentyminen  

(Houbre, Tarquinio & Thuillier 2006: 188) 

 

halu auttaa muita   positiivinen vaikutus 

(Lipponen 2008: 72)  sosiaalisiin suhteisiin 

 

kehottaa tutustumaan uusiin ihmisiin  

(Konttinen 2010: 70)  sosiaalisuuteen 

kehottaa olemaan tekemisissä muiden kanssa kannustaminen 

 (Konttinen 2010: 70) 

    kohteen sosiaalisuuden 

kiusatun kanssa oleminen (Lindgren 2006: 86)  edistäminen   

kiusatun ottaminen mukaan   sosiaalinen  

kaveriporukkaan (Lindgren 2006: 86) kanssakäyminen 

 

passiivinen tuki (Hakojärvi 2011: 32) passiivinen 

kommenttien myötäily (Rainivaara 2004: 85) tuki 

 

emotionaalinen tuki (Rainivaara 2004: 89)  

tuki tunteiden käsittelyyn  

(Rainivaara 2004: 91) 

 

kohteen rohkaiseminen (Sandelin 2007: 76) emotionaalinen 

kohteen kannustaminen (Sandelin 2007: 76) tuki 

kohteen lohduttaminen  

(Sandelin 2007: 76; Konttinen 2010: 56) 
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kohteen tukeminen 

vertaistuki  

(Hakojärvi 2011: 34; Tuomola 2005: 101;  

Rainivaara 2004: 87; Lipponen 2008: 73) vertaistuki 

internetin vertaistuki (Lipponen 2008: 73) 

työtovereiden vertaistuki (Lipponen 2008: 73) 

 

    

läheisten tuki (Tuomola 2005: 118) 

lähipiirin tuki (Tuomola 2005: 106) läheisten 

tukea ystäviltä (Rainivaara 2004: 88) tuki 

tukea perheenjäseniltä (Rainivaara 2004: 88)  

 

työkavereiden tuki (Rainivaara 2004: 85) 

 

ammattiauttajien tuki (Tuomola 2005: 106) virallisten tahojen 

virallisten tahojen tuki (Tuomola 2005: 106) tuki   KOHTEEN 

      AUTTAMINEN 

oma rooli selviytymisessä (Tuomola 2005: 106) 

 

itsenäinen pohdinta (Tuomola 2005: 97) kohteen oma rooli 

itsenäinen analysointi (Tuomola 2005: 97) selviytymisessään 

 

anteeksiantaminen (Tuomola 2005: 94) 

unohtaminen (Tuomola 2005: 94) 

   ilmiön 

ilmiön pohtiminen (Sandelin 2007: 88) käsittely 

ilmiöstä kirjoittaminen (Sandelin 2007: 88) 

    tapahtuneen käsittely 

kokemusten pohtiminen (Sandelin 2007: 85)  selviytymisen tukena 

kokemusten käsittely (Tuomola 2005: 94) 

hyväksyä kokemukset osaksi elämää kokemusten 

kokemusten merkitysten löytäminen  käsittely 

(Tuomola 2005: 94) 

kokemuksista kirjoittaminen  

(Sandelin 2007: 85) 

 

tunteiden käsittely (Tuomola 2005: 94) tunteiden käsittely 

hyväksyä tunteet osaksi elämää (Tuomola 2005: 94) 

 

kokemusten jakaminen (Sandelin 2007: 89) 

tunteista kertominen (Konttinen 2010: 56) 

kokemuksista kertominen   tapahtuneen 

(Hakojärvi 2011: 30)  jakaminen 

kokemusten kuunteleminen  

(Rainivaara 2004: 85, 91) 

puhuminen (Lipponen 2008: 73) 

 

keskustelu perheenjäsenten kanssa (Sandelin 2007: 89) 

keskustelu läheisten kanssa (Sandelin 2007: 89) 

keskustelu ystävien kanssa (Sandelin 2007: 89) 

puolisolle puhuminen (Tuomola 2005: 97) läheisten kanssa 

kokemuksista kertominen   keskustelu 

perheenjäsenelle (Hakojärvi 2011: 30) 

kokemuksista kertominen    tapahtuneesta 

muulle läheiselle (Hakojärvi 2011: 31)  keskustelu 

kokemuksista kertominen ystävälle (Hakojärvi 2011: 30) 

lapsille puhuminen (Tuomola 2005: 97) 

ystäville puhuminen (Tuomola 2005: 97) 

