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TIIVISTELMÄ 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa selkeä, hyödyllinen ja uusia työkaluja 

hoitajille antava opas haastavan asiakkaan kohtaamiseen. Oppaan avulla hoitoalalle tu-

levat opiskelijat ja uudet työntekijät pystyvät pohtimaan mahdollisia väkivaltatilanteita 

jo heti osastolle saavuttuaan. Myös alalla jo pidempään toimineet työntekijät voivat 

saada oppaasta uusia ajatuksia ja ideoita omaan työhönsä. Tavoitteena on samalla edis-

tää ja syventää omaa ammattitaitoa keräämällä tietoa, kuinka kohdata haastavasti käyt-

täytyvä asiakas ja kuinka tilanteessa hoitaja pystyy vaikuttamaan siihen vuorovaikutuk-

sellisin keinoin.  

 

Opinnäytetyö on toiminnallinen, jonka produktiona oli opas jossa käsitellään tiivistetys-

ti ja selkeästi muun muassa aggression ennakkomerkit, väkivallan riskiä lisääviä tekijöi-

tä, AVEKKI-toimintatapamalli ja vuorovaikutus. Tarkoituksena oli tuottaa visuaalisesti 

helppolukuinen opas, jonka voi sisällyttää esimerkiksi perehdytyskansioon. Produktion 

työelämäyhteistyökumppani oli Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan kuntayhtymän psyki-

atrinen vastaanotto-osasto Silta.  

 

Produktion teoriaosuudessa on käsitelty väkivaltariskien havaitsemista ja syitä, miten 

kohdata asiakas vuorovaikutuksellisin keinoin, väkivaltatilanteiden hallintaa ja hoitajien 

koulutuksen merkitystä väkivallan ehkäisyyn. Teoriaosuudessa on otettu esille myös 

potilaiden omia näkemyksiä psykiatrisesta hoidosta. 

 

Asiasanat: väkivalta, aggressiivisuus, vuorovaikutus ja psykiatrinen hoitotyö 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to produce a clear and useful guide to provide new tools for the nursing 

staff to face violent patients. With this guide the students and the new employees can 

consider the possibly forthcoming violent situations in advance. Also the emloyees who 

have been in the same field of work for a longer time can get new angles, thoughts and 

tools for their own work. One goal in the process is to further and deepen my profes-

sional skills by gathering information on how to face a provocatively behaving patient 

and how to handle the situation by using interactional means. 

 

The thesis is functional and it produces a guide, which shortly and clearly covers the 

warning signs of aggression, the factors increasing the risk of violence, AVEKKI ap-

proach and interaction. The aim was to produce a visually easy to read guide, which can 

be included for instance in the induction folder. The working life partner of this produc-

tion is the psychiatric reception department Silta in the Vaalijala federation of municipa-

lities which is located in Pieksämäki. 

 

The theoretical part of the production covers the detection of the risks of violence, the 

causes leading into it, how to encounter the patient by using interactional means, cont-

rolling the violent situations and the relevance of educating the nurses. I also wanted to 

bring up the opinions of the patients themselves conserning the psychiatric care. 

 

Keywords: Violence, aggressiveness, interaction and psychiatric nursing. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Haastavan tai väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen herättää aina pelkoa. Väkivallan 

uhka altistaa hoitajat työvuoronsa aikana varuillaanoloon, pelkoon ja jopa työmotivaati-

on laskuun. Puutteelliset vuorovaikutustaidot ja tietämyksen puute toimintatavoista 

haastavassa tilanteessa lisäävät hoitajan epävarmuutta, joka osaltaan saattavat lisätä epä-

suotuisia päätöksiä ja vaaratilanteita. Heponiemen vuonna 2009 tekemän tutkimuksen 

mukaan nuoret sairaanhoitajat olivat halukkaampia lähtemään tai vaihtamaan työpaik-

kaa hoitajiin kohdistuneen väkivallan vuoksi. Vastaajista 44 % oli miettinyt työpaikan 

vaihtoa ja 13 % ajatteli kokonaan alanvaihtoa. (Heponiemi 2009, 11 - 19) Tämän vuoksi 

olisi erittäin tärkeää panostaa hoitajien perehdytykseen ja koulutukseen, koska hoitotyö 

on kuormittavaa ilman väkivaltaakin.  

 

Opinnäytetyötä pohtiessani halusin valita aiheen, joka liittyy psykiatriseen hoitotyöhön. 

Opinnäytetyössä on tärkeää, että aihe on kiintoisa, ja näin ollen psykiatrian puolella 

saatujen kokemusten myötä aihe tarkentui vihanhallinnasta vuorovaikutukseen ja haas-

tavan asiakkaan kohtaamiseen  

 

Opinnäytetyön produktiona oli opas, jossa käsitellään haastavan asiakkaan kohtaaminen 

selkeästi ja informatiivisesti. Opas palvelee uusia työntekijöitä ja harjoittelijoita, joilla 

ei ole vielä kokemusta tai koulutusta kohdata haastava tai aggressiivinen asiakas. Op-

paan avulla uusi työntekijä voi tutustua haastavan asiakkaan kohtaamiseen, toiminta-

malleihin ja vuorovaikutukseen jo heti osastolle saapuessaan. Yhteistyökumppanina 

toimi Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan kuntayhtymän psykiatrinen vastaanotto-osasto 

Silta. 

 

Opinnäytetyössä käsitellään vuorovaikutusta, haastavan asiakkaan kohtaamista, väkival-

tatilanteiden hallintaa ja potilaiden omia kokemuksia psykiatrisesta hoidosta. Lääkehoi-

don rajasin pois opinnäytetyöstä, koska pääpaino työssä tulee olemaan vuorovaikutuk-

sessa ja asiakkaan kohtaamisessa.  
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2 VUOROVAIKUTUS VÄKIVALTATILANTEISSA 

 

 

2.1 Väkivaltatilanteen ennakointi ja havainnointi 

 

Jokaisessa asiakaskohtaamisessa hoitaja tekee havaintoja asiakkaasta ja näiden perus-

teella hän pystyy ennakoimaan mahdollisia väkivaltatilanteita. Ennakoinnissa on tärkeää 

tarkkailla käytöksessä ilmenneitä muutoksia ja kokeneen hoitajan ”kuudes aisti” on 

yleensä hyvä mittari arvioimaan potentiaalista aggressiivisuutta. Käytöksen muutokset 

ovat yksilöllisiä, joten tilanteita helpottaa jos hoitaja tuntee asiakkaan entuudestaan. 

Ennakoinnissa on tärkeää kuitenkin huomioida, ettei profiloi asiakasta liian kevein pe-

rustein väkivaltaiseksi, koska muutama arveluttava piirre ei välttämättä tarkoita aggres-

siota. (Soisalo 2011, 121) Osastolla työskentelevien hoitajien yksi ennakointitapa on 

tarkkailla muuttuuko osaston ilmapiiri levottomaksi, koska yhden ihmisen levottomuus 

tai aggressio saattaa herättää muiden keskuudessa aggressiota ja hämmennystä. Tämä 

on seuraus tietoisista ja tiedostamattomista vuorovaikutuskuvioista. (Soisalo 2011, 125) 

 

Asiakkaan kohtaamisessa työntekijä tekee havaintoja kokonaisolemuksesta, mistä hän 

saa viitteitä asiakkaan mielentilasta. Joskus kuitenkin saattaa tapahtua puolitutun asiak-

kaan kanssa niin, että asiakkaassa tapahtuneet muutokset jäävät työntekijältä huomaa-

matta ja vasta jälkeenpäin työntekijä saattaa muistaa havaintoja asiakkaan kohtaamises-

sa. Näissä tapauksissa olisikin hyvä muistaa käsitellä jokainen kohtaaminen uutena ti-

lanteena ja arvioida tilanne riskien minimoimiseksi. Hoitajien kiire hoitotyössä kuiten-

kin hankaloittaa tutun asiakkaan havainnointia. (Rantaeskola ym. 2015, 84)  

 

Sanaton viestintä on hoitotyössä tärkeää, koska se kertoo asiakkaan mielentilasta paljon. 

Kokemus alalla lisää kykyä havainnoida viestintää ja näin työntekijä voi säätää omaa 

toimintaansa sen perusteella. Sanattomiksi viesteiksi voidaan lukea asiakkaan asettumis-

ta tilaan niin, ettei työntekijä pääse poistumaan. Käsillä tai vartalolla tehdyt liikkeet 

(nyrkin heristely, valehyökkäykset, ilmeet) kertovat hyökkäyksen suunnittelusta. Joskus 

asiakas pystyy piilottamaan viestityksensä, mutta tällöinkin voi olla luettavissa poikke-
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uksellista jäykkyyttä, pysähtynyttä tai harhailevaa katsetta. Jos sanattomassa ja sanalli-

sessa viestinnässä on ristiriita, kannattaa luottaa sanattomaan viestintään. (Rantaeskola 

ym. 2015, 86) 

 

Hoitajan sanattomaan viestintään kriisipotilaan kohdalla kuuntelemisen lisäksi kuuluu 

potilaan koskettaminen jos se vain on turvallista, ajan antaminen, empatia ja läsnäolo. 

Luottamus syntyy hoitajan ja potilaan kohdalla kiireettömässä vuorovaikutuksessa, jol-

loin potilaalle syntyy mielikuva, että häntä aidosti kuunnellaan ja autetaan. Tutkimuk-

sen mukaan ensimmäistä kertaa psykiatrisen hoidon piirissä olleet potilaat kokivat hoi-

dossaan hyvinä seikkoina kiireettömän ja tasavertaisen hoitosuhteen hoitajan kanssa, 

jossa potilas kokee hoitajan olevan vain häntä varten. (Läksy 2000, 49) Potilaan koh-

taamisessa kuunteleminen on hoitajan aktiivista toimintaa. Pelkkä kuunteleminenkin 

usein helpottaa potilaan oloa, ja samalla hoitaja pystyy havainnoimaan potilaan eleitä. 

Hoitaja tekee havaintoja potilaan eleiden lisäksi hänen ilmeistä ja olemuksesta. Näissä 

tilanteissa hoitajan tulisi tarkkailla mitä potilas saattaa jättää sanomatta tai yrittää sanoil-

laan peittää. Hoitajan kuunnellessa potilasta hän voi viestittää esimerkiksi nyökkäile-

mällä ja myötäävillä eleillä aktiivisesta kuuntelusta. Samalla hoitaja voi toistaa potilaan 

omia lauseita ja näin ollen tarkentaa kuulleensa ja ymmärtäneensä potilaan tuoman asi-

an oikein. (Kuhanen ym. 2013, 164)  

 

 

2.2 Vuorovaikutus 

 

Ensimmäinen kontakti asiakkaaseen voi määrätä vuorovaikutuksen suunnan, ja tässä 

tilanteessa työntekijän olisi hyvä tunnistaa oma käyttäytymisensä. Asiakas otetaan vas-

taan ystävällisesti ja asiallisesti. Työntekijä esittelee itsensä (nimi ja asema), jotta uusi 

asiakas tietää, kenen kanssa on tekemisissä ja mitä hän voi odottaa. Myös asioiden kul-

ku ja tulevat tapahtumat on syytä kertoa tarkasti. Työntekijän puhetyyli ja äänensävy on 

tärkeää ja se, että asiakas tuntee saavansa asianmukaista kohtelua. Näin asiakkaan epä-

varmuus ja siitä syntyvä mahdollinen pelko vähenevät ja aggressiivisen käytöksen riski 

pienenee. Asiakkaan kunnioittamiseen kuuluu myös sopivan etäisyyden pitäminen. Jos 

kyseessä on vanhempi ihminen, voi teitittely olla asianmukaista. Nuoremmat voivat 

kokea sen epämukavana. (Weizmann-Henelius 1997, 102) 
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Vuorovaikutustilanteissa tulisi aidosti kuunnella, mitä potilaalla on sanottavaa. Jos hoi-

taja kysyy potilaan ongelman tai sairauden, hän saa kuulla vain ongelman tai sairauden. 

