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1 JOHDANTO
Väkivalta, erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa koko ajan
lisääntymässä. Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämissä turvakodeissa oli
asiakkaita vuonna 2017 satoja enemmän, kuin vuonna 2016. (Ensi- ja turvakotien
liiton www-sivut.) Oikeusministeriön vuonna 2014 julkaisemassa tiedotteessa tulee
ilmi,

että

Suomi

on

Euroopassa

yksi

väkivaltaisimpia

maita

naisille

(Oikeusministeriön www-sivut). On siis tärkeää lisätä sosiaali- ja terveysalan tulevien
ammattilaisten

tietoutta

aiheesta,

joka

lisääntyy

vuosittain.

Yksi

keino

tiedonjakamiseen on tämän opinnäytetyön tuottama verkko-oppimateriaali.
Tämä opinnäytetyö käsittelee väkivaltaa traumana. Väkivalta on sekä henkisesti, että
fyysisesti traumaattinen kokemus. Trauma ei aina näy asiakkaasta päälle päin.
Fyysisten oireiden lisäksi väkivallan vuoksi traumatisoituneet asiakkaat saattavat
oireilla emotionaalisesti ja sosiaalisesti. Heidän käytöksensä voi myös muuttua.
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut. 2020.)
Opinnäytetyön tilaajana toimii VIVIEN-koulutushanke (VIctim VIolence Educational
Network). Kehittämistehtävänä toimiva opinnäytetyö loi aineistotriangulaatiosta
ilmenevän tiedon ja havaintojen perusteella verkko-oppimisympäristön, Moodlepohjalle, joka on käytössä Haka-tunnukset omaaville henkilöille. VIVIEN-hanke
pyrkii kehittämään väkivaltatyötä hankkeessa mukana olevissa maissa (VIVIENhankkeen www-sivut).
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä ja koota yhteen verkkomateriaalia
vuorovaikutusosaamisesta ja kuinka kehittää omaa ammattiosaamista, väkivaltaa
kohdanneiden naisien kohtaamistilanteissa. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoa
kohtaamisesta ja ohjausosaamisesta.
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää teoriatiedon ja haastattelumateriaalien
pohjalta

koulutusmateriaalia.

Kehittämistyön

taustalla

ovat

seuraavat

tutkimuskysymykset:
1. Mikä on tärkeää väkivaltaa kokeneen asiakkaan näkökulmasta sekä
ammattilaisen näkökulmasta, jotta asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja
autetuksi?
2. Miten väkivalta vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn?
3. Mitä psykofyysisen fysioterapian keinoja voidaan hyödyntää väkivaltatyössä?
Valmis koulutusmateriaali on käytössä Satakunnan Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja
terveysalojen opettajien käytössä. Valmista materiaalia tullaan käyttämään
mahdollisesti myös VIVIEN-hankkeen koulutuksissa.
Satakunnan

Ammattikorkeakoulun

sosiaali-

ja

terveysalojen

tutkintojen

opintosuunnitelmaan ei juurikaan kuulu väkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden
kohtaamisosaaminen. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoa väkivaltaa kokeneen
asiakkaan

kohtaamiseen

ja

ammattikorkeakouluopiskelijoille

ohjausosaamiseen
ja

-opettajille

sosiaalisekä

ja

terveysalan

VIVIEN-hankkeeseen

osallistuville henkilöille.
Tutkimuksista käy ilmi myös epäilys fysioterapeuttien osaamisen riittävyydestä.
Fysioterapian ja ihmisen fyysisen toimintakyvyn yhteyttä on tutkittu paljon ja vahvaa
näyttöä on erityisesti terapeuttisen harjoittelun vaikuttavuudesta kipuun ja fyysiseen
toimintakykyyn. (Pohjolainen 2018, 242.) Samantha Lee, Flavie Waters, Kathy Briffa
ja Robyn E Fary selvittävät laadullisessa haastattelututkimuksessaan, minkälaisena
terveysalan ammattilaiset näkevät fysioterapeutin roolin mielenterveystyössä ja mikä
heidän mielestään vaikuttaa mielenterveyspotilaiden fysioterapiaan pääsyyn.
Mielenterveyspotilaina tässä tutkimuksessa olivat SPMI-potilaat (severe and persistent
mental illness), joilla on skitsofreniaa, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai masennusta.
Tutkimuksessa

selvitetään

myös

mielenterveyspotilaiden

näkökulmia

tutkimuskysymyksiin. Suurin osa haastateltavista potilaista yhdisti fysioterapian
menetelmät vain tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon. Fysioterapian rooli
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mielenterveystyössä oli heille uutta. Myös terveysalan ammattilaisten näkökulmat
olivat yhteneviä potilaiden mielipiteiden kanssa. Terveysalan ammattilaiset toivat
esille myös sen, ovatko fysioterapeutit tarpeeksi koulutettuja ollakseen osana
mielenterveystyöryhmää. (Lee 2017, 168.)
Australian Physiotherapy Association on tehnyt tutkimuksen fysioterapeuttien
näkökulmasta

mielenterveyspotilaiden

hoidosta.

Tutkimuksessa

on

käytetty

haastattelu- ja kyselymenetelmiä. Potilaat ovat SPMI-potilaita. Tulokset osoittavat,
että fysioterapeutit kokevat heidän työhönsä liittyvän myös mielenterveyspotilaiden
hoitoa ja heidän fyysisen toimintakykynsä tukemista, sekä ohjausta ja neuvontaa.
Tulokset osoittavat, että fysioterapeutit kokevat olevansa melko kokemattomia SPMIpotilaiden hoidossa. Tämä johtuu tutkittavien mukaan osaksi kouluttamattomuudesta
ja tietämättömyydestä. (Andrew 2019, 226.)

3 VIVIEN-KOULUTUSHANKE
VIVIEN – Victim Violence Educational Network on neljän maan yhteinen
koulutushanke, jonka tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen ja
ehkäiseminen. Giolli Coooperative Sociale Italiassa, toimii hankkeen koordinoijana ja
Kroatia, Bulgaria ja Suomi yhteistyömaina. Hanke pyrkii erityisesti huomioimaan
vammaiset ja muuten haavoittuvissa olosuhteissa olevat naiset. VIVIEN on kahden
vuoden kestoinen hanke, joka päättyy 2020. (VIVIEN-koulutushankkeen www-sivut
2019.)
VIVIEN-hanke kuvaa ongelmaksi naisten vähäisen väkivallan raportoinnin ja
ammattihenkilökunnan osaamattomuuden ja kokemattomuuden kohdata väkivaltaa
kokeneita naisia. Hanke pyrkii muun muassa koulutuksilla, tapaamisilla ja
seminaareilla kehittämään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista väkivaltaa
kokeneiden kohtaamiseen.