 

keskustelu opiskelu- ja työkavereiden kanssa  

(Sandelin 2007: 89) 
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työkaverille puhuminen   opiskelu- ja työkavereiden 

(Tuomola 2005: 97)  kanssa keskustelu 

kokemuksista kertominen  

opiskelutoverille (Hakojärvi 2011: 30) 

 

vertaiskokijoille puhuminen   vertaiskokijoiden 

(Tuomola 2005: 97)  kanssa keskustelu 

 

 

ammattiauttajille puhuminen  

(Tuomola 2005: 97)  virallisten tahojen 

virallisille tahoille puhuminen   kanssa keskustelu 

(Tuomola 2005: 97) 

 

jaksamiskeinona välttely (Tuomola 2005: 104) 

jaksamiskeinona välinpitämättömyys  

(Tuomola 2005: 104)   kohteen jaksamiskeinot 

jaksamiskeinona positiivinen suhtautuminen  

(Tuomola 2005: 104) 

jaksamiskeinona huumori (Tuomola 2005: 104) 

 

avun hakeminen esimieheltä (Sandelin 2007: 86) 

esimiehelle kertominen  

(Pärssinen 2006: 47; Lipponen 2008: 78) 

esimiehen vastuu (Pärssinen 2006: 47) esimiehen apu 

yhteydenotto esimieheen (Tuomola 2005: 95) 

yhteydenotto ylempään johtoon  

(Tuomola 2005: 95) 

yhteys ylemmälle taholle (Lipponen 2008: 83) 

esimiesten rooli (Asumalahti 2011: 35) 

 

avun hakeminen työterveyshuollosta (Sandelin 2007: 86) 

työterveyshuollon apu (Tuomola 2005: 95) 

yhteys työterveydenhuoltoon   työterveyshuollon apu 

(Järvenpää 2006: 107) 

työterveyshuollon rooli (Asumalahti 2011: 35) 

yhteistyö työterveyshuollon kanssa  

(Asumalahti 2011: 37) 

 

avun hakeminen työsuojeluvaltuutetulta  

(Sandelin 2007: 86) 

yhteydenotto työsuojeluhenkilöstöön  

(Tuomola 2005: 95) 

yhteydenotto työsuojelupiiriin   työsuojelun apu 

(Tuomola 2005: 95) 

työsuojeluvaltuutettujen rooli  

(Asumalahti 2011: 35)  

yhteistyö työsuojeluvaltuutetun kanssa  

(Asumalahti 2011: 37)   yhteydenotto  

    yhteistyötahoihin 

avun hakeminen luottamusmieheltä  

(Sandelin 2007: 86)  luottamusmiehen  

yhteydenotto luottamushenkilöstöön  apu 

(Tuomola 2005: 95) 

yhteys pääluottamusmieheen (Rainivaara 2004: 85) 

 

yhteydenotto ammattiliittoon  

(Tuomola 2005: 95; Lipponen 2008: 78) ammattiliiton apu 

yhteydenotto ammattiliiton lakimieheen  

(Sandelin 2007: 86) 
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henkilöstöhallinnan rooli  

(Asumalahti 2011: 35)  henkilöstöosaston 

yhteistyö HR-osaston kanssa   apu 

(Asumalahti 2011: 37) 

 

opettajalle kertominen (Pärssinen 2006: 47) 

opettajien vastuu (Pärssinen 2006: 47) 

opettajalle tai ohjaajalle kertominen  

(Hakojärvi 2011: 30 )  opettajan apu 

yhteydenotto harjoittelupaikkaan  

(Hakojärvi 2011: 34) 

oppilaitoksen edustajien informointi  

(Hakojärvi 2011: 34) 