Jos kiinnostus kohdistuu potilaan elämään, saa hoitaja vastaukseksi laajemman kerto-

muksen, missä on myös sisällä ongelma tai sairaus. Näin potilaan kohtaamisesta tulee 

kokonaisvaltaisempaa ja ongelmien sijalle tulee aito kohtaaminen ja keskustelu. (Mäki-

salo-Ropponen 2011, 173) 

 

Autoritäärinen ja huonoilla vuorovaikutustaidoilla varustettu hoitoalan ammattilainen 

voi aggressiotilanteen kyllä rauhoittaa, mutta on samalla sokea omille äänensävyilleen 

ja asenteilleen, ja tulee tahtomattaan provosoineeksi tilannetta. Näin ollen huomiota 

kannattaakin kiinnittää omaan puhetyyliin. Huutaminen tarttuu, niin kuin rauhallinen 

puhe ja kuiskaaminenkin. Huutava asiakas rauhoittuu, kun hoitaja puhuu itse rauhalli-

sesti. (Soisalo 2011, 126) 

 

Hoitajan huonot vuorovaikutustaidot voivat luoda ongelmia kunnioittavalle ja luotta-

mukseen perustuvalle hoitosuhteelle. Väkivallan taustalla on usein potilaan kuviteltu 

fyysinen tai psyykkinen tuhoutuminen tai vielä pelottavammaksi luokiteltu itsekunnioi-

tuksen menettäminen. Potilaan kokemat häpeän ja avuttomuuden tunteet kulminoituvat 

väkivaltaan, joka on siinä tilanteessa potilaan mielestä ainut selviytymiskeino. Näissä 

tilanteissa potilasta auttaa aidosti kuunteleva, ymmärtävä ja myötäelävä ammattilainen. 

(Huttunen 1992) 

 

Yksi keino rauhoittaa vuorovaikutuksella uhkaava asiakas on esittää hänelle mahdolli-

simman paljon kysymyksiä, joihin asiakas joutuu vastaamaan myönteisesti ja puhumaan 

paljon. Mitä kiihtyneempi asiakas on, sitä todennäköisimmin hän puhuessaan rauhoit-

tuu. Niin kauan kun hän puhuu, hän ei todennäköisimmin hyökkää. Tätä vuorovaiku-

tusmenetelmää kutsutaan puhejudoksi. (Hentinen ym, 2009) 
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2.3 Vuorovaikutussuhteen ilmiöt 

 

Transferenssi 

 

Hoitajan ja potilaan välillä käymää tunteensiirtoa kutsutaan transferenssiksi. Tässä tie-

dostamattomassa vuorovaikutussuhteen ilmiössä potilas siirtää historiastaan ja lapsuu-

destaan tunteita, asenteita, mielikuvia ja puolustuskeinoja potilaan ja hoitajan yhteis-

työsuhteeseen. Hoitaja saattaa esimerkiksi omalla ulkonäöllään tai puhetyylillään herät-

tää potilaassa transferenssin tunteet. Nämä tunteet heräävät potilaassa jo siinä vaiheessa 

kun ensi kertaa kohtaaminen hoitajan kanssa tapahtuu. Hänellä saattaa olla toiveita ja 

odotuksia hoitajaa kohtaan ja potilas toivoo hoitajasta kuuntelijaa ja ymmärtäjää hänen 

ongelmiinsa, mutta samalla potilas voi olla ahdistunut ja jännittynyt mitä heittäytyminen 

yhteistyösuhteeseen tuo tullessaan.  Hoitajan tehtävänä ei ole lähteä tähän vuorovaiku-

tussuhteen kuvioon mukaan, vaan tarkastella sitä oman ammatillisen roolinsa takaa ja 

tarjota potilaalle mahdollisuus kasvuun. Hoitaja samalla toimii ilmiön tunnistajana ja 

ymmärtäjänä. (Kuhanen ym 2013, 167) 

 

Vastatransferenssiksi kutsutaan ilmiötä, jossa potilas herättää hoitajassa tunteita, jotka 

liittyvät hoitajan aiempiin siviilissä tapahtuneisiin ihmissuhteisiin tai kokemuksiin. 

Myös aiemmat kokemukset työpaikalla saattavat herättää vastatransferenssin. Tämä 

saattaa olla este toimivalle vuorovaikutussuhteelle, koska hoitaja ei tällöin pysty erotta-

maan potilaan herättämiä tunteita. Näin ollen ammatillisuus ja potilaan auttaminen saat-

tavat vaikeutua hoitajan kokemien toivottomuuden ja suuttumuksen tunteiden alla. Vas-

tatransferenssin tunteiden herättyä hoitajan olisi hyvä keskustella asiasta muille hoitajil-

le, tai käydä asiaa läpi esimerkiksi työnohjauksessa. (Kuhanen ym 2013, 168) 

 

 

Vastarinta 

 

Hoitoon hakeutuva potilas haluaa apua ongelmiinsa, mutta se voi tarkoittaa myös poti-

laan kipeiden asioiden läpikäymistä. Potilas pyrkii vastarinnalla pitämään sen hetkisen 

henkisen tasapainonsa ja saattaa vältellä tiettyjen asioiden läpikäymistä, tai jopa kääntää 
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puheen pois aiheesta. Hoitajan ammattitaito ja kokemus ovat avainasemassa potilaan 

vastarinnan ”murtamisessa” ja sen jälkeen kipeiden asioiden läpikäyminen on vasta 

mahdollista. Vastarinnan voimakkuus ja tietoisuusaste saattavat potilaiden keskuudessa 

vaihdella. (Kuhanen ym 2013, 168) Vastarinta, kuten transferenssi on tärkeä tiedonläh-

de kertomaan, miten ihmisen mieli toimii ja kuinka mieli suojelee potilasta itseltään. 

(Aalberg, 2009)  

 

 

Distanssi 

 

Hoitosuhteessa distanssilla tarkoitetaan hoitajan ja potilaan välimatkaa niin psyykkises-

ti, fyysisesti kuin sosiaalisestikin. Sopivan distanssin löytyminen vaatii hoitajalta am-

mattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa sopiva välimatka jokaisen potilaan kanssa erikseen. 

Esimerkiksi maanisesti oireilevat potilaat saattavat olla takertuvia ja tulla hyvinkin lä-

helle fyysisesti, jolloin hoitajan olisi hyvä hienovaraisesti säädellä distanssia ja ohjeis-

taa, mikä olisi sopiva välimatka toiseen ihmiseen. Päinvastoin vetäytyvän ja etäisen 

potilaan kohdalla hoitajan tehtävään kuuluu mennä potilasta lähemmäksi. Rajattoman 

potilaan kohdalla hienovarainen ohjeistus esimerkiksi oman intimiteetin suojaamiseksi 

tuo potilaalle realiteetteja omaan hoitoonsa. (Kuhanen ym 2013, 170) 

 

 

2.4 Vuorovaikutuksessa vältettäviä seikkoja 

 

Aggressiivinen käyttäytyminen on usein reaktio johonkin ärsykkeeseen, ja siksi olisi 

hyvä tunnistaa, mitkä tekijät saattavat laukaista asiakkaassa aggressiivisen reaktion. 

Niitä on mm. aikaisemmin mainitut asiakkaan avuttomuuden ja turvattomuuden tunne, 

petetyt lupaukset, asiakkaan ongelmien väheksyminen ja pilkkaava asenne. Autoritääri-

nen asenne ja määräily johtavat usein ristiriitaan, koska äänensävy on silloin dominoiva 

ja silloin sujuva vuorovaikutus on mahdotonta. Asiakkailta tuleva kritiikki saattaa aset-

taa hoitajan puolustusasemaan, ja näissä tapauksissa seurauksena voi olla molempien 

osapuolten kiihtyminen. Työntekijän oman maltin menetys on aina tappio ja sillä hoitaja 

viestittää asiakkaalle, että negatiiviset tunteenpurkaukset ovat sallittavia. Näin ollen 

työntekijä ei toimi enää rationaalisesti, asiallisuus häviää ja tilanne kriisiytyy. Vuoro-

vaikutuksessa tulee välttää myös liian lähelle menemistä, koska asiakas saattaa kokea 
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sen hänen reviirilleen tulemiseksi ja ahdistavaksi. Fyysinen läheisyys saattaa herättää 

jossain henkilöissä (esim. seksuaalisesti hyväksikäytetyt tai pahoinpidellyt potilaat) lä-

hes paniikinomaisia tunteita, ja tilanne voi eskaloitua jopa väkivaltaan. (Weizmann-

Henelius 1997, 111) 

 

 

 

3 AGGRESSIO JA VÄKIVALTA 

 

 

”Aggressiivisuus on semmonen turvamuuri, että kenelläkään ei ole oikeutta tehdä mulle 

tämmöstä, se niinku suojelee se aggressiivisuus.” - Tutkimukseen osallistunut potilas. 

(Keiski 2008, 36) 

 

Aggressio on ihmisen voimakas tunnetila, joka kuuluu jokaisen perusvoimiin. Sen voi 

ajatella primitiiviseksi fysiologisiin tapahtumiin perustuvaksi reaktiotavaksi. Sanan al-

kuperä on lähtöisin latinasta ”aggredi”, mikä tarkoittaa eteenpäin menemistä ja lähesty-

mistä. Aggressio ei ole huono asia, vaikkakin sen vallassa saattaa tehdä huonoja valinto-

ja. (Tornberg 1997, 7) Väkivaltaisuus ei siis tarkoita aggressiivisuutta, vaan väkivalta 

on aggressiivisuuden reaktio. Tunnetiloina silloin ihmisellä on suuttumusta, vihamieli-

syyttä ja raivoa. (Kiviniemi 2007, 125) Väkivaltaisuus tarkoittaa fyysisen voiman käyt-

töä, joka kohdistuu toiseen ihmiseen ja sen seurauksena voi olla kuolema tai fyysi-

nen/psyykkinen vammautuminen. (Keiski 2008, 8) 

 

Keiskin 2008 tutkimuksen mukaan psykiatrisessa hoidossa olleet potilaat ovat kuvailleet 

omaa aggressiivista käytöstään haavoittuvuuden ja voimattomuuden tunteen reaktioksi 

kun taas hoitajat kuvasivat aggression johtuvan potilaan sairaudesta. Usein tilanteet syn-

tyivät huonosta vuorovaikutuksesta hoitajan ja potilaan välillä sekä hoitajien kontrol-

loivasta ja rajoittavasta tavasta suhtautua potilaisiin. Ympäristötekijät eli yksityisyyden 

puute, täysi/rauhaton osasto ja aktiviteettien puute olivat sekä hoitajien että potilaiden 

mukaan syitä aggressioille. Myös itsemääräämisoikeuden rajoittaminen oli merkittävä 

syy väkivaltaiseen käyttäytymiseen. (Keiski 2008, 10)  
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Aggressio ei siis aina johdu pelkästään yhdestä tekijästä, vaan siihen liittyvät haastavas-

ti käyttäytyvän asiakkaan aikaisemmat kokemukset, aikaisemmat opitut käytösmallit 

sekä ulkoiset ja tilannekohtaiset tekijät. (Weizmann - Henelius 1997, 14–15.) Henkilöil-

lä, joilla on vain rajallinen kyky käsitellä haastavia tilanteita, on suurempi todennäköi-

syys altistua opittuun aggressiivisuuteen. (Kiviniemi ym. 2007, 127) 

 

Hoitosuhteen merkitys nousi tutkimuksessa esille aggressioita vähentävänä seikkana. 

Potilaat kuvasivat hoitosuhteen olevan luottamuksellinen silloin, kun aggression jälkeen 

hoitaja palasi potilaan luokse takaisin ja asiaa pystyttiin käsittelemään yhdessä. Ajan 

antaminen asiakkaalle ja aggression ymmärtävä hoitaja pystyi tällä tavoin rakentamaan 

luottamukseen perustuvaa hoitosuhdetta. Tällä tavoin hoitaja pystyi palauttamaan raken-

tavasti potilaan tunteet takaisin, ja tarve purkaa pahaa oloaan toiminnan kautta väheni. 