”Hankkeessa ammattilaiset oppivat: kuinka kohdata

väkivallan uhrit oikein ja miten vältetään asiakkaan uudelleen traumatisoitumista,
miten vähennetään stereotypioiden välttymistä ja miten tunnistetaan väkivallan
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riskitekijät ja ennusmerkit”. (VIVIEN-koulutushankkeen www-sivut 2019.) VIVIENkoulutushanke toimii tämän opinnäytetyön toimeksiantajana.

4 VÄKIVALTA
4.1 Väkivallan eri tyypit
Väkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista tai edellä mainittujen
yhdistelmiä. Aikaisemmin on käytetty termiä perheväkivalta, mutta nykyään termi on
lähisuhdeväkivalta. Lähisuhdeväkivalta kattaa väkivallan eri muodot ja tekijät
laajemmin. Tekijänä tällöin on läheisessä suhteessa uhrin kanssa oleva, esimerkiksi
kumppani, ex-kumppani, sisarus tai vanhemmat. (Ahola & Ahola 2016, 54; MartínFernández 2019,1; Hisasue 2020, 1.)

4.2 Naisiin kohdistuva väkivalta Suomessa
Kansallisen uhritutkimuksen mukaan naisiin kohdistuva uhkailu ja väkivalta
työpaikoilla ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Yleisimpänä 2010-luvun uhkailun ja
väkivallan tapahtumapaikkana on tavallisimmin uhrin oma koti. Vuosina 2015, 2016
ja 2017 naisiin kohdistuva väkivalta on ollut yleisempää työpaikoilla, kuin kotona.
World Health Organization, WHO, mukaan noin yksi kolmesta naisesta
maailmanlaajuisesti kokee fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa elämänsä aikana.
(Näsi & Danielsson 2018, 229; WHO:n www-sivut 2020.)
Väkivalta voi pahimmassa tapauksessa johtaa jopa henkirikokseen. Tilastokeskuksen
mukaan merkittävä osa naisiin kohdistuneista henkirikoksista tapahtuu parisuhteissa.
Vuonna 2003-2015 tehdyissä henkirikoksissa, 61 prosentissa tekoja, surmaaja oli
naisen puoliso, entinen puoliso tai seurustelukumppani. (Näsi & Danielsson 2018,
225.)
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Vuonna 2015 Suomessa tuli voimaan Istanbulin sopimus, jonka tavoitteena on naisten
suojeleminen kaikenlaiselta väkivallalta. Istanbulin sopimuksen mukaisesti myös
väkivallan tekijät saatetaan syytteeseen. (Valtiosopimus 53/2015, 1 artikla.)

4.3 Trauma
Trauma

tarkoittaa

järkyttävää

tapahtumaa,

joka

usein

tapahtuu

ennalta-

arvaamattomasti ja äkillisesti. Traumaan liittyy usein uhka oman tai toisen fyysisen
koskemattomuudelle tai elämälle. Väkivalta on hyvä esimerkki äkillisestä
tapahtumasta, joka rikkoo yksilön fyysistä, sekä henkistä koskemattomuutta. Varhaiset
ja toistuvat traumat voivat osaltaan vaikuttaa aivojen kehitykselle ja samalla altistaa
monien fyysisten sairauksien riskitekijöille. (Henriksson & Lönnqvist 2019.)
Noin yksi kolmesta tarvitsee trauman jälkeistä asiantuntija-apua. Apu voi usein olla
psykososiaalista, jolloin toiminnan tulee olla moniammatillista. (Henriksson &
Lönnqvist 2019.) Matti Ponteva kuvaa artikkelissaan psyykkisen trauman ensi- ja
jälkihoidon tukevan neljää periaatetta. Näitä ovat nopeus, läheisyys, yksinkertaisuus
ja tavoitteellisuus. (Ponteva 2020.) Hoidon periaatteet käyvät myös fyysisen trauman
ensi- ja jälkihoitoon.

Kuvio 1. Trauman ensi- ja jälkihoidon periaatteet (Ponteva 2020).
Trauma ilmenee kehossa stressireaktiona. Voimakkaan stressireaktion aikana kehossa
tapahtuu taistele-tai-pakene-reaktio. Reaktion aikana adrenaliinin eritys lisääntyy ja
aistit valpastuvat Kehon toiminnoissa sydämen syke nousee, lihakset jännittyvät ja
hikoilu lisääntyy, elimistö pyrkii keskittymään tärkeimpään, eli selviytymiseen.
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Voimakas stressireaktio voi jäädä kehoon, jolloin edellä mainitut toiminnot jäävät
päälle ja aivot saavat jatkuvasti viestiä mahdollisesta uhasta, vaikka uhkaa ei olisi.
Tämä voi aiheuttaa ihmiselle esimerkiksi ahdistusta tai jopa paniikkikohtauksen.
(Mielenterveystalon www-sivut 2020.) Jos väkivaltaa kohdannut nainen osaa käsitellä
stressireaktion fysiologisia reaktioita tai saa apua niiden käsittelyyn, väkivallasta
johtunutta mahdollista ahdistusta on esimerkiksi helpompi käsitellä ja päästä siitä
eroon.