 

vanhemmille kertominen (Pärssinen 2006: 47) vanhempien 

aikuiselle kertominen (Lindgren 2006: 87) apu 

 

yhteys ammattiauttajiin (Tuomola 2005: 118) 

mielenterveyspalvelujen apu  

(Tuomola 2005: 95)  ammattiauttajien 

avun hakeminen mielenterveystoimistosta  apu 

(Sandelin 2007: 86) 

 

kavereiden rooli (Konttinen 2010: 61) ystävien apu 

 

lupaus asiaan puuttumisesta  

(Hakojärvi 2011: 34)  lupaus 

lupaus palautteen välittämisestä   puuttumisesta 

(Hakojärvi 2011: 34) 

 

roolien selvittäminen (Konttinen 2010: 57, 67;  toimenpiteet ennen 

 Asumalahti 2011: 33)   konkreettista puuttumista 

tilanteen selvittäminen (Konttinen 2010: 67) 

tilanteen kartoittaminen (Asumalahti 2011: 37) 

 

syiden selvittäminen (Pehrman 2011: 175) tilanteen kartoittaminen 

syiden löytäminen (Järvenpää 2006: 94) 

syiden etsiminen (Lipponen 2008: 83) 

taustojen selvittäminen (Järvenpää 2006: 94) 

 

tilanteen tunnistaminen  

(Rainivaara 2004: 91; Järvenpää 2006: 85) henkisen väkivallan  HENKISEEN 

tilanteen tunnustaminen (Järvenpää 2006: 85) tunnistaminen   VÄKIVALTAAN 

      PUUTTUMISEN 

kiusaamisen tekeminen näkyväksi     TAUSTATEKIJÄT 

(Sandelin 2007: 77) 

kiusaamisesta kertominen (Konttinen 2010: 65)  henkisen väkivallan 

ongelmista kertominen (Rainivaara 2004: 91)  paljastuminen 

 

yhteydenottokynnyksen madaltaminen  

(Hakojärvi 2011: 36)  henkisen väkivallan 

rohkaisu asiasta kertomiseen   puheeksiottaminen 

(Hakojärvi 2011: 36) 

 

informaatiota työterveyskyselyistä  

(Asumalahti 2011: 35) 

puheeksi ottaminen työterveystarkastuksissa  

(Asumalahti 2011: 35) 

 

ennakoivan esimiestyön merkitys  

(Asumalahti 2011: 37)  puuttumisen ajoitus 

varhaisen väliintulon merkitys (Asumalahti 2011: 37) 
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kouluttaminen (Asumalahti 2011: 34) 

esimiesten kouluttaminen   koulutus 

(Asumalahti 2011: 34) 

 

vähättely (Sandelin 2007: 86) 

tapahtumien vääristely (Sandelin 2007: 86)  puuttumiseen 

huomiotta jättäminen (Pärssinen 2006: 67)  vaikuttavat tekijät 

vakava suhtautuminen tilanteeseen  

(Hakojärvi 2011: 34; Lipponen 2008: 81) 

kertomuksen uskominen (Hakojärvi 2011: 34) 

   asenne henkistä 

halu puuttua (Konttinen 2010: 57) väkivaltaa kohtaan 

kiinnostus puuttua (Konttinen 2010: 57) 

tiukasti puuttuminen (Konttinen 2010: 56) 

puolittainen puuttuminen (Konttinen 2010: 57) 

 

sovittelu (Pehrman 2011: 174) 

keskustelu (Pehrman 2011: 175) 

tapaaminen (Konttinen 2010: 68) 

 

yhteinen keskustelu (Konttinen 2010: 68;  

Tuomola 2005: 100) 

yhteinen pohdinta (Konttinen 2010: 70) 

yhteinen käsittely (Lipponen 2008: 81) 

yhteiset kokoontumiset (Hakojärvi 2011: 34) sovittelutapaamiset  

pienet keskusteluryhmät (Lipponen 2008: 81) erilaisilla kokoonpanoilla 

 

osapuolten väliset keskustelut (Järvenpää 2006: 96) 

keskustelu, jossa kaikki osapuolet ovat läsnä  

(Konttinen 2010: 60) 

keskustelu asianomaisten kanssa (Asumalahti 2011: 35) 

keskustelu osapuolten kanssa (Asumalahti 2011: 35) 