(Keiski 2008 s. 32) 

 

Aggressiivinen ihminen on usein levoton tai takertuva, ja hänen on vaikeuksia pysyä 

aloillaan. Fyysiset merkit potilaan aggressiosta ovat esimerkiksi esineiden heittely, 

nyrkkien puristelu kiinni ja esineiden potkiminen. Psyykkisiä merkkejä ovat äänenkäy-

tön koveneminen, puhetyylin muuttuminen uhkaavaksi ja aggressiiviseksi. Hän saattaa 

olla tyytymätön saamaansa palveluun ja eikä hän pysty selittämään asiaansa kunnolla. 

Asiakkaan voimakkaat mielialanvaihtelut ovat viesti siitä, että hän ei pysty enää kont-

rolloimaan itseään ja käytös näin ollen voi rauhoittua joksikin aikaa. Aggression laantu-

essa hoitajalta olisi hyvä tulla asiakkaalle välittömästi positiivinen palaute ja antaa hä-

nelle aikaa. Hoitajan tulisi kuitenkin muistaa, että asiakkaan käytös voi muuttua nopeas-

ti takaisin aggressiiviseksi. (Rantaeskola ym. 2015, 131) 

 

Aggressiivinen käyttäytyminen saattaa kanavoitua väkivallaksi, jos työntekijä ei löydä 

sopivaa vuorovaikutuskeinoa ja ratkaisua ongelmaan. Tilanteen eskaloituminen väkival-

taan on todennäköisintä silloin, kun uhkaukset kohdistuvat tiettyyn ihmiseen. Välittö-

män väkivallan tunnusmerkkejä on katkeamaton katse uhriin, hyökkäyskohdan etsimi-

nen eli ”katseella mittailu”, kasvojen jähmettyminen ja kalpeneminen. Nyrkkisääntönä 

uhkausten osalta voidaan sanoa, että mitä yksilöidympi ja henkilökohtaisempi uhkaus 

on, sitä todennäköisempää on tilanteen eskaloituminen väkivallaksi. Tilanne tässä vai-

heessa on jo hälyttävä, ja osaston väkeä tulisi olla kutsuttuna paikalle turvaamaan muita 

asiakkaita. (Rantaeskola ym. 2015, 132).  
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4 VÄKIVALTATILANTEIDEN HALLINTA JA POTILAAN KOHTAAMINEN 

 

 

4.1 Menetelmät potilaskohtaamisessa 

 

Väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisessa on tärkeää huomioida ympäristön turvallisuus. 

Työntekijällä, kuten myös asiakkaalla täytyisi olla poistumistie uhkaavasta tilanteesta. 

Jos poistumistietä ei hoitajan takana ole, saadaan kalusteiden sijoittelulla lisättyä turval-

lisuutta. Pääsääntöisesti avarat ja selkeät tilat ovat turvallisempia, koska niissä hoitaja 

ehtii reagoimaan tilanteeseen paremmin. Huomioon täytyy ottaa myös, ovatko mahdol-

liset terävät ja helposti heitettävät esineet (ruukkukasvit, maljakot) poistettu. Työyhtei-

sössä tulisi perehdyttää uudet työntekijät, miten hälytysjärjestelmä toimii uhkaavan ti-

lanteen sattuessa. Jos hälytysjärjestelmää ei ole, täytyisi tehdä toimintasuunnitelma saa-

daanko apu esimerkiksi huutamalla paikalle. (Rantaeskola 2014, 61) 

 

Väkivallan ehkäisyssä hoitajien koulutus ja työnohjaus ovat merkittäviä, koska tietoa 

aggressiivisuudesta, väkivaltaisen ihmisen persoonallisuudesta ja tilanteiden ennakoimi-

sesta täytyisi olla hoitajilla. Myös itsepuolustustaitoja hoitajien olisi hyvä osata ja viime 

vuosikymmenen aikana menetelmiä (Avekki, MAPA, ART) on kehitelty. Näissä hoita-

jia koulutetaan, miten kohdata väkivaltainen asiakas ja miten tilanteet saataisiin rauhoi-

tettua, ennen kuin ne etenevät väkivaltaisuuteen. Menetelmät perustuvat kivuttomuuteen 

ja molempien osapuolien turvallisuuteen. (Kiviniemi ym. 2014, 125) Hoitajien itsepuo-

lustuskoulutus suuntautuu suurimmaksi osaksi vain psykiatriseen hoitotyöhön ja tätä 

tulisikin laajentaa myös somaattisen hoitotyön ammattilaisille ja opiskelijoille. 

 

Työntekijän olisi hyvä reflektoida omaa käytöstään, tunnistaa omat luonteenpiirteet ja 

pohtia niiden yhteyttä aggressiivisiin tilanteisiin. Hoitaja saattaa tietämättään hakeutua 

tilanteisiin mitkä eskaloituu väkivallaksi. Erilaisten käytännön tilanteiden reflektointi 
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edistää hoitajan eettistä osaamista ja tämän täytyisi kuulua jokapäiväiseen käytännön 

toimintaan. Keskustelu muiden hoitajien parissa (muistaen vaitiolovelvollisuus) auttaa 

huomaamaan omat puutteet hoitotyössä ja tuo uusia näkökulmia. (Pesonen 2006, 64) 

Liian pelokas ja epävarma hoitaja voi luoda asiakkaalle epävarman tunteen, mikä osal-

taan voi näkyä asiakkaan haasteellisuutena. Lisäksi hoitajan joustamattomuus, väsymys 

ja siitä johtuva heikko motivaatio saattaa provosoida asiakasta ja näissä tilanteissa hoita-

jan kokemus ja kyky ennakoida väkivaltaa liittyy toisiinsa. (Kiviniemi ym. 2014, 125) 

 

 

4.2 Avekki 

 

Työnantajalla on velvollisuus kouluttaa henkilöstöään, jos työpaikalla on riski joutua 

vaaratilanteeseen. Työntekijät ovat osaltaan velvoitettuja osallistumaan koulutuksiin 

työajalla. Hoitajien kohtaama väkivalta voi olla fyysistä, psykologista tai seksuaalista ja 

hoitajia olisikin koulutettava, minkälainen käytös ei ole sallittavaa ja kehottaa raportoi-

maan häirinnästä tai väkivaltatilanteista. Koulutuksen avulla hoitajat oppivat tunnista-

maan uhkaavat tilanteet, ja näin ollen tilanteen voi pysäyttää. Tarjolla olevia koulutus-

malleja on useita, mutta tässä opinnäytetyössä keskitymme lähinnä AVEKKI-

koulutukseen, koska tämä koulutus on ollut käytössä Vaalijalassa vuodesta 2009. 

 

Turvallisuuden mittaaminen on aina haasteellista, mutta parhaimpina mittareina ovat 

olleet Vaalijalassa työterveyshuollon palautteet ja kokemukset. Työterveyden näkökul-

masta aggressioista johtuneet tapaturmat ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet, samoin 

vammojen vakavuus. Työsuojelutoimikunta tutki 2009–2013 asiakkaiden aiheuttamien 

tapaturmien määrän ja totesi, että määrä on pienentynyt ja AVEKKI-toimintapamallilla 

on katsottu olevan suuri merkitys siihen, että henkilökunta on muuttanut työskentely- ja 

suhtautumistapojaan (pöytäkirjaote 15.4.2014). 

 

AVEKKI-mallin periaatteita on yhteisöllisyys ja dialogisuus. Asiakkaan arvostava, 

kunnioittava kohtaaminen ja tilanteessa toimiva hyvä vuorovaikutus toimivat koulutuk-

sen pääperiaatteina. Koulutus perustuu kivuttomuuteen ja mahdollisimman vähäiseen 

rajoittamiseen. Työntekijän henkinen ja toiminnallinen valmius toimia uhkaavissa tilan-
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teissa voi tilanteen kannalta olla hyvin ratkaisevaa, ja tätä tietämystä AVEKKI-

koulutuksella yritetään henkilöstössä parantaa. Työpaikkaväkivaltaa voikin torjua par-

haiten varhaisella interventiolla. Vaalijalan koko henkilöstö AVEKKI-koulutetaan ja 

ylläpitokoulutuksia järjestetään säännöllisesti. (Hakkarainen ym. 2007) 

 

 

 

4.3 Väkivaltatilanteiden luokitus  

 

Väkivaltatilanteiden luokitus helpottaa tunnistamaan, miten riskialtis tilanne on. Luoki-

tuksessa käytetään vihreää, keltaista ja punaista luokkaa.  

 

Vihreä luokka: Asiakkaassa ei esiinny väkivaltaa ennakoivia merkkejä. Hoitajan työka-

luina ovat hyvä vireystila ja havainnointi. Tilanteessa tulisi ottaa kuitenkin huomioon 

mahdolliset asiakkaan taustatiedoissa esiintyneet aggressiiviset käyttäytymiset. 

 

Keltainen luokka: Asiakas on ahdistunut, sulkeutunut, kyräilevä tai ärtynyt. Hänen käy-

töksensä on uhkaavaa ja hän saattaa sanallisesti uhkailla ja vaatia. Hoitajan työkaluina 

näissä tilanteissa ovat läsnäolo, hyvä vuorovaikutus, viestintä ja aktiivinen puuttuminen. 

 

Punainen luokka: Erittäin vaativat tilanteet, jossa potilas yrittää vahingoittaa ja uhkailee 

hoitajaa. Asiakas saattaa lyödä, potkia, purra tai vahingoittaa itseään. Hoitajan työkaluja 

punaisessa luokassa on läsnäolo, viestintä ja viimeisenä keinona fyysinen hallinta. Tar-

vittaessa paikalle kutsutaan lisäapua toiselta osastolta. (Hakkarainen 2007) 

 

 

4.4 Uhkaavan potilaan kohtaaminen  

 

Auttaminen väkivallan uhan alla on vaikeaa. Uhkaavan asiakkaan kohtaamisessa on 

tärkeää pitää ensisijaisena varovaisuus ja turvata muiden hoitajien ja asiakkaiden turval-
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lisuus. Jokaisella hoitajalla tulisi olla selvillä osastokohtaiset toimintaohjeet uhkaavien 

tilanteiden varalle. Alla on listattu pääpiirteittäin, mitkä asiat olisi hyvä hoitajan tiedos-

taa kohdatessaan uhkaava asiakas. 

 

- Älä jää yksin uhkaavasti käyttäytyvän potilaan kanssa. 

- Varmista perääntymistie sekä itsellesi ja potilaalle. 

- Varmista, ettei ympäristössä ole esimerkiksi teräaseiksi sopivia esineitä. 

- Seiso sivuttain, niin olet vähemmän uhkaava ja pienempi kohde. Samalla sinua 

on vaikeampi tönäistä maahan. Pidä kädet rennosti esillä. 

- Pyydä potilasta istumaan, anna hänelle aikaa rauhoittua, kuuntele hänen näke-

mystään tilanteesta keskeyttämättä. Älä vähättele hänen kokemuksiaan. 

- Ole itse rauhallinen ja selkeä. 

- Älä uhkaile tai provosoidu vastaväittelyyn. 

- Vakuuta, että autat potilasta hallitsemaan tilannettaan. 

- Kerro koko ajan aikeistasi ja pyri sopimuksiin potilaan kanssa. 

- Ota ajoissa yhteyttä poliisiin ja turvahenkilökuntaan. Lisäapu paikalle tulisi saa-

pua paikalle provosoimatta asiakasta lisää.  