4.3.1 Kehotietoisuus
Kehomme toimii osana viestintäämme ja se on tärkeä osa vuorovaikutusta. Erilaiset
tunnetilat, sekä estot ja aikomukset näkyvät kehossa esimerkiksi eri asentoina ja
lihasjäykkyyksinä. Jotta ymmärtää vuorovaikutusta paremmin ja osaa kehittää omaa
vuorovaikutuksen keinoja, sekä aistia toisen kehoa viestinnän aikana, on hyvä olla
tietoinen omasta kehosta. (Svennevig 2005, 39.)
”Keho heijastaa asenteitamme, joten kun muutamme asenteitamme, muutamme
kehoamme”. Kosketus-terapian, eli Rosen-terapian kehittänyt Marion Rosenin
mukaan ihminen voi kehonsa kautta oppia tiedostamaan erilaisia negatiivisia tapoja ja
asenteita ja kun tietoisuus on syntynyt, sitä voidaan lähteä purkamaan. Yksi
avaintekijöistä tietoisuuteen on rentoutuminen. Esimerkiksi trauman kokeneen
ihmisen keho on usein ylijännittyneessä tilassa, olkapäät ovat koholla, kaulan ja
käsivarsien lihakset jännittyneet, sekä pallea vedettynä sisäänpäin. (Rosen & Brenner
2003, 36.) Kehotietoisuuttaan harjoittanut ihminen osaa tunnistaa ahdistuneen
asentonsa piirteitä ja vaikuttaa niihin.
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Kuva 1. Ahdistuneen ihmisen asento, jossa havainnollistettu muun muassa
lihasjännityksiä (Rosen & Brenner 2003, 66).
4.3.2 Psykofyysinen fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia on yksi fysioterapian muodoista, jossa pyritään
lähestymään ihmistä kokonaisvaltaisesti ja tukemaan toimintakykyä ja yksilön omia
voimavaroja. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteina on muun muassa kivun lievitys,
stressin hallinta, kehonhallinnan ja -tietoisuuden kehittäminen ja rentoutuminen.
Psykofyysisessä fysioterapiassa pyritään tarjoamaan asiakkaalle keinoja tunnistaa,
miten elämän vaiheet ja tapahtumat ovat vaikuttaneet asento- ja liiketottumuksiin,
tapaan hengittää ja lihasjännityksiin. (Kauranen 2017, 522, 523.)
Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat terapeuttinen harjoittelu, liikeharjoitteet,
rentoutusharjoitukset,

ergonomiaharjoitukset,

pehmytkudoskäsittelyt,

kehon

tietosuutta lisäävät harjoitukset, toiminnalliset harjoitteet, vuorovaikutusta vahvistavat
harjoitteet,

tanssiterapia,

pilates,

tai

chi,

syvävenyttely,

kosketusterapia,

peiliharjoitukset, mielikuvaharjoittelu, sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta. (Kauranen
2017, 523.)
Ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon käytetään paljon lääkkeellistä hoitoa, kuten
esimerkiksi serotoniinihormonin takaisioton estäjälääkitys. Myös kognitiivinen
psykoterapia on paljon käytetty hoitomuoto. Nämä hoitomuodot sopivat kuitenkin
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vain kahdelle kolmesta potilaasta, mikä voi helposti johtaa hoidon päättymiseen tai
toimintakyvyn heikkenemiseen.

Fyysisen aktiivisuuden on todettu vähentävän

ahdistuneisuuden oireita. Terapeuttinen harjoittelu ja liikeharjoittelu ovat siis
ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon vaihtoehtoinen hoitomuoto. Aaron Kandola
työryhmineen kuitenkin nostaa esille, että tärkeää olisi selventää, miten fyysinen
aktiivisuus voitaisiin lisätä nykyiseen palveluketjuun. Fyysisen aktiivisuuden ja
ahdistuneisuushäiriöiden yhteyttä tulee tutkia vielä lisää. Kandola mainitsee myös,
kuinka kustannustehokasta fyysinen aktiivisuus olisi hoitomuotona, verrattuna muihin
hoitomuotoihin. (Kandola 2018, 2,3,6.)
Eri ahdistuneisuushäiriöiden hoidosta ja kuntoutuksesta fysioterapian menetelmin on
vielä vähän näyttöä. Kuitenkin Käypä Hoito mainitsee ahdistuneisuushäiriöiden
hoidossa fysioterapian ja sen avulla tehtävät rentoutusharjoitukset. Myös
liikuntaharjoittelu kuuluu Käypä Hoito-suosituksiin osana muuta hoitoa. (Käypä
Hoidon www-sivut 2020.)

5 KOHTAAMINEN JA VUOROVAIKUTUS
5.1 Vuorovaikutus ammattilaisen näkökulmasta
Sosiaali- ja terveysalalla kohdataan asiakkaita ja potilaita päivittäin. Kohtaamisissa
vuorovaikutusosaaminen on tärkeä ammattilaisen työväline. Vuorovaikutuksen avulla
palveluista ja palveluketjuista pyritään tekemään asiakaskeskeisiä ja asialähtöisiä
kokonaisuuksia. Palvelun laatua on hankala mitata, koska se ei ole määrällistä, vaan
perustuu aina kahden tai useamman yksilön väliseen vuorovaikutussuhteeseen ja
yksilöiden omiin kokemuksiin. Palvelutapahtuman eri osapuolet voivat kokea laadun
siis eri tavoin. (Ahonen 1997, 15-17.)
Jotta

asiakas

kokisi

terveyspalvelun

positiiviseksi

palvelukokonaisuudeksi,

kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tulisi olla ”patient-centered”, eli potilaskeskeistä.
Potilaskeskeisen vuorovaikutuksen tavoitteiksi voidaan nimetä kolme asiaa: potilaan
näkökulma/kanta hänen omaan sairauteensa/terveydentilaan, ymmärrys sairauden
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psykososiaalisesta vaikutuksesta ja hoidon tavoitteiden asettaminen yhdessä potilaan
kanssa potilaan arvot huomioiden. (Hashim 2017, 29.)
”Sosiaalityön kontekstissa vuorovaikutus rakentuu työn välineeksi, jonka tavoitteena
on tuottaa palvelua, jossa asiakasta kuullaan, johon asiakas itse osallistuu ja jonka hän
voi kokea omana prosessinaan” (Hänninen & Poikela 2016, 4). Myös Ahonen kuvaa
sekä sosiaali- että terveysalan prosesseja osana asiakaspalveluita (Ahonen 1997, 7).
Tutkimusten mukaan lääkärit keskeyttävät potilaan puhumisen noin 16 sekunnin
kuluttua ensimmäisen kysymyksen jälkeen. Tapaamisen alussa ammattilaisen
esittämät kysymykset tulisivat olla avoimia kysymyksiä, kuten: ”Kuinka voin auttaa
teitä tänään?”. Jos kysymykset ovat liian spesifejä ja oireet huomioivia, asiakas saattaa
helposti somatisoida oireitaan. Oireet siis muuttuvat enemmän kehollisiksi ja aiheuttaa
näin lisää huolta asiakkaalle. (Hashim 2017, 29.) Motivoiva haastattelu on yksi
vuorovaikutusmenetelmä potilaskeskeiseen kohtaamiseen. Motivoivan haastattelun
menetelmiin kuuluvat avoimet kysymykset, reflektoiva kuuntelu ja haastattelun aikana
tehdyt yhteenvedot. (Käypä Hoidon www-sivut 2020.)