 

kahdenkeskiset keskustelut (Järvenpää 2006: 95) 

kehityskeskustelut (Asumalahti 2011: 35) 

keskustelu asianomaisten kanssa erikseen  

(Asumalahti 2011: 35) 

 

keskustelu harjoittelupaikan  

edustajan kanssa  (Hakojärvi 2011: 34) 

tapaaminen vanhempien kanssa  

(Konttinen 2010: 60) 

kiusaajan ja vanhempien välinen 

 keskustelu (Konttinen 2010: 60) 

keskustelu osapuolten kollegojen  

kanssa (Asumalahti 2011: 37) 

 

tilanteen seuranta  

(Järvenpää 2006: 99; Asumalahti 2011: 37) tilanteen seuranta 

seurannan jälkeinen kokoontuminen  

(Järvenpää 2006: 99) 

 

kiusattujen puhuttelu (Konttinen 2010: 56) 

oppilaiden puhuttelu   puhuttelu 

(Konttinen 2010: 56) 

puhuttelu (Konttinen 2010: 59, 67)  sekä väkivallan käyttäjän 

    että kohteen kautta 

kolmannen osapuolen apu    vaikuttaminen 

(Asumalahti 2011: 35)   

kolmas osapuoli sovittelijana  

(Rainivaara 2004: 89)  kolmannen osapuolen 
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ulkopuolinen jäsen mukaan keskusteluun  apu tilanteen 

(Järvenpää 2006: 96)  selvittämisessä 

 

asiantuntija tilanteen arvioijana  

(Rainivaara 2004: 93) 

asiantuntija johtamaan keskustelua  

(Lipponen 2008: 81) 

 

syyttäminen (Konttinen 2010: 58) syyttäminen, 

pakottaminen (Konttinen 2010: 58, 61) pakottaminen ja  

uhkailu (Konttinen 2010: 69)  uhkailu 

 

kriisiapu (Hakojärvi 2011: 34)  kohteen psyykkisen 

fyysisten oireiden hoitaminen   ja fyysisen tilanteen 

(Tuomola 2005: 101)  huomioiminen 

yksilön hoitaminen (Tuomola 2005: 101) 

 

hakea sairaslomaa (Rainivaara 2004: 85) 

sairasloma (Rainivaara 2004: 92) kohteen jääminen 

sairaslomalle jääminen (Tuomola 2005: 101) sairaslomalle 

 

tietojen jakaminen (Sandelin 2007: 89)  

tiedonsaanti (Hakojärvi 2011: 31) 

etukäteisohjeistus (Hakojärvi 2011: 29, 36) 

neuvonta (Hakojärvi 2011: 32) 

tiedollinen tuki (Rainivaara 2004: 91) 

tietoisuuden lisääminen (Asumalahti 2001: 34) 

tiedottaminen (Asumalahti 2001: 34) 

työkaverin neuvot (Rainivaara 2004: 85) 

 

oikeuksista kertominen (Hakojärvi 2011: 29) 

tietoa opiskelijan oikeuksista    kohteen kautta 

(Hakojärvi 2011: 36)   vaikuttaminen 

 

mahdollisista toimenpiteistä kertominen  

(Hakojärvi 2011: 29) 

tietoa oppilaitoksen puuttumisesta  

(Hakojärvi 2011: 36) 

 

tietoa ilmiön tunnistamisesta  

(Hakojärvi 2011: 36) 

tietoa ilmiöstä (Hakojärvi 2011: 36) kohteen tiedon 

tietoa hyväksyttävästä käytöksestä  lisääminen 

(Hakojärvi 2011: 36) 

 

tietoa, miten toimia (Hakojärvi 2011: 36) 

toimintaohjeiden antaminen  

(Rainivaara 2004: 85, 92) 

tietoa tilanteessa toimimisesta  

(Hakojärvi 2011: 36) 

tietoa tilanteeseen suhtautumisesta  

(Hakojärvi 2011: 36) 