 

Jos potilas uhkaa sinua esimerkiksi aseella, suostu potilaan vaatimuksiin ja ota tilanteen 

mentyä ohi yhteyttä poliisiin. (Vuorilehto ym. 2014, 124) Jos potilaalla on harhoja tai 

harhaluuloja on akuuttivaiheessa tärkeää ylläpitää katsekontaktia, puhua selkeällä ja 

kuuluvalla äänellä ja potilasta puhutellaan nimellä. Hoitaja voi myös koskettaa potilasta 

jos se tuntuu turvalliselta. (Holmberg ym 2008, 176) 

 

 

4.5 Psykoottisen potilaan kohtaaminen 

 

Psykoosilla tarkoitetaan todellisuudentajun hämärtymistä, aistiharhoja ja luuloja. Potilas 

on myös usein hajanainen, ja hänellä saattaa esiintyä outoa käytöstä. Psykooseihin liit-

tyy kasvanut väkivaltariski, mutta läheskään aina psykoosissa oleva potilas ei ole kiih-

tynyt. Kiihtymys usein liittyy sairauden akuuttivaiheeseen, mutta sitä esiintyy myös 
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pidempään sairastaneiden keskuudessa esimerkiksi liian nopean lääkkeiden vähennyk-

sen vuoksi. Psykoottinen käytös saattaa olla myös yliaktiivisuutta, joka saattaa johtaa 

potilaan kuivumiseen tai vakavaan uupumiseen. (Hietanen 2002) Potilaat ovat kuvan-

neet sairastumista itsehallinnan menetykseksi ja fyysisen minän muuttumiseksi, jota 

ulkopuolelta pakotetaan muuttumaan. Potilaat ovat herkistyneitä ulkoisille ärsykkeille ja 

kommentointiin, jotka heidän mielestään ovat viitanneet mahdollisuuteen ”kummalli-

suudesta” tai ”hulluudesta”. Tämä on johtanut usein potilaan eristäytymiseen, joka poti-

laiden mukaan suojasi ”hulluksi” paljastumiselta. Häpeän tunteet ovat yleisiä. (Koivisto 

2003, 55) 

 

Koiviston 2003 tutkimuksen mukaan psykiatrisen sairaalahoidon aikana potilaat kokivat 

haavoittumisen suojaamisen olevan tärkeää sairauden akuuttivaiheessa. Hoitajien turval-

lisuuden ja kunnioituksen viestittäminen mahdollisti potilaiden itsensä säilyttämisen 

tunnetta ja se sai sisäiseen kaaokseen eheyttä. Hoitajien toiminnoissa painottuivat läsnä-

olo, seuranta, aktiivisuus, yhdessä olo ja vakuuttelu turvasta. Potilaiden mukaan hoitaji-

en tapa ilmaista ymmärrystä sekä verbaalisesti, että nonverbaalisesti oli tärkeää. Tällöin 

tämä luottamus merkitsi potilaille kokemuksellisesti hyväksytyksi tulemisesta täysjärki-

senä ihmisenä, jolla on kykyjä ja osaamista psyykkisistä oireista huolimatta. Tässä pai-

nottuu potilaiden todesta ottaminen ja epäilyjen vähentäminen. (Koivisto 2003, 57) 

Psykoottinen potilas haastatellaan konkreettisilla kysymyksillä ja vältetään liian pitkiä 

taukoja, harhoista kysytään suoraan, mutta niiden todenperäisyyttä ei kyseenalaisteta. 

(Hietanen 2002) 

 

Psykoottisten potilaiden mukaan autetuksi tulemisen estäviin tekijöihin liittyi hoitajien 

epäileväisyys potilasta kohtaan, pakottaminen, kiire, yksin jättäminen ja selitysten vä-

häisyys. Leposidehoito koettiin rangaistukseksi, ja hoidosta jäi tunne alistamisesta ja 

pakottamisesta, joka ei lisännyt heidän turvallisuuden tunnettaan.  (Koivisto 2004, 58) 

Vaikka nykyään suurelta osin potilaiden hoidossa käytetään psykoterapiaa ja lääkitystä, 

potilaiden eristäminen on edelleen psykiatrisessa hoidossa käytössä laajalti. Riittakerttu 

Kaltiala-Heino on tutkinut eristämistä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja toden-

nut, että 44 % potilaista oli kokenut pakkokeinoja. Tämän on arveltu johtuvan siitä, että 

niin on vain totuttu tekemään. (Salovaara ym 1997, 10)  
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4.6 Potilaiden kokemuksia psykiatrisesta hoidosta 

 

Pesonen (2006) tutki asiakkaiden kokemuksia mielenterveyspalveluista. Asiakkaiden 

itsensä hyväksyminen syntyy myönteisessä yhteydessä ja vuorovaikutuksessa auttajan 

ja avuntarvitsijan välillä. Asiakaslähtöinen hoito mahdollistuu, kun potilaan todellisuus 

ja mahdolliset rajoitukset ovat hoidon lähtökohtana ja hoito räätälöidään jokaiselle hen-

kilökohtaisesti. Räätälöinnillä tarkoitetaan, että hoidossa lähdetään liikkeelle niistä asi-

oista, joita hän itse kokee tärkeäksi. Pelkkä hoitajan läsnäolo ei ole riittävää, vaan hoi-

dossa toteutuu luottamus, vastavuoroisuus, välittäminen, kiinnostuneisuus sekä toisen 

hyväksyminen sellaisenaan. Potilaat kuvasivat auttavan vuorovaikutuksen syntyvän, 

kun hoitajalla oli rohkeutta tulla lähelle ja hoitajalla oli kyky kestää autettavan tunteet ja 

tilanne, paneutuen kiirehtimättä potilaan tilanteeseen. Hoitajan kyky kärsimyksen tun-

nustamiselle voi tapahtua esimerkiksi koskettamalla, katseella tai muutamalla sanalla ja 

se tarkoittaa potilaalle, ettei häntä hylätä ja joku on lähellä. Tutkimuksen mukaan poti-

laat toivoivat, että heitä kuunnellaan ilman ennakkokäsityksiä ja kiirettä. Heidät hyväk-

sytään sellaisenaan ja annetaan toivoa ja näin ollen kärsimyksen kohtaaminen on aitoa. 

(Pesonen 2006, 56) 

 

Arnhild Lauveng sairastui teini-iässä skitsofreniaan. Hän kirjoitti omaelämänkerrassaan, 

että itsensä vahingoittaminen (esim. tapetinsyönti, viiltely, päänhakkaaminen) johtuivat 

tyhjyyden tunteesta, jota hoitohenkilökunta ei osannut ”täyttää”. Mielekäs tekeminen ja 

hoitajien kyky jakaa potilaan tunteita olisivat saattaneet olla keino vähentää oireita. Pel-

ko, voimattomuus, suru, häpeä ja avuttomuus ovat tunteita, joita kaikki voivat ymmärtää 

ja näin ollen potilaan kohtaamisesta tulee aitoa. Hän toivoi, että hoitajat olisivat aidosti 

olleet kiinnostuneita potilaan taistelusta sairautta vastaan ja näin ollen potilaan koko-

naisvaltainen kohtaaminen ja hoitaminen olisivat olleet parempaa. (Lauveng 2012, 44) 

 



20 
 

Osaston tiukat säännöt esimerkiksi suihkuajoista, saattoivat aiheuttaa ahdistusta ja itsen-

sä raapimista, jolloin hoitohenkilökunta aukaisi suihkun oven. Tästä jäi kuitenkin poti-

laalle tunne, että hän oli tehnyt jotain moraalitonta, väärää ja häpeällistä mikä johti si-

säiseen ristiriitaan. Tämä tunne ei tietenkään ollut terapeuttisesti mielekäs. Tässäkin 

tapauksessa hoidon räätälöinti olisi ollut keino välttää ristiriidat hoitotilanteissa. (Lau-

veng 2012, 46) Keiskin 2008 tutkimuksen mukaan psykiatrisessa hoidossa olevat poti-

laat kokivat hoitajien kansliasta käsin potilaiden tarkkailun lisäävän ymmärtämättö-

myyttä ja se oli riittämätöntä hoitoa. Hoitajan läsnäolo osastolla madaltaisi kynnystä 

tulla pyytämään apua. (Keiski 2008, 34) 

 

 

 

5 VÄKIVALTATILANTEEN JÄLKEEN 

 

 

5.1 Defusing 

 

Defusing käytäntö on psyykkistä ensiapua, jonka avulla pyritään vähentämään työnteki-

jän stressiä heti haastavan tilanteen jälkeen. Päätavoitteet defusing käytännössä on kriit-

tisen tilanteen aiheuttamien reaktioiden vähentäminen ja työkyvyn palauttaminen. Vä-

kivalta tai uhkaava tilanne käsitellään hoitajan kanssa lyhyesti ja tunteiden osalta pinta-

puolisesti. Ajatukset ja tunteet pyritään nimeämään ja kokemukset voidaan jakaa ver-

taisryhmässä. Tilannekohtaisesti arvioidaan mahdolliset jatkotoimenpiteet. Näissä is-

tunnoissa ei keskitytä siihen miten hoitaja toimi tilanteessa ja kuka teki väärin. Tarkoi-

tuksena on kartoittaa faktat ja ehkäistä mahdolliset virheelliset tulkinnat, mitä oikeas-

taan tapahtui. Defusingin avulla työntekijä saa apua ja välttyy kokemasta tilannetta yk-

sin, jolloin hänelle saattaa kehittyä paikkaansa pitämättömiä mielikuvia ja ajatuksia. 

(Rantaeskola ym. 2015, 186) 
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5.2 Debriefing 

 

Debriefing on tunnetumpi stressinhallinnassa käytetyistä tukimuodoista. Myös tämän 

menetelmän avulla on tarkoitus vähentää kriittisen tilanteen jälkeen syntynyttä stressiä. 

Tämä menetelmä toteutetaan ryhmässä, ja se siihen kuuluu seitsemän vaihetta. Deb-

riefingin avulla pyritään ohjatusti käsittelemään työntekijän tunteita ja ajatuksia. Ylei-

seen istunnon rakenteeseen kuuluu pääpiirteittäin aloitus, jolloin esitellään vetäjät, ko-

koontumisen syy ja luottamuksen korostaminen. Faktavaiheessa käydään tapahtumat 

yksityiskohtaisesti ja osallistujien rooli tapahtumassa kronologisessa järjestyksessä. 

Ajatusvaiheessa käsitellään henkilökohtaisia kokemuksia ja tässä vaiheessa siirrytään 

faktojen käsittelystä tunnereaktioiden käsittelyyn. Tunnevaiheessa on tarkoitus vähentää 

ahdistusta ja kannustaa käsittelemään negatiiviset tunteet, niitä vähättelemättä. Oirevai-

heessa käsitellään mitä mahdollisia oireita, niin fyysisiä kuin psyykkisiä, työntekijät 

ovat itsessään havainneet. Tämän tarkoitus on lisätä tietoisuutta, miten keho ja mieli 

toimivat tilanteiden kärjistyessä ja niiden jälkeen. Opetusvaiheessa mietitään selviyty-

miskeinoja ja sijoitetaan tapahtuma viitekehykseen. Päätösvaiheessa tehdään yhteenveto 

ja mietitään tarpeellinen seuranta. Näissä molemmissa käytänteissä olisi hyvä olla kou-

lutetut istunnon vetäjät ja käytännöt täytyisi toteuttaa työntekijän tarpeita kuunnellen. 