5.2 Kosketus osana vuorovaikutusta
”Koskettaminen on vuorovaikutuksen voimakkain muoto” (Svennevig 2005, 46).
Koskettamisessa pätee myös kirjoittamattomat säännöt. Esimerkiksi tuntemattoman
ihmisen koskeminen on lähes kokonaan kiellettyä. Kehossamme on myös kohtia, joita
koskettamalla kosketus ei muutu liian intiimiksi, kuten yläselkä tai olkapää.
(Svennevig 2005, 46). Kosketus on osana fysioterapeuttista tutkimista ja
havainnointia. On siis erittäin tärkeää huomioida tapa, jolla koskettaa, sekä
kommunikoida asiakkaan kanssa kosketuksen aikana.
Kosketus on osana vuorovaikutusta ja erilaisilla kosketustavoilla voimme ilmaista eri
asioita. Rauhoittavalla kosketuksella voimme vähentää stressiä ja esimerkiksi hieronta
laskee välittömästi stressitasoa. (Mäkelä 2005,60.) Wenche Schrøder Bjorbækmo ja
Anne Marit Mengshoel (2016) kuvaavat laadullisessa tutkimuksessaan fysioterapeutin
ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta ja kosketusta esimerkkitapauksella, jossa
fysioterapeutti mobilisoi ja hieroo passiivista asiakasta. Mobilisoinnin aikana asiakas
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pitää silmät kiinni ja fysioterapeutin katse on keskittyneesti kiinnittynyt poispäin
asiakkaasta. Kosketuksen avulla fysioterapeutti lukee asiakkaasta esimerkiksi
vastustamisen tunteen ja näin pystyy vaihtamaan mobilisoinnin tempoa hitaasta
nopeaan. Schrøder Bjorbækmoin ja Mengshoelin haastattelussa fysioterapeutti kuvaa
vuorovaikutusta vastavuoroiseksi: miten toinen vastaa siihen, mitä toinen tekee.
Kosketusta osana vuorovaikutusta kutsutaan haptiikaksi (Jyväskylän yliopiston
Viestintätieteiden laitoksen www-sivut 2005).

5.2.1 Nonverbaali viestintä
Vuorovaikutus on paljon muutakin, kuin sanallista eli verbaalia viestintää. Esimerkiksi
kinesiikka tarkoittaa vuorovaikutuksessa viestinnän visuaalisia muotoja, kuten eleitä,
kehon asentoja ja liikkeitä, sekä kasvojen ilmeitä ja katsetta. Kehon asennolla on
merkitystä. Nojautumalla eteenpäin, kuuntelija viestii puhujalle olevan kiinnostunut
puhujan asiaa kohtaan. Ihmisten elekieltä on tutkittu paljon ja tiedetään, että eleet
edellyttävät taidon osaamista (skilled action) taidon suunnittelua (action planning) ja
sen toteuttamista (execution). Proksemiikka tarkoittaa nonverbaalissa viestinnässä
tilan käyttöä ja etäisyyksiä. (Jyväskylän Yliopiston Viestintätieteiden laitoksen wwwsivut 2005.)

5.3 Onnistunut vuorovaikutus asiakkaan näkökulmasta
Onnistunutta vuorovaikutusta tutkimusten perusteella on kuvattu aidon läsnäolon
tunteella. Asiakkaat kuvaavat ammattilaisen läsnäolon tunteiden huomioon
ottamisella, empatialla ja asiakkaan kanssa yhdessä työskentelyllä. Tutkimukset
kuvasivat epäonnistuneita kohtaamisia asiakkaiden ohittamisiksi. Asiakkaat olivat
kokeneet jääneensä yksin, heidän eivät saaneet vastauksia kysymyksiinsä ja suhde
ammattilaiseen koettiin etäiseksi. (Hänninen & Poikela 2016, 2.)
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS JA MENETELMÄT
6.1 Aiheen rajaus
Opinnäytetyön aihe rajautui tilaajan ja opinnäytetyön tekijän tapaamisten myötä.
Ensimmäisellä tapaamiskerralla tilaaja kertoi koulutusmateriaalitarpeesta, joten
kehittämistyö osana opinnäytetyötä oli opinnäytetyön tekijälle tiedossa. Aihe rajautui
aineistoarkistoihin perehtymisen ja haastatteluiden toteuttamisen jälkeen. Näistä nousi
esille selkeästi muutamia aiheita, joita opinnäytetyö käsittelee.
Aiheen

rajauksen

myötä

opinnäytetyö

vastaa

ennalta

asetettuihin

tutkimuskysymyksiin ja pyrkii tilaajan ja opinnäytetyön kirjoittajan asettamaan
tavoitteeseen. Kuten Toikko ja Rantanen toteavat teoksessaan, myös tämän
opinnäytetyön

ja

erityisesti

kehittämisprosessin

aikana,

kehittämissuunnitelmavaiheessa asetettua tavoitetta ja rajattua aihetta on jouduttu
useaan otteeseen analysoimaan (Toikko & Rantanen 2009, 83).

6.2 Aineistotriangulaatio
Aineistotriangulaatio tarkoittaa monimenetelmäistä aineiston keruuta (Sormunen,
Saaranen, Tossavainen & Turunen 2013, 312). Opinnäytetyössä ainestoa kertyi
aineistoarkistoista

ja

haastatteluista.