 

tietoa tilanteen seurauksista  

(Hakojärvi 2011: 36) 

tietoa kertomisen seurauksista  

(Hakojärvi 2011: 36)     HENKISEEN 

tietoa vaikutuksesta opiskeluihin     VÄKIVALTAAN 

(Hakojärvi 2011: 36)     PUUTTUMISEN 

      KEINOT 

tieto siihen, että oppilaitoksen puoleen  

voi kääntyä (Hakojärvi 2011: 36) 
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tieto yhteyshenkilöstä (Hakojärvi 2011: 36) 

tietoa yhteydenoton oikeasta ajoituksesta  

(Hakojärvi 2011: 36) 

 

tieto anonymiteetista (Hakojärvi 2011: 36) 

 

tietoa selviytymisestä (Hakojärvi 2011: 36) 

 

sanallinen vastustus (Sandelin 2007: 86) 

konkreettinen vastustaminen  

(Sandelin 2007: 87) 

vastaansanominen (Sandelin 2007: 87)  

konkreettinen 

kiusaajalle puhuminen   vastustaminen 

(Tuomola 2005: 99; Lindgren 2006: 87) 

suora puhe kiusaajalle (Lipponen 2008: 82) 

 

kohteen puolustaminen (Hakojärvi 2011: 34) 

puolustaminen  

(Lindgren 2006: 86; Rainivaara 2004: 89) 

 

palkkion evääminen (Hakojärvi 2011: 34) 

kiusaajan rankaisu (Konttinen 2010: 56) 

rangaistukset (Konttinen 2010: 60) 

jälki-istunto (Konttinen 2010: 69) rangaistukset 

kotiopetus (Konttinen 2010: 69) 

kotiin lähettäminen (Konttinen 2010: 69)  väkivallan käyttäjän 

koulusta erottaminen (Konttinen 2010: 69)  kautta vaikuttaminen 

 

sallitun ja ei-sallitun rajan osoittaminen  

(Pärssinen 2006: 67) 

tehdä selväksi, että henkinen väkivalta  rajojen asettaminen 

ei ole hyväksyttävää (Hakojärvi 2011: 34)   

kiusaamisen kieltäminen (Konttinen 2010: 56, 60) 

rajojen asettaminen (Järvenpää 2006: 93) 

 

oikeuskäsittely (Tuomola 2005: 107) oikeustoimet 

 

suora palaute käytöksestä (Sandelin 2007:74) palautteen 

palautteen antaminen (Hakojärvi 2011: 34) antaminen 

 

kiusaajan ymmärryksen lisääminen  

(Konttinen 2010: 64) 

kiusaaja vastuuseen käytöksestään  

(Rainivaara 2004: 94)  henkisen väkivallan 

tunteisiin vetoaminen (Konttinen 2010: 56) käyttäjään 

   vaikuttaminen 

epäasiallisen käytöksen myöntäminen  

(Järvenpää 2006: 98) 

anteeksipyytäminen (Järvenpää 2006: 98) 

 

toimintamallit (Lipponen 2008: 81) 

pelisääntöjen sopiminen   toimintamallien 

(Asumalahti 2011: 35)  muodostaminen 

 

koko ryhmälle puhuminen  

(Konttinen 2010: 68) 

vertaissovittelu (Lindgren 2006: 94) 

ryhmän kesken käsittely  

(Lindgren 2006: 97)  yhteisön merkityksen 

ryhmän tilanteen huomioiminen  huomioiminen tilanteen 

(Lindgren 2006: 97)  ratkaisemisessa 
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työyhteisön sisäinen keskustelu  

(Lipponen 2008: 81) 

 

yhteisöstä lähteminen  

(Sandelin 2007: 90; Tuomola 2005: 108) 

koulun vaihtaminen (Pärssinen 2006: 41)  

paikkakunnan vaihtaminen  

(Pärssinen 2006: 41)   ympäristön kautta 

harjoittelupaikan vaihtaminen    vaikuttaminen 

(Hakojärvi 2011: 32) 

työpaikalta lähteminen  

(Lappi 2012: 75; Lipponen 2008: 74) 