(Rantaeskola ym. 2015, 187) 

 

 

 

6 TIIMITYÖSKENTELY JA HOITAJIEN AMMATTITAITO 

 

 

Työntekijä joka hallitsee työnsä hyvin, pystyy käsittelemään stressaavia tilanteita pa-

remmin. Hänen itsetuntonsa on vakaalla pohjalla, joten haastavissa tilanteissa hoitaja 

pystyy keskittymään paremmin potilaaseen, eikä hänen tarvitse kamppailla omanarvon 



22 
 

säilyttämisen tunteen kanssa. Hyvin ammatillisuutensa sisäistänyt hoitaja pysyy uhkaa-

vissakin tilanteissa rauhallisena ja samalla viestittää asiakkaalle yhteistyöstä asioiden 

ratkaisemiseksi. (Rantaeskola 2014, 50) 

 

Mielenterveystyössä työntekijä tekee töitä omalla persoonallisuudellaan. Persoonansa 

välityksellä työntekijä mahdollistaa asiakkaansa peilaamaan omia tunteitaan ja mieliku-

via, sekä ottaa vastaan hänen hätäänsä ja ahdistustaan. Hoitajalle haasteellisena tilan-

teessa on muistaa haavoittunut potilas ja kohtaamisen erityinen herkkyys. (Pesonen 

2006, 65) Onkin tärkeää, että hoitaja tunnistaa omat tunteensa, koska jatkuva emotio-

naalinen rasitus tarkoittaa sietokyvyn nopeaa täyttymistä. Jatkuva henkinen kuormitus 

saattaa johtaa emotionaaliseen uupumukseen ja tyhjyyteen, jolloin hoitaja saattaa ”syvä-

jäädyttää” itsensä, jolloin mikään ei tunnu enää miltään. Näissä tilanteissa hänen suori-

tuskykynsä alenee, ihanteet katoavat ja henkinen energia katoaa. (Kiviniemi ym 2007, 

162)  

 

Avoimen dialogin edellytyksenä on hoitajan reagointi asiakkaan avunpyyntöön ja mo-

niammatillisen verkoston käyttämistä hoidon voimavarana. Onnistuneen dialogin taidot 

opitaan vähitellen reflektoimalla, tiedostamalla ja havainnoimalla kriittisesti kuinka 

asiantuntijaroolit toimii käytännön työssä. Koulutuksen tulisi antaa hoitajalle valmiudet 

onnistuneeseen ja hoitavaan vuorovaikutussuhteeseen potilaan kanssa, mihin kuuluu 

hoitosuhteen luominen, ylläpitäminen ja päättäminen. Tämä osaamisalue vaatii hoitajal-

ta oman persoonan ja ammatti-identiteetin kehitysvaiheen tunnistamista ja se tarkoittaa 

itsetuntemuksen kasvamista, omien voimavarojen tunnistamista ja kykyä arvioida omaa 

toimintaansa. Omasta työkalustaan, eli persoonallisuudestaan huolehtiminen tarkoittaa 

voimavarojen ylläpitämistä ja huoltoa. (Holmberg ym 2008, 84) 

 

Hoitajan yhtenä voimavarana on moniammatillinen tiimityö. Tiimi kostuu pienestä ih-

misjoukosta, jossa jokaisen taidot täydentävät toisiaan, tiimi on sitoutunut yhteisiin ta-

voitteisiin ja tämä vaatii toimiakseen työntekijöiltä ammattitaitoa. Yleensä kerran han-

kittu ammattitutkinto ei riitä, vaan ammattitaidon pysymiseksi tarvitaan täydentävää 

koulutusta, työnohjausta ja vertaistukea.  Tiimityöskentely vaatii jokaisen panostusta 
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työskennellä yhdessä ja hyvän tiimin tunnusmerkkejä ovat selkeä, yhteisesti keskusteltu 

käsitys työstä. (Kiviniemi ym 2007, 155) 

 

Psykiatrisessa hoitotyössä käytetään laajalti pakkoa sisältäviä hoitotoimenpiteitä ja tästä 

syystä olisi hyvä kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa ja vaihtoehtoisia hoitomenetel-

miä. Hoitajien ammattitaito ja pätevyys on ensisijassa, kun lähdetään kehittämään laa-

dukkaita hoitomenetelmiä. Tämän tarpeen pohjalta käynnistyi ePsychNurse.Net  hanke, 

jonka oli koordinoinut Turun yliopisto. Sen tarkoituksena oli selvittää hoitajien koulu-

tustarpeet, nykyiset koulutusmuodot ja uudistaa hoitajien ammatillista täydennyskoulu-

tusta kehittämällä uusi kansainvälinen portaali ja koulutusohjelma. Pyrkimyksenä oli 

myös kehittää koti- ja ulkomaisia verkostoja työntekijöiden, kouluttajien ja hallinnon 

välille. Hanke koettiin onnistuneeksi hoitajien keskuudessa, koska samalla hoitajat pää-

sivät kehittämään taitojaan miten kohdata aggressiivinen potilas ja työkaluksi he saivat 

kansainvälisenä yhteistyönä verkko-opetusohjelman. Hankkeessa oli mukana Suomesta 

eri sairaanhoitopiirejä ja Euroopasta kuusi eri valtiota. Tulevaisuudessa suurena haas-

teena on hoitotyön kehittäminen ja siihen tarvitaan käytännön, koulutuksen ja tutkimuk-

sen yhteistyötä. Näin voimme turvata, että potilailla on näyttöön perustuvaa ja laadukas-

ta hoitotyötä saatavilla. (epsychnurse hanke) 

 

 

6.1 Vallankäyttö ja potilaan rajoittaminen 

 

Vuorovaikutuksessa ja asiakkaan kohtaamisessa on aina mukana vallankäytön element-

ti. Valta määritellään usein esimerkiksi vaikuttamiseksi tai kyvyksi vaikuttaa eli yksilön 

kyvyksi saada tahtonsa toteutumaan vastustuksesta huolimatta. Valta voi tarkoittaa 

myös sitä, että estetään toista tekemästä jotain epätoivottavaa. Valtakunnallisesti vallan-

käyttö on välttämätöntä, koska ilman sitä yhteiskunnassa vallitsisi kaaos. Oleellista on 

siis miten valtaa käytetään. Perinteisesti sosiaali-, ja terveysalalla lääkäreiden on katsot-

tu käyttävän valtaa eikä hoitajien auttamistyötä mielletty vallankäytöksi, vaikka hoito-

työssä on ollut aina vallankäytön elementti. Tämä johtuu siitä, että asetelma on hyvin 
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usein ollut niin, että hoitaja tietää asiasta enemmän kuin hoidettava ja potilaan yleisesti 

odotetaan suostuvan vapaaehtoisesti häneen kohdistuvaan hoitoonsa. Vastusteleva poti-

las tulkitaan usein ”hankalaksi potilaaksi”. Tästä päästään hoitajan itsereflektointiin ja 

asenteeseen, käyttääkö hoitaja asemaansa väärin. Potilaan kohtaamisessa ja vuorovaiku-

tustilanteessa pitäisi lähtökohtana olla kumppanuus ja ottaa huomioon, että potilas halu-

aa itse vaikuttaa hoitoonsa. (Mäkisalo-Ropponen 2001, 171) 

 

Kuitenkin hoitotyössä vastaan tulee tilanteita, milloin itsemääräämisoikeutta joudutaan 

rajoittamaan. Tämä on säädelty tarkoin mielenterveyslaissa ja tahdosta riippumatta ole-

vista hoitotoimenpiteistä päättää aina virkalääkäri. Potilas saadaan vastoin tahtoaan eris-

tää muista potilaista, jos 

 

”1) hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti 

vahingoittaisi itseään tai muita, tai  

2) hän vaikeuttaa käyttäytymisellään vakavasti muiden potilaiden hoitoa, 

vaarantaa vakavasti omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoit-

taa omaisuutta merkittävästi, tai 

3) eristäminen on välttämätöntä muusta erittäin painavasta syystä.” 

(www.valvira.fi) 

 

Vuonna 2001 voimaan tullut mielenterveyslaki on määritellyt potilaan oikeusturvaa 

vastentahtoisissa ja rajoittavissa hoidossa, ja eri selvitysten mukaan potilaiden rajoituk-

set lain asetuksen jälkeen ovat vähentyneet. (Kiviniemi ym 2007, 140) 

 

ETEVA on laatinut suojatoimenpiteistä käsikirjan vuonna 2011. Kehitysvammaisten 

erityishuollossa tulee vastaan tilanteita, jossa muut toimenpiteet eivät ole enää riittäviä 

ja henkilöä joudutaan rajoittamaan joko itsensä tai toisten henkilöiden turvallisuuden 

turvaamiseksi. Suomen laki ei kuitenkaan yksityiskohtaisesti anna ohjeita pakkotoimien 

käytöstä ja oikeutuksista, joten eri erityishuoltopiireissä on laadittu piirikohtaisia ohjei-

ta. Tästä johtuen ohjeistukset eripuolella Suomea vaihtelevat suuresti.  Ohjeiden yhte-

http://www.valvira.fi/
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näistämisestä on keskusteltu vuosien mittaan ja laki kehitysvammaisten itsemääräämis-

oikeuden rajoituksista tulisi säätää lailla.  

 

Suomen perustuslaissa on määritelty, että jokaisella on oikeus vapauteen, koskematto-

muuteen ja turvallisuuteen. Nämä lait huomioon ottaen on ensisijaisesti otettava huomi-

oon, että asiakkaan fyysistä rajoittamista tai muita pakkotoimia tulee mahdollisuuksien 

mukaan välttää. Jos rajoittamiseen kuitenkin päädytään, sen tulisi kestää mahdollisim-

man lyhyen aikaa ja asiakasta rajoitetaan mahdollisimman vähän. 

 

Rajoittaminen on aina asiakkaalle ahdistava kokemus, joten henkilökunnalla täytyisi 

olla hyvä osaaminen miten rajoittaminen toteutetaan turvallisesti ja näin ollen asiakas 

ahdistuu mahdollisimman vähän. Tilanteessa tulee esille työntekijän hyvä ammattitaito, 

koulutus, vuorovaikutus ja oma aggressionhallinta. Rajoittamistilanteet täytyisi henkilö-

kunnan kesken miettiä jo etukäteen ja jokaiselle asiakkaalle räätälöidä mahdollisuuksien 

mukaan oma suunnitelma rajoittamiseen. Esim. seksuaalisen hyväksikäytön kokeneelle 

asiakkaalle voi olla äärimmäisen ahdistavaa fyysinen hallinta, kun taas toinen asiakas 

kokee sen rauhoittavaksi. Ammattihenkilöiden tulisi miettiä, voiko samaa apuvälinettä 

(esim. painopeitto) käyttää rentoutukseen ja hallintaan.   

 

Suojatoimenpiteiden jälkeen on tärkeää, että tilanne käydään läpi asiakkaan ja mahdol-

listen muiden asiakkaiden kanssa ja huolehditaan siitä, että asiakas ymmärtää miksi niin 

tapahtui ja näitä toimenpiteitä ei koskaan tulisi käyttää kasvatus- tai rangaistuskeinoina. 

Tilanteen jälkeen käydään läpi moniammatillisessa työryhmässä, miten tulevaisuudessa 

tilanteen voisi ehkäistä ja kaikki tapahtumat tulee kirjata asiakaskertomukseen. 