Opinnäytetyön

tekijä

valitsi

aineistotriangulaation, koska sen avulla arkistoainestoista ja haastatteluista nousseet
aiheet täydensivät toisiaan ja näin verkossa oleva oppimateriaali perustuu tärkeisiin ja
oikeisiin aiheisiin. Aineistotriangulaation vuoksi kehittämistyön aineistonkeruusta
noussut tutkimustieto on näytöltään luotettavaa ja aiheista pystyy rakentamaan
monipuolisen oppimateriaalin.
”Monimenetelmätutkimus mahdollistaa tieteellisen tiedon tuottamisen etenkin
tieteenaloilla, joiden orientaatio on käytännön toiminnassa, kuten terveystieteissä”
(Sormunen, Saaranen, Tossavainen & Turunen 2013, 312). Sormunen ym. kertovat,
että monimenetelmäistä tutkimusta on tehty fysioterapian saralla vasta vähän. Tämä

16
opinnäytetyö

toimii

siis

myös

yhtenä

esimerkkinä

siitä,

kuinka

käyttää

monimenetelmää hyödyksi kehittämistoimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa.

6.2.1 Aineistoarkistot
Aikaisempaa tutkimusmateriaalia ja aineistoarkistoja tämän opinnäytetyön tekijä etsi
pääsääntöisesti

GoogleScholar.com

ja

PubMed.gov

verkkohakukoneiden

avustuksella. Hakusanoiksi asetettu muun muassa women, violence, physiotherapy, intimate partner violence, touch ja communication. Julkaisuvuodet oli rajattu vuosiin
2010-2020, jotta tulokset osoittaisivat mahdollisimman uutta tutkimustietoa.
Kirjalähteitä tekijä etsi Turun kaupunginkirjaston hakuohjelmalla, Vaskilla.
Kirjalähteiden julkaisuvuodessa kirjoittaja on pyrkinyt löytämään 2000-luvun puolella
syntyneitä teoksia.

6.2.2 Laadullinen tutkimusote ja haastattelut
Laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimuskäytäntöjä, jotka
toteutetaan luonnollisissa olosuhteissa. Laadullisen tutkimuksen käsitettä on vaikea
määritellä, koska kvalitatiivisella tutkimuksella ei ole omaa teoriaa tai paradigmaa.
Paradigma tarkoittaa tutkijan omia peruskokemuksia, eikä niiden totuudellisuutta
pysty osoittamaan. (Metsämuuronen 2008, 9,10.)
Tässä opinnäytetyössä on fenomenografisen tutkimuksen piirteitä. Fenomenografia
tarkoittaa ilmiön kuvaamista ja niistä kirjoittamista. Fenomenografinen tutkimus
etenee neljän vaiheen mukaisesti. Ensiksi tutkijan huomio kiinnittyy asiaan tai
johonkin käsitteeseen, josta on monenlaisia käsityksiä. Tämän jälkeen tutkija perehtyy
asian tai käsitteen teoriatietoon ja jäsentelee erilaisia näkökulmia. Teoriaan
tutustumisen jälkeen, tutkija tekee haastatteluja, joista ilmenee edellä mainittuja
erilaisia näkökulmia. Viimeisenä vaiheena haastateltujen käsitykset ja mielikuvat
luokitellaan ja niitä pyritään selittämään. (Metsämuuronen 2008, 34,35.)
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Kuvio 2. Fenomenografisen tutkimuksen vaiheet (Metsämuuronen 2008, 35)
Haastatteluihin kysyttiin vapaaehtoisia haastateltavia, sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisia,

että

väkivaltaa

kokeneita

naisia.

Ammattilaisia

kysyttäessä

valintakriteerejä ei ollut osallistumiseen. Väkivaltaa kohdanneita haastateltavia
kysyttäessä kriteerinä oli naissukupuoli, koska VIVIEN-hankkeessa kohderyhmänä on
naiset. Ammattilaisia kysyttiin haastateltaviksi sähköpostin avulla ja heidän
yhteystietonsa saatiin VIVIEN-hankkeelta, koska he olivat osallistuneet yhteen tai
useampaan VIVIEN-hankkeen seminaariin. Näiden ammattilaisten kautta haettiin
väkivaltaa kokeneita asiakkaita haastateltaviksi.
Eettisen lautakunnan lausuntoa ei tarvita, vaikka aihe voi olla vaikea ja aiheuttaa
psyykkistä kuormitusta. Kokemushaastateltavilla naisilla on suhde hoitavaan tahoon
ja

heidän

vapaaehtoisuutensa

haastateltavaksi

varmistetaan.

Opinnäytetyön

haastatteluaineistosta ei myöskään tehdä tiedejulkaisua, joka vaatisi eettisen
lautakunnan lausunnon. Haastatteluaineisto toimii vain kehittämishankkeen yhtenä
tiedonhankinnan menetelmäosana.
Jokaiselle

haastateltavalle

luettiin

haastattelun

alussa

tiedote

haastatteluun

osallistumisesta. Väkivaltaa kokeneiden tiedote löytyy liiteosiosta.

6.3 Lineaarimalli kehittämistyön rakenteena
Opinnäytetyö ja sen kehittämistoiminta etenee lineaarisen mallin vaiheiden
mukaisesti. Lineaarisessa mallissa edetään kaavamaisesti vaiheesta toiseen.
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Kaavamaisuuden vuoksi malli ei kuitenkaan ota huomioon inhimillisiä, kulttuurillisia
tai sosiaalisia tekijöitä. Opinnäytetyön aiheen ja kohderyhmän vuoksi tekijä pyrkii
tuomaan

kehittämistyössään

ja

opinnäytetyöprosessissaan

lineaarimallin

etenemisvaiheisen lisäksi huomioon spiraalimallin, joka huomioi kehittämistoiminnan
inhimilliset,

sosiaaliset

ja

kulttuurilliset

piirteet.

”On

vaikea

ajatella

kehittämistoimintaa, jossa ihmiset toimijoina on jätetty huomioimatta. Siksi mallin
mukaisessa kehittämistoiminnassa tapahtuu aina arviointia, paluuta ja pysähtymistä
sekä kehittämistehtävien, sisältöjen ja toimenpiteiden uudelleensuuntaamista ja
tarkentamista.” (Salonen 2013, 13-15.)
Kehittämistyö ja opinnäytetyö etenee tavoitteen määrittelystä suunnitteluvaiheeseen,
toteutukseen, jonka jälkeen prosessi päätetään ja arvioidaan (Salonen 2013, 15).
Opinnäytetyöprosessin alussa opinnäytetyön kirjoittaja ja toimeksiantaja määrittelevät
kehittämisen

tavoitteeksi

koulutuskokonaisuuden

laatimisen.