 

kiusatun vaihtaminen toiseen   fyysisen ja sosiaalisen 

ryhmään (Konttinen 2010: 70)  ympäristön muutokset 

ohjaajan vaihtaminen (Hakojärvi 2011: 34) 

kiusaaja pois tehtävästään  

(Rainivaara 2004: 94) 

henkilöiden siirrot (Järvenpää 2006: 101) 

vastuun uudelleen jakaminen  

(Järvenpää 2006: 101) 

uudelleensijoitus (Asumalahti 2011: 36) 

työyhteisön hajottaminen  

(Järvenpää 2006: 101) 

 

opettaja muodostaa pienryhmät   ryhmien sekoittaminen 

(Lindgren 2006: 100)   

 
kokemusten pohtiminen (Sandelin 2007: 85) 

kokemusten käsittely (Sandelin 2007: 88) 

ilmiön pohtiminen (Sandelin 2007: 88) 

kokemusten pohtiminen  

(Sandelin 2007: 88) 

kokemuksista kirjoittaminen  

(Sandelin 2007: 88) 

keskustelu (Sandelin 2007: 89;  

Lipponen 2008: 73)  henkisen väkivallan kohteen 

läheisten tuki    auttaminen 

(Sandelin 2007: 90; Tuomola 2005: 118;  

Lappi 2012: 84) 

ystävien tuki (Sandelin 2007: 90) 

työkavereiden tuki (Lappi 2012: 84) 

vertaistuki (Lipponen 2004: 73) 

sosiaalisuuteen kannustaminen  

(Konttinen 2010: 70) 

omien selviytymiskeinojen löytäminen (Lappi 2012: 84) 

tietoisuuden lisääminen (Asumalahti 2011: 34) 

konkreettinen vastustaminen  

(Sandelin 2007: 87)     HYÖDYLLINEN 

kiusaajan ymmärryksen lisääminen     HENKISEEN VÄKI-  

(Konttinen 2010: 64)     VALTAAN   

koulusta poistaminen      PUUTTUMINEN 

(Konttinen 2010: 69) 

viranomaisten apu  

(Sandelin 2007: 86)  henkiseen väkivaltaan  

vanhempien puuttuminen   puuttumisen keinot 

(Konttinen 2010: 59) 

kavereiden puuttuminen  

(Konttinen 2010: 61) 

vertaissovittelut (Lindgren 2006: 94) 
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sovittelu (Pehrman 2011: 174) 

koko ryhmälle puhuminen  

(Konttinen 2010: 69) 

ryhmien sekoittaminen (Lindgren 2006: 100) 

yhteisöstä lähteminen (Sandelin 2007: 90; 

 Lipponen 2008: 74) 
 

kokemuksista kertominen   henkisen väkivallan 

(Hakojärvi 2011: 31 - 32)  kohteen auttaminen 

 

sama keino, eri tilanne  

(Konttinen 2010: 67)     HENKISEEN VÄKI- 

etukäteisohjaus       VALTAAN  

(Hakojärvi 2011: 36)     PUUTTUMINEN,   

rangaistukset       JOSTA OLTIIN 

(Konttinen 2010: 69)     KAHTA MIELTÄ 

työterveyshuollon apu  

(Sandelin 2007: 8; Järvenpää 2006: 107) 

opettajan puuttuminen (Konttinen 2010: 56) 

asiantuntijan apu   henkiseen väkivaltaan 

(Rainivaara 2004: 93, 95)  puuttumisen keinot 

tapaaminen, jossa  

vanhemmat mukana  

(Konttinen 2010: 60, 68) 

osapuolten välinen keskustelu  

(Järvenpää 2006: 99) 

yhteisöstä lähteminen  

(Tuomola 2005: 108) 

 
puolittainen puuttuminen (Konttinen 2010: 57) 

henkisen väkivallan 

käyttäjälle puhuminen (Tuomola 2005: 99) 

rangaistukset (Konttinen 2010: 56) 