(www.eteva.fi)  

 

 

 

 

http://www.eteva.fi/
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6.2 Työnohjaus 

 

Onnistunut työnohjaus on keino lisätä omaa ammattitaitoaan ja saada samalla uusia työ-

kaluja työhön. Työnohjauksen tavoitteena on tukea työntekijää oppimisprosessissa, löy-

tää ongelmiin ratkaisuja, auttaa vuorovaikutustaitojen kehittymisessä ja lisätä työnteki-

jän ammatillisia valmiuksia. Työnohjauksen muotoja ovat yksilö-, ryhmä ja yhteisö-

työnohjaus. Työnohjaajan tarkoituksena on toimia luottamuksellisesti työntekijän tai 

työyhteisön tukihenkilönä ja valmentajana, riippuen onko kyseessä yksilö-, vai ryhmä-

ohjaus. Työnohjauksen hyödyt ovat nähtävissä työntekijöiden stressinhallinnassa, li-

sääntyneessä ammattitaidossa ja näin hänen omat voimavarat tulevat paremmin käyt-

töön. Hyvästä työnohjauksesta hyötyy myös koko organisaatio, koska työilmapiiri para-

nee ja hyvinvointi lisääntyy. Tätä kautta toiminnan sujuvuus kasvaa ja tuloksellisuus 

paranee. (www.ttl.fi) 

 

 

 

7 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

 

7.1 Henkilökunnan kokema väkivalta Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa 

 

Kirsi Tiihonen pro gradussaan Henkilökunnan kokema väkivalta Niuvanniemen oikeus-

psykiatrisessa sairaalassa kirjoittaa, että väkivallanhallintakoulutus on tärkeä työkalu 

ennaltaehkäistä ja hallita väkivaltatilanteita. Koulutettu työntekijä joutui harvemmin 

kokemaan väkivaltaa kuin kouluttamaton. Koulutus antoi työkaluja uhkaavan tilanteen- 

ja potilaan tunnistamiseen, ympäristöllisten turvallisuustekijöiden huomioimiseen ja 

omien käyttäytymis- ja tunnetilojen hallintaan. (Tiihonen 2005, 23)  

 

http://www.ttl.fi/
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Ikä, sukupuoli, ammatti ja työkokemuksella oli myös yhteys väkivaltatilanteisiin. Fyy-

sistä väkivaltaa miehet kokivat enemmän kuin naiset. Iältään eniten väkivaltaa kokeneet 

olivat 41-50-vuotiaat ja vähiten yli 50-vuotiaat. (Tiihonen 2005, 47) 

 

Ammattikunnittain oli myös huomattavia eroja. Mielisairaanhoitajat olivat kokeneet 

huomattavasti enemmän väkivaltaa, kuin esimerkiksi osastonhoitajat. Mielisairaanhoita-

jista oli kohdannut väkivaltaa 80 %,  sairaanhoitajista 74 %, apulaisosastonhoitajista 63 

% ja osastonhoitajista 22 %. Työkokemuksen mukaan ei fyysisessä väkivallassa ollut 

merkittäviä eroja. (Tiihonen 2005, 48) 

 

Tiihosen tutkimuksesta kävi myös ilmi, että kaikkien vastaajien mielestä väkivallanhal-

lintataitojen harjoittelu oli erittäin tärkeää. Koulutuksen sisällöstä nousi vastaajien kes-

kuudessa tärkeimmäksi potentiaalisesti väkivaltaisen henkilön tunnistaminen ja arvioi-

minen. Seuraavina koulutussisällöistä tuli potentiaalisesti väkivaltaiselle henkilölle sa-

nallisesti vastaaminen, käyttäytymisen rajojen asettaminen, uhkailun tunnistaminen, 

tiimi-väkivallanhallinnassa toimiminen, turvallinen fyysinen rajoittaminen, henkilökun-

nan väliinmenon arvioiminen ja viimeisenä itsetietoisuus vuorovaikutuksessa potilaan 

kanssa. (Tiihonen 2005, 63) 

 

Henkilökunnan tukemisen muodoksi väkivaltatilanteen jälkeen nousi tärkeimmäksi kes-

kustelu kollegan ja esimiehen kanssa. Tutkimuksen mukaan suurin osa koki tukea ole-

van saatavilla ja kukaan ei maininnut debriefing käyttöä väkivaltatilanteen jälkeen. (Tii-

honen 2005, 74) 

 

Yhteenvetona tutkimustulosten pohjalta voidaan sanoa, että oikeuspsykiatrisessa hoito-

työssä sanallista häirintää oli kokenut lähes kaikki vastaajat. Uhkailu ja fyysinen väki-

valta oli koskettanut 2/3 vastaajista. Yleisimmin väkivaltatilanteet olivat olleet rajoitta-

mistilanteissa ja väkivaltaa esiintyi laajalti oikeuspsykiatrisessa hoitotyössä ja siihen 

täytyy kiinnittää huomiota, että henkilökunta jaksaisi työssään paremmin. (Tiihonen 

2005, 76) 
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7.2 Väkivallan hallinta Taysin aikuispsykiatrian vastuualueella 

 

Potilaiden väkivallan hallinta Taysin aikuispsykiatrian vastuualueella oli kehittämispro-

jekti Pirkanmaalla vuonna 2011. Projektin tarkoituksena oli tuottaa suositukset väkival-

lan hallinnan systemaattista kehittämistä varten. Vaikka aikaisempia projekteja asian 

tiimoilta oli runsaastikin, silti hoitajien kokema väkivalta oli pysynyt ennallaan. Hank-

keessa kartoitettiin osastojen toimintatapoja, seurantatietoja, toimintaympäristöt sekä 

nykyiset koulutuskäytännöt. Tietojen pohjalta voitiin todeta, että kattavat toimintatapa-

mallit väkivallan ehkäisyyn, hallintaan ja jälkipuintiin puuttuivat laajalti. Lisäksi huo-

mattiin, että potilaiden päivittäiset aktiviteetit olivat puutteelliset, mikä osaltaan lisää 

väkivaltaa. Myös osastojen tilat, lämpötila, melu, henkilökunnan vaihtuvuus- ja vaje ja 

suuret sairaansijamäärät toivat omat haasteensa potilastyöhön. (Pitkänen ym, 4) 

 

Hankkeen mukaan väkivallan määrä on lisääntynyt hoitoalalla vuosina 2006 - 2009. 

Väkivaltaa kokeneiden hoitajien on todettu kärsivän enemmän selkäkipuja ja muita lii-

kuntaelimistön oireita kuin hoitajien, joilla ei ole ollut kokemusta uhkaavista tilanteista. 

Jo ainoastaan väkivallan uhka on todettu lisäävän kivun kaltaisia oireita. (Pitkänen ym, 

7) 

 

Pakkotoimenpiteet provosoivat potilasta väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Pakkotoimen-

piteiksi lasketaan tahdosta riippumaton sairaalaan lähettäminen, rajojen asettaminen ja 

henkilökunnan asenteet ja resurssit. Pakkotoimenpiteitä (eristys, sitominen tai pakko-

lääkitseminen) tulisi käyttää viimeisenä keinona, mutta silti näitä keinoja käytetään 

edelleen laajalti ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käytetään huone-eristystä hieman 

enemmän kuin muissa sairaanhoitopiireissä. Lepositeiden käyttö oli kuitenkin huomat-

tavasti pienempää. (Pitkänen ym, 8) 

 

Hankkeen kyselyssä tuli ilmi, että osastoilla ei ole selvää ohjeistusta uhkaavien tilantei-

den tai väkivaltaisten potilaiden kohtaamiseen tai tilanteessa toimimiseen. Käytänteet 

osastoittain kuitenkin ovat samankaltaisia. Uhkaavassa tilanteessa potilaan kanssa kes-

kustellaan ja pyritään löytämään keino miten tilanne saataisiin rauhoitettua. Yleisesti 
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käytettyjä keinoja on rauhoittuminen omassa huoneessa tai avoimessa eristyksessä, tar-

vittava lääkitys ja aktiviteetit. (Pitkänen ym, 14) 

 

Kyselyssä koulutustarpeiden merkityksestä tuli ilmi, että kaikki ammattiryhmät kokivat 

väkivaltatilanteiden hallinnassa olevien taitojen ja tietojen olevan puutteellisia. Monissa 

vastauksissa tuli ilmi AHHA-koulutuksen (aggression hoidollinen hallinta) säännöllinen 

päivityksen tärkeys, koulutuksen tulisi olla monipuolista ja säännöllistä, sekä siinä tulisi 

olla niin teoriaa ja käytännön harjoituksia. (Pitkänen ym, 27) 

 

Yhteenveto pääpiirteittäin hankkeen tuloksista: 

 

Hoitokäytännöt 

- Akuuttipsykiatrianosasto levottomille ja aggressiivisille potilaille. 

- Hoitoprofiilit vaarallisuusasteen mukaan 

- Oma hoitomallin kehitys, kun AHHA ei enää riitä 

- Sopiminen väkivaltariskin arviointimenetelmistä kliinisen arvion tueksi 

 

Henkilöstöresurssit 

- Hoitajaresurssin riittävyys, huomioiden potilaiden vaarallisuus ja entistä vaike-

ampi hoitoisuus 

- Kannustetaan henkilökuntaa vapaaehtoiseen työkiertoon. Tällä tavoin varmiste-

taan hoitajan entistä useamman työyksikön tuntemus.   

 

Henkilökunnan koulutus 

- AHHA koulutuksen sisällön päivitys 

- Pyrkimys vaikuttaa oppilaitosten opetussuunnitelmiin, jotta perusvalmius kohda-

ta aggressiivinen potilas tulisi jo ammattiopintojen parissa 

 

Toimintaympäristöt 

- Toimitilajärjestelyissä huomioon potilaiden entistä vaikeampi hoitoisuus (yksi-

kerroksiset osastot, yhden hengen huoneet, rauhoittumistila, turvapiha).  

- Nykyaikaistetut eristyshuoneet 

- Eristystilojen riittävyys. Eli ei potilaiden siirtämistä rakennuksesta toiseen. 

- Sairaansijojen määrää vähennetään. Tehostetussa yksikössä max 10 ss. 
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Seurantatiedot 

- Väkivaltatilanteiden kirjaaminen ja seuranta 

- Työtapaturmien seuranta 

- Tahdosta riippumattomat hoitotoimenpiteiden kirjaus osastokohtaisesti (Pitkä-

nen ym, 36) 

 

 

 

8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

8.1 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda informatiivinen sekä ymmärrettävä produktio 

työelämäyhteistyökumppanille. Tarkoitus oli antaa uusille työntekijöille ja harjoitteli-

joille tietoa haastavan potilaan kohtaamiseen. Yleisenä tavoitteena opinnäytetyössä on 

työyhteisön sekä työelämän kehittäminen. Produktio palvelee erityisesti alalle tulevien, 

uusien hoitajien kykyä kohdata haastava, aggressiivinen potilas ja miten havainnoida 

mahdollinen riskitilanne. Tällöin hoitaja pystyy mahdollisesti ennakoimaan ja näin ollen 

luomaan riskien kartoitusta erilaisissa tilanteissa. Ennaltaehkäisyn näkökulmasta pro-

duktio tuo tietoa, joka osaltaan vähentää epävarmuudesta syntyvää pelkoa hoitajilla.  

 

Henkilökohtainen tavoitteeni opinnäytetyössä oli syventää omaa tietouttani haastavista 

tilanteista ja vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä asiakaskohtaamisissa. Tavoit-

teenani oli myös parantaa eettistä ammattitaitoani ja näin ollen tehdä laadukasta ja eetti-

sesti hyvää hoitotyötä valmistuttuani. Produktio on suunnattu psykiatriseen hoitotyöhön, 

mutta se toimii esimerkiksi myös ensihoidossa siellä alati kasvavan väkivallan vuoksi. 

Tavoitteenani on produktion myötä laajentaa kohderyhmää myös somaattisen hoitotyön 

ammattilaisille. 
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8.2 Eettisyys 

 

Sairaanhoitajaliiton eettisten ohjeiden mukaan sairaanhoitajan tulisi kohdata jokainen 

potilas arvokkaana ja kunnioittaa hänen arvojaan ja vakaumuksiaan. Hänen tulee suojel-

la ihmiselämää ja parantaa potilaiden elämänlaatua. (www.sairaanhoitajat.fi) Psykiatri-

sessa hoitotyössä hoitaja kohtaa ristiriitoja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioitta-

misessa. Jokaisella ammattihenkilöllä tulisi olla tietoutta, missä tilanteessa psykiatrises-

sa hoitotyössä voi henkilön itsemääräämisoikeutta rajoittaa, ja missä määrin rajoitusta 

voidaan toteuttaa. Oppaan eettinen tavoite on lisätä hoitajien tietoutta kohdata haastava 

asiakas ja vaikuttamaan vuorovaikutuksella tilanteen kehittymiseen. Näin potilaan itse-

määräämisoikeuteen ei välttämättä tarvitse edes kajota, jos tilanne voidaan hoitaa am-

mattitaitoisten ja eettisesti työskentelevien hoitajien avulla. Sairaanhoitajien eettisissä 

ohjeissa sanotaan, että sairaanhoitajan tulee kehittää ammattitaitoaan läpi uran. Oppaan 

avulla henkilökunta voi peilata omaa ammattitaitoaan ja eettisyyttään, sekä keskustella 

omista valmiuksistaan toimia eettisesti haastavissa asiakastilanteissa. 