Sitä

seuraa

opinnäytetyösuunnitelma, sen esitys, opinnäytetyön kirjoitus ja aineiston keruu,
valmiin työn esittäminen ja arviointi. Opinnäytetyöprosessin etenemistä kuvaa kuvio
2.
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ajankohta

menetelmä

tuotos

sähköposti

Vivien-hankkeen tarpeen
kartoitus

05/2020

itsenäinen työskentely

opinnäytetyön suunnitelma
valmistuu

06-08/2020

itsenäinen työskentely

valmiiseen tutkimustietoon
ja kirjallisuuteen
tutustuminen

08/2020

tapaaminen tilaajan
kanssa

tilaajan tarpeiden
tarkentaminen ja
opinnäytetyön aiheen
tarkka rajaus

08/2020

sähköinen viestittely
tilaajan kanssa

haastattelupyyntöjen
lähettäminen

08/2020

tapaaminen tilaajan ja
SAMKin verkko-opetuksen
koordinaattorin kanssa

Moodle-pohjan luominen
ja käytön opettelu

10/2020

haastattelu

haastattelumateriaalin
kerääminen

10/2020

haastattelujen
litteröintiä ja aineiston
tarkastelu

opinnäytetyön raportin
kirjoittaminen ja Moodlen
sisällön suunnittelu

11/2020

kirjoittaminen

opinnäytetyöraportti,
Moodlen sisältö

12/2020

viimestelyä, valmiin
työn esitys

valmis opinnäytetyö

05/2020
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Kuvio 3. Opinnäytetyön ja kehittämisprosessin vaiheet

7 TUOTTEEN KUVAUS
Valmiin kirjallisen opinnäytetuotoksen lisäksi, opinnäytetyön tekijä laatii Satakunnan
Ammattikorkeakoulun

verkko-oppimisympäristöön

opiskelualustan.

Opiskelualustana toimii Moodle3. Materiaali kootaan teoriatiedon ja haastattelutiedon
pohjalta.

Verkkoalusta

on

käytettävissä

ensisijaisesti

Satakunnan

Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalojen opettajien käyttöön. He saavat
oikeudet käyttää materiaaleja opetuksessaan. Opettajille lähetetään sähköposti, jossa
informoidaan Moodle-alustan käyttötarkoituksesta.
Sisältö koostuu käytännön harjoitteista ja teoriatiedosta. Näiden avulla sosiaali- ja
terveysalan opettajat voivat tuoda haluamillaan opintojaksoilla lisää tietoa
väkivaltatyöstä. Verkossa oleva materiaali mahdollistaa opiskelijoiden itsenäisen
opiskelun, parityöskentelyn, etäopiskelun, sekä lähikontaktiopiskelun. Materiaalia voi
suorittaa haluamassaan järjestyksessä ja siitä voi opiskella vain pieniäkin osioita.

7.1 Verkko-oppimisympäristö: suunnittelusta toteutukseen
VIVIEN-hankkeen toive opinnäytetyöltä oli tiedon jakaminen erityisesti opiskelijoille.
Väkivaltatyötä käsitellään sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa VIVIEN-hankkeen
yhteyshenkilön mielestä liian vähän. Jotta tiedonjako olisi mahdollisimman laajaa,
verkkoympäristö mahdollistaisi monenlaisen oppimisen osana opiskelijoiden
opintokokonaisuuksia. ”For those of you who are interested, the underlying learning
philosophy for Moodle is that of ”connectivism.” Basically, it means that people learn
from one another, and Moodle’s framework is structured to maximize interactivity
with other students and the content itself” (Smith Nash & Rice 2018, 8). Juuri tämän
ajatuksen myötä, Moodle-oppimisympäristö sopii oppimateriaalin alustaksi.
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Verkkoympäristön suunnittelu alkoi verkkoympäristön luomisen opettelemisella.
Satakunnan Ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen koordinaattorin ohjeistuksella ja
avulla Moodle-pohjan luominen onnistui. Materiaalissa on käytetty muun muassa
H5P-ominaisuutta, joka mahdollistaa tiedostojen monipuolisen yhdistelemisen.
Verkkomateriaalia ei suojata salasanalla, vaan jokainen Moodle-tunnukset omistava
voi nähdä opinnäytetyöstä syntyneen materiaalin. Tällöin tiedon jakaminen ja
harjoitteiden harjoittaminen onnistuu mahdollisimman laajasti. Kuvia valmiista
Moodle-ympäristöstä löytyy Liitteet-osiosta. Visuaalisesti materiaali on pyritty
pitämään yksinkertaisena ja tunnelmallisena.

7.2 Teemoista toimeen, tekijänoikeuksista ja laadusta tinkimättä
Kun tärkeimmät teemat oppimateriaaliin oli valittu, Moodle-ympäristön luominen
aloitettiin. Tekijänoikeuslakien vuoksi, materiaalin tekijä valitsi Pexels-kuvapankin,
joka tarjoaa käyttäjilleen ilmaisia kuvia. Pexelsin lisenssin mukaan kuvien ja
videoiden muokkaaminen ja käyttäminen on sallittua. Myöskään viittauksia ei tarvitse
tehdä. (Pexelsin www-sivut, 2020.)
Oppimateriaalia

tehdessä

on

otettu

huomioon

opetushallituksen

asettamat

laatukriteerit, eli materiaalin pedagoginen laatu. Verkkomateriaalin pedagogiset
laatukriteerit on kuvattu kuviossa 4. Materiaalin laatu on otettu huomioon muun
muassa siten, että opittava materiaali pyrkii olemaan vuorovaikutuksessa oppijan ja
opettajan kanssa. Materiaali soveltuu sekä etäopetukseen että lähiopetukseen ja se
sisältää yksilö- ja paritehtäviä. Chat-toiminnon avulla materiaalista kiinnostuneet
voivat

jakaa

kokemuksiaan

työn

tai

väkivaltatapausten hoidosta ja kuntoutuksesta.