aikuisen puuttuminen (Konttinen 2010: 71) 

esimiehen apu (Lipponen 2004: 78) 

työsuojeluvaltuutetun apu (Sandelin 2007: 86) 

luottamusmiehen apu (Sandelin 2007: 87) 

ammattiliiton apu (Sandelin 2007: 87) 

puhuttelu (Konttinen 2010: 56, 67) henkiseen väkivaltaan  HENKISEEN VÄKI- 

syyttäminen (Konttinen 2010: 59;  puuttumisen keinot  VALTAAN 

Rainivaara 2004: 93)     PUUTTUMINEN,  

uhkailu (Konttinen 2010: 69)     JOSTA EI OLLUT 

pelottelu (Konttinen 2010: 69)     HYTÖYÄ 

kiristäminen (Konttinen 2010: 69) 

koko ryhmän kesken käydyt keskustelut  

(Konttinen 2010: 69) 

yhteinen keskustelu  

(Tuomola 2005: 100)
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      Liite 5 

Henkisen väkivallan psyykkiset seuraukset - yhteenveto 
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      Liite 6 

Henkisen väkivallan sosiaaliset seuraukset - yhteenveto 
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      Liite 7 

Henkiseen väkivaltaan puuttuminen -ajatuskartta 

V 

kohteen sosiaalisuuden 

tukeminen 

 

tapahtuneen 

herättämien ajatusten 

käsittely 

 

tapahtuneesta 

keskustelu 

 

kohteen omat 

jaksamiskeinot 

kohteen 

tukeminen 

 

HENKISEN VÄKIVALLAN 

KOHTEEN AUTTAMINEN 

tukea 

antavat tahot 

 

emotionaalinen 

tuki 

 

passiivinen 

tuki 

 

tuki tapahtuneen 

käsittelyyn  

HENKISEEN VÄKIVALTAAN 

PUUTTUMINEN 

HENKISEEN 

VÄKIVALTAAN 

PUUTTUMISEN KEINOT 

 

väkivallan käyttäjän 

kautta vaikuttaminen 

 

kohteen kautta 

vaikuttaminen 

 

sekä väkivallan 

käyttäjän että 

kohteen kautta 

vaikuttaminen 

 

ympäristön kautta 

vaikuttaminen 

 

yhteisön merkityksen 

huomioiminen tilanteen 

ratkaisemisessa 

 

pienryhmien 

muodostaminen 

ryhmän jäsenten 

puolesta 

 

fyysisen ja sosiaalisen 

ympäristön muutokset 
 

kohteen 

psyykkisen ja 

fyysisen tilanteen 

huomioiminen 

kohteen jääminen 

sairaslomalle  

 

kohteen tiedon 

lisääminen 

 

rajojen asettaminen 

 

rangaistukset  

henkisen 

väkivallan 

käyttäjälle 

 

henkisen 

väkivallan 

käyttäjään 

vaikuttaminen 

 

palautteen 

antaminen 

epäasiallisesta 

käytöksestä 

 

oikeustoimet 

 

konkreettinen 

vastustaminen 

 

sovittelutapaamiset 

erilaisilla 

kokoonpanoilla 

 

syyttäminen, 

pakottaminen ja 

uhkailu 

 

puhuttelu 

 

kolmannen osapuolen apu 

tilanteen selvittämisessä 

 

HENKISEEN 

VÄKIVALTAAN 

PUUTUMISEN 

TAUSTATEKIJÄT 

henkisen 

väkivallan 

paljastuminen 

puuttumisen 

ajoitus 

 

henkisen väkivallan 

puheeksiottaminen 

henkisen väkivallan 

tunnistaminen 

 

lupaus 

puuttumisesta 

 

yhteydenotto 

yhteistyötahoihin  

tilanteen 

kartoittaminen 

 toimenpiteet ennen 

konkreettista 

puuttumista 

puuttumiseen 

vaikuttavat 

tekijät 

 

koulutus 

 

asenne henkistä 

väkivaltaa kohtaan 

 

toimintamallit 

henkisen 

väkivallan 

tilanteissa 
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