 

 

8.3 Työelämäyhteistyötaho ja kohderyhmä 

 

Työelämäyhteistyökumppani oli Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan kuntayhtymä. Vaali-

jalan kuntoutuskeskus on monipuolinen erityisryhmiä palveleva osaamiskeskus. Vaali-

jala tarjoaa kehitysvammaisille kuntoutusta, tutkimusta ja hoitoa ja se on tarjonnut pal-

veluja luotettavasti ja pitkäjänteisesti julkisena palvelujen tuottajana jo yli sata vuotta. 

Asiakkaat voivat olla lyhyt-, tai pitkäaikaisessa kuntoutuksessa ja he voivat käydä pe-

rus- ja jatkokoulua Vaalijalan alueella. Vaalijalassa henkilökunnalla on osastoittain oma 

moniammatillinen työryhmä ja asiakkaan kuntoutus järjestetään hoitosuunnitelman mu-

kaan. Työtoimintaa järjestää Savoset, missä tuotannonaloja ovat erilaiset teollisuuden 

alihankintatyöt, puu-, metalli- ja kudontatyöt sekä palvelut, esim. pesulatoiminta, auto-

jen pesu ja aterioiden valmistus. Myös päivätoimintaan asiakkailla on mahdollisuus 

osallistua. Toiminta painottuu pienryhmissä tapahtuvaan työhön ja / tai askartelutyyppi-
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seen päiväohjelmaan. Viime aikoina myös taidetoiminta on tullut osaksi toimintakes-

kusten arkea. (www.vaalijala.fi) 

 

Silta on 11-paikkainen suljettu aikuisten vastaanotto-osasto. Osasto tarjoaa lyhytaikaista 

kuntoutusta kehitysvammaisten käytös- ja mielenterveysongelmiin. Kuntoutusjaksolle 

asiakkaat voi tulla kokonaistilanteen arviointiin, lääkityksen arviointiin tai haastavan 

käyttäytymisen vuoksi. (www.vaalijala.fi) 

 

Kohderyhmänä toimi Vaalijalan Kuntayhtymän Silta-osaston uudet, mutta myös nykyi-

set hoitajat, joilla on useita vuosia työkokemusta takana työskentelystä psykiatrisella 

osastolla. Produktio on mahdollista liittää esimerkiksi perehdytyskansion yhteyteen uu-

sien työntekijöiden luettavaksi. Osastolla ei ollut aikaisemmin ohjeistusta uusille hoita-

jille haastavan asiakkaan kohtaamiseen, joten oppaan tarve oli suuri. Henkilöstö Silta-

osastolla koostuu sekä miehistä ja naisista, joiden ikäjakauma on noin 30–60-vuotta. 

 

 

8.4 Produktion tuottaminen 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla erilainen produktio, kuten näyttely, tapahtuma, 

opas tai muu vastaava. Yhteinen piirre eri toteutustavasta huolimatta näillä on se, että 

kokonaisilme luodaan eri visuaalisin ja viestinnällisin keinoin, joista tunnistetaan tavoi-

teltu päämäärä. Tärkeintä siis on, että produktio palvelee valittua kohderyhmää tarkoi-

tuksenmukaisesti. (Vilkka ym 2003, 51) Valitsin opinnäytetyötä pohtiessani toiminnal-

lisen, koska mielestäni sen hyöty tässä yhteydessä työelämälle on suurempi, kuin esi-

merkiksi aiheesta tehty kvalitatiivinen opinnäytetyö. 

 

Opinnäytetyön ja sen myötä produktion tuottaminen käynnistyi huomattuani, että sijais-

pulan vuoksi kouluttamattomien työntekijöiden palkkaaminen oli lisääntynyt esimerkik-

si avustajiksi. Tutkimuksen mukaan kouluttamaton henkilö kohtaa enemmän väkivaltaa 

ammatissaan, kuin koulutettu. (Tiihonen 2005, 23) Oppaan avulla uusi tai kouluttama-

ton työntekijä voi perehtyä aiheeseen ja käydä sen pohjalta kokeneemman hoitajan 

kanssa keskustelua toimintatavoista jo ennen kuin väkivaltatilannetta on vielä edes ollut. 

http://www.vaalijala.fi/
http://www.vaalijala.fi/
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Myös pidempään alalla olleet hoitajat pystyvät reflektoimaan omaa ammattitaitoaan ja 

työskentelyään. 

 

Opinnäytetyön suunnitelman teon jälkeen jäin tekemään opinnäytetyötä yksin, ja tämä 

osaltaan vaikutti työn laajuuteen ja aikatauluun. Onneksi opinnäytetyön tekeminen oli 

aloitettu tekemään hyvissä ajoin, joten en joutunut tilanteen muuttuessa tekemään suuria 

kompromisseja.  

 

Produktio alkoi muotoutua vähitellen opinnäytetyön teoriaosuutta tehdessä.  Alan kirjal-

lisuudesta saamieni uusien näkökulmien ja tietouden lomassa aloin poimia tärkeäksi 

kokemiani asioita produktioon. Etsin tietoa alan kirjallisuudesta aggressiivisen potilaan 

kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Tietokantoina käytettävissä olivat Diakin kirjasto 

ja Nelli-portaali. Nelli-portaalin kautta löytyvät kirjastojen kokoelmatietokannat, artik-

kelitietokannat ja paljon myös muita Internetin kautta käytettäviä tiedonlähteitä. Kirjal-

lisuudesta sain syvennettyä tietoutta dialogista, joka on kahden ihmisen vuorovaikutusta 

ja työntekijän ja asiakkaan välisestä yhteistyösuhteesta. Tarkastelin mitä on ammatilli-

nen vuorovaikutus ja reflektio. Erityisesti mielenterveysalalla työntekijältä edellytetään 

psykologista oivalluskykyä ja sitä, että itsereflektio on prosessi joka jatkuu loputtomiin 

uusien kokemusten myötä. (Kiviniemi ym. 2014, 13) Myös työntekijän persoonaan ja 

sen vaikutukseen asiakaskohtaamisessa pääsin tutustumaan kirjallisuuden kautta. Tie-

donhakuprosessissa hylkäsin osan jo nimen perusteella ja osan abstraktin perusteella. 

Pyrin karsimaan vanhimmat teokset aineistosta pois. 

 

Tiedonkeruun jälkeen otin yhteyttä oppaan taittajaan ja graafiseen suunnittelijaan. Hä-

nen kanssaan kävimme läpi sisältöä, stilisointia, ulkoasua ja sommittelua. Produktion 

sisällön harkitsin tarkoin ja rakenteeltaan pyrin mahdollisimman selkeään ja yksinker-

taiseen kokonaisuuteen. Tekstissä käytin ymmärrettäviä sanoja, jotta oppaan lukeminen 

on käyttäjälle mielekkäämpää sekä ymmärrettävää. 
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Raakavedoksen vein luettavaksi keväällä 2015 osastolle ja Avekkikouluttajalle. Avek-

kikouluttajan kanssa tapasimme kaksi kertaa kevään ja kesän aikana, jolloin sain ideoita 

mitä oppaaseen kannattaisi lisätä ja jättää pois. Pääpaino oppaassa siirrettiin hoitotyön 

arvoihin ja toimintaprosessiin. Esimerkiksi osastolla tapahtuva väkivaltaisen asiakkaan 

kohtaaminen ei enää automaattisesti tarkoita asiakkaan siirtämistä kriisiyksikköön. Uh-

kaava tilanne saadaan usein hoidettua onnistuneella vuorovaikutuksella osastolla krii-

siyksikön henkilökunnan konsultoinnin avulla. Tämän vuoksi jätimme oppaasta koko-

naan pois asiakkaan siirron kriisiyksikköön. Osastolta oppaaseen ei tullut kehittämiseh-

dotuksia.  

 

Avekkikouluttaja antoi ehdotuksia mitä asioita oppaassa kannattaisi priorisoida. Väki-

vallan syiksi nostimme ensimmäiseksi somaattiset syyt, koska usein kehitysvammainen 

asiakas ei pysty ilmaisemaan kipuaan muutoin kuin lyömällä. Lisäksi hän koki tärkeäksi 

väkivallan riskiä lisääviin tekijöihin työyhteisön nostamisen ensimmäiseksi. Työyhtei-

sön vaikutus väkivaltatilanteisiin korostuu myös teoriaosuudessa laajasti. Kouluttajalta 

saamat korjausehdotukset käytiin läpi taittajan kanssa, ja samalla katsoimme oppaan 

kokonaisuutta. Halusin oppaaseen kuvia elävöittämään ulkoasua ja syksyllä 2015 tapa-

sin ammattilaisvalokuvaajan, joka otti toiveideni mukaiset kuvat. Liitimme ne oppaa-

seen taittajan avustuksella. 

 

 

8.5 Produktion arviointi 

 

Arviointi perustui omaan kokemukseen, sekä tietysti työyhteisöstä saamaani palauttee-

seen. Tavoitteena oli, että Silta-osaston uudet, perehdytettävät työntekijät ja harjoittelijat 

tutustuvat perehdytysvaiheessa produktioon ja arvioivat tämän jälkeen muun muassa 

oppaan ymmärrettävyyttä sekä informatiivisuutta. Myös osastolla jo työskentelevien 

hoitajien arvio oli tärkeä, jotta saan myös heidän palautteen sekä kokemuksen produkti-

on toimivuudesta kyseisellä osastolla.  

 

Kesällä 2015 pidin työskennellessäni ensiavussa ja terveyskeskuksessa kaksi osastotun-

tia väkivaltaisen potilaan kohtaamisesta hoitohenkilökunnalle. Sieltä saamani palautteen 
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mukaan produktio toimii heidänkin työympäristössä ja sain paljon positiivista palautetta 

ammattimaisesta otteesta ko. aiheeseen. Pystyin kertomaan heidän aukkopaikoistaan ja 

perehdyttämään hoitajia toimintatavoista, koska olin opinnäytetyötä ja produktiota teh-

dessäni aiheeseen syvällisesti perehtynyt. 

 

Valitettavasti valmis produktio tulee käyttöön vasta opinnäytetyön valmistumisen ajan-

kohtana, joten pitkän ajan arviointia en pysty saamaan. 

 

 

 

9 POHDINTA 

 

 

”Toisen ihmisen läsnäolo, pitää olla niin vahva, että on hurjan lähellä olemassa ja kes-

tää, ei pelkää potilasta, välittää aidosti, arvostaa toista ihmistä kokonaisuutena.” –

Tutkimukseen osallistunut potilas. (Pesonen 2006, 57) 

 

Näillä sanoilla potilas kuvasi onnistunutta psykiatrista hoitotyötä. Aito hoitajan läsnäolo 

ja kiinnostus potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta tulisi olla hoitotyön lähtökohta. Tär-

keänä seikkana huomasin tehdessäni opinnäytetyötä, että hoitajien koulutukseen tulisi 

sisällyttää jo opiskeluvaiheessa haastavan potilaan kohtaamista ja kuinka onnistunut 

vuorovaikutus on avainasemassa tilanteen kehittymisessä. Tutkimus potilaiden koke-

muksista vuorovaikutussuhteen merkityksestä kertoo, että hoitajan oma persoonallisuus, 

ammatillisuus ja asiantuntevuus ovat tärkeässä roolissa hyvän hoitosuhteen kannalta. 