harjoittelun

aikana

kokemistaan
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Kuvio 4. Opetushallituksen asettamat verkkomateriaalin pedagogiset laatukriteerit
(Opetushallituksen www-sivut, 2020).
7.3 Teemahaastatteluiden ja aikaisemman tutkimustiedon hyödyntäminen
Teemahaastatteluita tehtiin kaksi, yksi väkivaltaa kohdanneen naisen haastattelu ja
yksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen haastattelu. Väkivaltaa kohdannutta naista
kuvataan jatkossa nimikkeellä tutkittava 1 ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaista
tutkittava 2.
Tutkittava 1 painotti haastattelussa ammattilaisen ja asiakkaan välisen luottamuksen
tärkeyttä. Onnistunut vuorovaikutus on parhaillaan korjaavien kokemusten syntymistä
ja eteenpäin pääsemistä. Hänellä on kokemuksia sekä hyvistä, että huonoista
vuorovaikutustilanteista. Tällä hetkellä hän kuvaa yleisesti saamaan kohtelua ”no aika
hyväksi”, mutta miten tätä voisi kehittää erittäin hyväksi?
Tutkittava 2 haastattelussa nousi esille se, kuinka fysioterapeutit ymmärtävät
mahdollisesti trauman fysiologiset vaikutukset kehoon paremmin, kuin muut sosiaalija terveysalan ammattilaiset. Hänen mukaansa väkivalta on aina henkinen, mutta myös
samalla fyysinen teko, joten väkivallan vaikutukset kehoon olisi erittäin tärkeää
ammattilaisten tietää. Näin ollen moniammatillisesta työryhmässä osaaminen
kehittyisi ja ihmisiä osattaisiin palvella kokonaisuutena.
Kysyttäessä kosketuksesta osana vuorovaikutusta, tutkittava 2 kertoi aina olevan
erittäin harkitseva ja hitaasti etenevä. Tilanteissa, joissa kosketus olisi sallittua, hän
kysyy aina asiakkaalta, sopiiko koskea. Tutkittava 2 nosti myös esille sen, että
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seksuaaliväkivallan uhreja tavatessaan, hän usein jättää vuorovaikutuksesta
kosketuksen pois, jos tilanne on tutkittava 2:lle yhtään niin sanotusti epäselvä tai hän
ei ole varma kosketuksesta. Tutkittava 2 koki, että fysioterapeuttien voi olla
helpompaa

koskettaa

asiakasta,

koska

asiakkaat

mieltävät

sen

kuuluvan

fysioterapeuttien ammattiin. Se voi olla asiakkaan mielestä sallitumpaa.
Aineistoarkistoista kerätyn tutkimustiedon ja haastattelujen perusteella tärkeimmiksi
teemoiksi nousivat kosketus, trauma ja vuorovaikutusosaaminen. Näihin perustuen
tekijä on tehnyt verkkomateriaalin. Kosketusta ja vuorovaikutusta pyritään
oppimateriaalissa harjoittamaan käytännönharjoitusten avulla. Käytännön harjoitteet
ovat yksin ja parin kanssa tehtäviä. Dialogiharjoitteessa ”Roolit vaihtoon!” pari käy
keksityn asiakastapauksen haastatteluvaihetta läpi. Toinen parista on saanut jonkin
vuorovaikutukseen liittyvän tehtävän, kuten ”Pidä kehosi jännittyneenä, hengitä
nopeasti. Miltä ahdistuneisuus näyttäisi sinun kehossasi?”. Haastattelun jälkeen pari
saa muutaman minuutin aikaa keskustella haastattelutilanteesta.
Traumaa käsitellään materiaalissa opiskelijan oman reflektoinnin avulla. Opiskelijan
tulee palauttaa mieleen oma asiakas tai potilas ja kuvata tilanne keskustelualueelle.
Hänen tulee kuvata muun muassa asiakkaan trauman vaihetta ja onnistumisen tai
epäonnistumisen hetkiä. Muut Moodle-alustalla pääsevät lukemaan toisten
kokemuksia ja oppimaan näistä.

8 ARVIOINTI
Naisten kohtaama väkivalta ja siihen liittyvät tekijät ovat kiinnostaneet opinnäytetyön
tekijää jo pidemmän aikaa. Ajatus opinnäytetyön tekemisestä aiheesta syntyi VIVIENhankkeen koulutuspäivälle osallistumisen jälkeen. Lopputuotoksesta on pyritty
tekemään VIVIEN-hankkeen arvoja ja työtä kunnioittava ja samalla opinnäytetyön
tekijän näköinen ja kuuloinen.
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8.1 Yhteistyö tilaajan kanssa
VIVIEN-hankeen yhteyshenkilö on ollut alusta pitäen kiinnostunut, aktiivinen ja
vastavuoroinen, koko prosessin ajan. Aihe on tarkentunut ja siinä on pyritty
huomioimaan erityisesti VIVIEN-hankkeen tarpeet. Kommunikointi yhteyshenkilön
kanssa on ollut sujuvaa, prosessin alussa melkein viikoittaista ja prosessin edetessä
hieman vähentynyt. VIVIEN-hankkeen yhteyshenkilöllä on ollut kehittämisprosessin
aikana käyttäjätunnukset Moodle-verkkoympäristöön, joten yhteyshenkilöllä on ollut
reaaliaikaista tietoa, miltä oppimateriaali näyttää ja mitä se sisältää. Yhteyshenkilö on
saanut kommentoida vapaasti huomautuksia, ehdotuksia ja korjauksia materiaaliin.
Nämä palautteet huomioiden materiaalia on muuteltu, päivitetty ja korjailtu.

8.2 Aineistojen arviointi
Haastateltavien vähyys saattaa vaikuttaa kehittämistoiminnan tuottamaan tuotteeseen,
eli verkkomateriaaliin. Haastateltavat henkilöt olivat samasta tahosta, toinen
työntekijänä ja toinen asiakkaana. Aineistotriangulaation ja kahden haastattelun avulla
verkkomateriaalin sisältö on monipuolista. Tosin jos haastateltavat olisivat olleet eri
tahoilta, verkkomateriaalin sisältö olisi voinut olla vielä monipuolisempi. Myös
haastateltavien suurempi määrä olisi lisännyt monipuolisuutta. Tosin lisähaastattelujen
toteuttaminen ja analysointi olisi kasvattanut opinnäytetyön työmäärää.
Haastattelut tehtiin videon välityksellä, eikä tekijä usko sen vaikuttavan haastattelun
tuloksiin. Molemmat haastateltavat olivat tottuneet etäyhteyksiin ja tutkittava 1 on
aikaisemminkin kertonut kokemuksiaan medialle.
Oppimateriaalin pedagogista laatua tekijä pyrki huomioimaan kerätessään tietoa
aineistoarkistoista. Kerätty tieto pyrki perustumaan uusimpaan tutkimustietoon, mutta
tekijä sisälsi kehittämistyössään myös hieman vanhempaakin tutkimustietoa. Tämä
saattaa heikentää aineiston luotettavuutta.
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8.3 Valmis tuote
Opetusmateriaali on tekijän mielestä opetushallituksen asettamien e-materiaalin
pedagogisten

kriteerien

mukainen.