Tähän johtopäätökseen päädyttiin useiden tutkimukseen osallistuneiden potilaiden koh-

dalla. Hoitajan tärkeitä ominaisuuksia ovat asiakkaan hyväksyminen, kunnioittaminen, 

luottamuksellisuus ja huumori. (Ylihärsilä 1994, 55) Näiden ominaisuuksien omaksu-

minen vaatii hoitajalta potilaan kokonaisvaltaista ymmärtämistä, mikä karttuu koulutuk-

sen ja kokemuksen ohella. 

 

Valmistumisen jälkeen myös ammatissa työskentelevien hoitajien säännöllinen koulutus 

ja keskustelu hoitotyönarvoista tulisi toteutua jokaisessa yksikössä säännöllisesti. Hoita-
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jien jaksamiseen ja työnarvostukseen tulisi kiinnittää laajalti huomiota, jotta tehokkuus 

ja hoitotyön vaikuttavuus paranisi. Tämän myötä voisivat hoitajien asenteet parantua, 

motivaatio itsensä kouluttamiselle kasvaisi ja tämän myötä potilaille tarjoutuisi mahdol-

lisuus laadukkaampaan hoitoon. Myös hyvä johtajuus edesauttaa laadukkaan hoitotyön 

toteutumista. 

 

Mielenkiintoisena koin tutkimukset potilaiden kokemuksista psykiatrisessa hoidossa, 

koska he ovat avainasemassa kertomaan miten hoitotyötä tulisi muuttaa.  Lähes jokai-

sessa tutkimuksessa toistui auttavana tekijänä hoitajan aito läsnäolo, empatia ja kiinnos-

tus, mikä saattaa koulutuksen puutteessa, kiireessä ja pätkätöiden lomassa olla haasta-

vaa toteuttaa. Suurten ikäluokkien eläköityessä pula sairaanhoitajista kasvaa, joka osal-

taan vaikeuttaa jo nyt kiireistä hoitotyötä. Tässä on suuri ristiriita potilaiden kuvaamaan 

kiireettömään ja empaattiseen hoitajaan, jonka avulla heidän olisi mahdollisuus kuntou-

tua paremmin.  

 

Opinnäytetyön prosessi oli ajoittain raskas ja haastava ajanpuutteen ja yksin työskente-

lyn vuoksi. Kuitenkin prosessin myötä sain syvennettyä paljon omaa osaamistani, mistä 

on suuresti hyötyä tulevaa uraani ajatellen. Opinnäytetyötä tehdessäni vahvistui tunne, 

että haluan kouluttautua lisää psykiatrisella alalla ja saada lisää kokemusta kriminaali-

potilaiden parissa työskentelystä. 

 

Kehittämisideana olisi ehdottomasti sisällytettävä lähi- ja sairaanhoitajakoulutukseen 

opintoja aggressiivisen potilaan kohtaamisesta ja toimintatavoista, koska työväkivaltaa 

ehkäistessä olisi tärkeää, että jokaisella työntekijällä olisi valmius ja osaaminen enna-

koida mahdollisia uhkatilanteita ja reagoida niihin asiaankuuluvalla tavalla. Myös työ-

elämässä keskustelu hoitotyönarvoista olisi syytä toteuttaa säännöllisesti. Jokaiselle 

hoitajalle psykiatrisessa hoitotyössä tulisi sisällyttää hoitosuhdekoulutusta, jonka kautta 

omahoitajuussuhde potilaan kanssa pääsisi syvenemään. Jatkotutkimusaiheena pitäisin 

mielenkiintoisena Niuvanniemen ammattirakennemuutosta, jolloin kaikki mielisairaan-

hoitajien virat täytetään sairaanhoitajilla. Tutkimusaiheena voisi olla kuinka paljon am-
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mattirakennemuutos vaikutti väkivaltatilanteisiin, koska hoitohenkilökunta on muutok-

sen jälkeen korkeammin koulutettu. 
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LIITTEET 

 

 

 

 



Haastavan
asiakkaan 

koHtaaminen
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somaattinen sairaus, asiakkaan turhautuminen liian vaativiin tehtäviin, 
ärsykeyliherkkyys, toistuvat epäonnistumiset sosiaalisissa tilanteissa, 
kommunikaatio-ongelmat, aivoperäiset vauriot sekä muutokset lääkityksessä.

TyöyhTeisö
koulutuksen puute, tilanteiden väistely 
ja väkivaltariskin vähättely, sisäiset 
kaunat ja negatiivisuus, työskentely 
yksin.

TyöympärisTö
Liian vähän tai liian paljon 
henkilökuntaa, puutteet 
suunnitelmallisuudessa, epäselvät 
säännöt ja toimintaohjeet 
uhkatilanteissa, levoton ilmapiiri.

FyysiseT raTkaisuT
epäkäytännölliset tilat ja sisustus, 
puutteellinen viestintä- ja 
hälytysjärjestelmä. 

asiakkaiden kohTelu
esitiedoissa mainittuja 
väkivaltaisuuksia vähätellään, hoitajan 
välinpitämättömyys ja torjuva 
suhtautuminen, asiakkaiden liiallinen 
rajoittaminen tai kykenemättömyys 
asettaa rajoja. 

yksilö
Heikko kommunikaatiokyky, riskien 
kieltäminen, omien pelkojen 
tiedostamattomuus ja kieltäminen, 
ennakkoluuloinen ja provosoiva 
asennoituminen, uupumus/väsymys/
ärtyneisyys, kykenemättömyys 
huomata uhkaavia tilanteita.

väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä

aggression syyT
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VerbaaliseT
solvaukset, uhkailu, syyttely, kiroilu, 
epäluuloinen puhe.

TunneTilaan liiTTyVäT ennusmerkiT
kireys, kiihtyneisyys, ärtyneisyys ja 
ahdistus.

FyysiseT ennusmerkiT
motorinen levottomuus, jännittyneisyys, 
tuijottaminen ja puhumattomuus. asiakas 

muuttuu vetäytyväksi tai takertuvaksi.

käyTöksen ennusmerkiT
ovien paukuttelu, äänen korottaminen, 
riidan haastaminen. asiakas saattaa pyrkiä 
lähietäisyydelle.

muuT ennusmerkiT
Lääkkeistä kieltäytyminen, asiakkaiden 
klikkiytyminen ja osaston levoton ilmapiiri.

ennusmerkiT

väkivaltatilanteiden luokitus

Vihreä luokka
asiakkaassa ei esiinny haastavaa käytöstä, 
huomioi kuitenkin asiakkaan taustatiedot.

Pidä hyvä vireystila, ole läsnä, havainnoi 
ympäristöä, ennakoi.

kelTainen luokka
asiakas on levoton, ärtynyt ja käyttäytyy 
uhkaavasti.

arvioi riskit, kutsu paikalle apua, muista 
hyvä vuorovaikutus. 

punainen luokka
Päällekarkaus tai sen yritys, itsensä 
vahingoittaminen

Hallitse pelkosi, noudata yhteisiä 
toimintatapamalleja, hallitse tilannetta 
fyysisesti.

Hoitajan hyvä vireystila ja läsnäolo auttaa ennakoimaan riskitilanteita.
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akTiiVinen kuunTeleminen
Ystävällinen kohteliaisuus, avoimuus ja 
auttamisen halu viestittävät työntekijän 
aidosta kiinnostuksesta.

asialinjalla piTäyTyminen
Pysy itse asiallisena, käsittele asioita 
neutraalisti ja systemaattisesti. Jos 
huomaat itsessäsi pelkoa tai ahdistusta 
on ne hyvä tiedostaa ja myöntää 
itselleen. tässä tilanteessa voi asiakkaalle 
esimerkiksi sanoa ”teidän purkauksenne 
oli niin raju, että hämmennyin hetkeksi. 
niin, kuinka voisin auttaa.” Pyri pitämään 
puheen sävy toteavana, ei syyttävänä. Älä 
provosoidu.

myönTeisen palauTTeen anTaminen
Jos tilanne rauhoittuu, on hyvä antaa 
siitä myönteinen palaute. samalla voi 
viestiä, että yhteistyössä hoito onnistuu 
paremmin.

VuoroVaikuTusTilanTeen lopeTTaminen
Jos kontakti asiakkaaseen ei onnistu, niin 
päätä keskustelu. voit pyytää paikalle 
toisen hoitajan, joka saattaa olla avain 
tilanteen pysähtymiseen.

VuoroVaikuTus



uhkaaVan asiakkaan kohTaaminen
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älä jää yksin
kohtaa tilanteet mieluummin työparin 
kanssa kuin yksin. muista kuitenkin, että 
vain yksi puhuttaa asiakasta.

hälyTä apua
Pidä osaston hälytintä aina mukanasi. 
Hälytä osaston väkeä paikalle 
provosoimatta tilannetta.

TurVaa ympärisTö
tarkasta, ettei ympäristössä ole 
teräaseeksi sopivia esineitä ja varmista 
perääntymistie sekä turvaa muut 
asiakkaat.

älä ole uhkaaVa
seiso sivuttain kädet rennosti esillä, niin 
olet vähemmän uhkaava ja pienempi 
kohde. muista sopiva etäisyys.

muisTa VuoroVaikuTus
kuuntele asiakasta ja hänen näkemystään 
tilanteesta vähättelemättä. Älä provosoidu,  
koska huutava asiakas rauhoittuu vain, jos 
itse pysyt rauhallisena. Pyri vakuuttamaan 
asiakkaalle, että olet auttamassa häntä. 
kerro koko ajan rauhallisesti, mitä 
tapahtuu. Yritä saada henkilö puhumaan, 
koska hän tuskin samaan aikaan on 
väkivaltainen.

TilanTeen jälkeen
tee huolellinen kirjaaminen ja toteuta 
jälkihoito.

anna aikaa
anna asiakkaan rauhoittua ja purkaa 
tilanne. Älä kiirehdi.
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avekki -mallin periaatteita on 
yhteisöllisyys ja dialogisuus. asiakasta 
arvostava, kunnioittava kohtaaminen ja 
tilanteessa toimiva hyvä vuorovaikutus 
toimivat koulutuksen pääperiaatteina. 
työntekijän henkinen ja toiminnallinen 
valmius toimia uhkaavissa tilanteissa 

voi tilanteen kannalta olla hyvin 
ratkaisevaa ja tätä tietämystä avekki 
-koulutuksella yritetään henkilöstössä 
parantaa. työpaikkaväkivaltaa voikin 
torjua parhaiten varhaisella interventiolla. 
avekki-koulutusta on järjestetty 
vaalijalassa vuodesta 2009.

aVekki-ToiminTaTaVaT

Jälkihoito (Defusing / Debriefing)

väkivaltatilanteen jälkeen jälkiselvittely tulisi käydä välittömästi. tilanne tulisi purkaa 
asiakkaan ja myös paikalla olleen hoitoyhteisön kesken. Jälkihoito on aloitettava 
1-2 vuorokauden kuluessa. tämän tarkoituksena on vähentää väkivaltatilanteen 
aiheuttamia tiedostettuja tai tiedostamattomia negatiivisia vaikutuksia (fyysiset 
ja psyykkiset). Jos olet loukkaantunut väkivaltatilanteessa, muista täyttää 
tapaturmailmoitus pieneksikin kokemistasi tapauksista - koska kaikki vammat eivät 
välttämättä ilmene heti.

VuoroVaikuTus

yhTeisöllisyys

asiakaslähTöisyys TurVallisuuden Tunne

arVosTus
kunnioiTTaVa kohTaaminen

TyönTekijän ValmiudeT



oppaan TekijäT
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TausTaT
opas on toteutettu sairaanhoitajaopiskelija anni Hätisen vuonna 2012 alkaneiden 
ammattikorkeakouluopintojen opinnäytetyön produktiona vuonna 2015.

TekijäT
Graafinen suunnittelu ja taitto, Juuso Jalasmäki, owela oy
Kuvaus ja kuvankäsittely, Jone matilainen, Jone matilainen Photography & Design
Valaisu, anna kovalainen



tYöntekiJÄ, Joka ei tunnista riskeJÄ, 
aiHeuttaa niitÄ!