Harjoitukset

tukevat

oppijan

oppimista

kosketuksesta, traumasta ja vuorovaikutuksesta. Materiaalissa on huomioitu myös
Covid-19 aiheuttamat poikkeusolot, jonka vuoksi opetuksessa on siirrytty suurin osin
etäopiskeluun. Materiaali mahdollistaa siis sekä etä-, että lähiopiskelun, eli se soveltuu
hyvin Satakunnan Ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön. Pedagogista lisäarvoa sille
tuo myös yhteisöllinen oppiminen. Erityisesti vuorovaikutusosiossa oppimista on
pyritty kehittämään dialogiharjoitusten kautta, jolloin oppija oppii sekä omasta, että
parinsa työskentelystä. Myös keskustelupalstalta toisten opiskelijoiden kokemuksista
lukeva saa lisää tietoa, mitkä työkalut toimivat tai eivät toimi traumaa kokeneiden
asiakkaiden parissa.
Käytettävyydeltään Moodle-ympäristö on luotu mahdollisimman selkeäksi. Teemat on
esitelty etusivulla. Se sisältää monipuolisesti pelejä, harjoituksia, tekstiä, ääntä ja
kuvia. Käytettävyyttä helpottaa myös kirjattu aikamäärä, joka kuhunkin harjoitteeseen
kuluu. Teemojen sisältöjä voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa. Vain ”Minun
asiakkaani…”-tehtävä vaatii edellisen osion suorittamista, jotta pääsee osallistumaan
keskustelualueelle.

8.4 Raportointi
Kehittämisprosessin raportointi on ollut aikaa vievää ja aikataulu on hieman venynyt.
Valmiin oppimateriaalin valmistuminen on myös hieman myöhästynyt. Osasyinä
tähän ovat muun muassa haastattelupyyntöjen vastauksien odottamiseen kulunut aika,
sekä tekijän itsekriittisyys kirjoitettua ja valmista materiaalia kohden.
Kehittämistoiminnan tuotosta voisi hyvin tutkia lisää esimerkiksi käytännössä. Onko
materiaali sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sopivaa ja kokevatko he sen
tarpeelliseksi. Myös opettajien kokemuksia materiaalista voisi kartoittaa. Aiheesta
voisi tutkia myös fysioterapeutin roolia. Kuinka fysioterapeutti toteuttaa harjoitteita
asiakkaan kanssa? Minkälaisena fysioterapeutti kokee roolinsa väkivaltatyössä?
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8.5 Pilotointi
Opinnäytetyön luoman verkkomateriaalin pilotointina toimi VIVIEN-hankkeen
yhteyshenkilön antama palaute materiaalista. Palautetta on voinut antaa koko
opinnäytetyön prosessin ajan. Lisäksi yhteyshenkilölle on lähetetty sähköpostitse
tarkentavia kysymyksiä palautteesta.
Yhteyshenkilön mielestä esille nostetut teemat olivat kiinnostavia ja tärkeitä.
Materiaali keräsi kiitosta aiheiden kokonaisuuksien ja pienempien osien kuvauksista,
sekä materiaalin saavutettavuuden huomioimisesta. Erittäin hyvää palautetta
yhteyshenkilö antoi dialogiharjoitteesta ja kuvasikin harjoitetta loistavaksi.
Yhteyshenkilö nosti materiaalista muutamia kysymyksiä esille ja toivoi tarkennuksia
muutamiin näkökulmiin. Hän toivoi myös haastattelumateriaalien hyödyntämistä.
Opinnäytetyön tekijä oli erittäin tyytyväinen saamaansa palautteeseen ja pyrki
muokkaamaan materiaalia tilaajan toiveiden mukaisesti.

8.6 Lopuksi
Oma roolini kehittämistyössä kehittyi prosessin aikana. Verkkomateriaalin
luomisessa, raportoinnissa, haastatteluissa ja muun aineiston keruussa oli enemmän
työtä, mitä aluksi osasin odottaa. Opinnäytetyön luoma materiaali on vain osa siitä,
mitä väkivaltatyössä tulee ottaa huomioon. Se on suuri ilmiö ja siihen liittyy monia eri
teemoja, kuten kasvatus- ja kulttuurieroihin liittyvät seikat. Myös palveluiden
saavutettavuudella on suuri rooli. Tästä materiaalista väkivaltatyöstä kiinnostuneen on
hyvä lähteä alkuun. Lisätietoa aiheesta saa perehtymällä tämän opinnäytetyöraportin
lähdeviitteisiin ja osallistumalla aihetta käsitteleviin kursseihin ja luentoihin.
Ammatillinen osaamiseni on myös kehittynyt prosessin aikana. Olen ottanut tilaajalta
rakentavaa palautetta mielelläni vastaan ja pyrkinyt muokkaamaan materiaalia sen
mukaisesti. Olen kuitenkin pyrkinyt luottamaan myös omaan osaamiseeni ja näiden
kahden seikan perusteella luonut sekä minua, että tilaajaa miellyttävän kokonaisuuden.
Olen saanut lisää tietoa väkivaltatyöstä ja koenkin osaavani yhdistää väkivaltatyöhön
tärkeäksi osaksi myös fysioterapian.
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Oppimateriaalin näkymä etusivulla.

Esimerkki vuorovaikutusharjoitteesta, joka sisältää useampia tehtäviä käännettävien
korttien muodossa.

Kuvassa olevista i-kohdista klikkaamalla käyttäjälle aukeaa trauman eri vaiheita.
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