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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen asiakasväkivallan jälkikäsittelyä sosiaalialalla 
Suomessa. Aineistoni on kerätty verkkokyselyllä Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentian jäsenistöltä syksyllä 2016. Vastauksia kertyi 706, joista analyysiin 
sisällytettiin 704. Aineistoni on sekä määrällinen että laadullinen, joten analyysi on tehty 
hyödyntäen molempien pääsuuntausten tutkimusmenetelmiä.  
 
Aineiston analyysissa on käytetty ristiintaulukointia ja keskiarvovertailua tilastollisine 
testeineen, logistista regressioanalyysia sekä laadullista sisällönanalyysia. Tutkielmassani 
kysyn, kuinka yleistä ja millaista asiakasväkivallan jälkikäsittely on. Tarkastelen myös 
jälkikäsittelyn mahdollisia yhteyksiä työhyvinvointiin. Lopuksi syvennän analyysia 
laadullisen aineiston avulla ja kartoitan sitä, millaista jälkikäsittelyä vastaajat toivoisivat. 
Laadullisessa sisällönanalyysissa hyödynnän Päivi Rauramon työhyvinvoinnin portaat -
mallia, joka pohjautuu Abraham Maslow’n tarvehierarkiaan. 
 
Tutkielmani tulosten mukaan asiakasväkivaltatilanteista noin 60 % käsitellään ja käsittelyn 
todennäköisyyttä ennustavat parhaiten väkivallan tapahtumistiheys työpaikalla, 
väkivaltatilanteen vakavuus ja tilanteen raportoiminen. Aineistoni mukaan yleisimmin 
väkivaltatilanteet käsitellään epävirallisesti kollegoiden kanssa keskustellen, mikä koetaan 
myös hyödylliseksi. Virallisempia jälkikäsittelytapoja käytetään harvemmin. Aineistosta 
käy ilmi, että virallisemmat jälkikäsittelytavat nostavat työtyytyväisyyttä ja työn 
mielekkyyttä. Stressiä sen sijaan laskee jälkikäsittelytavoista ainoastaan epävirallinen 
keskustelu kollegoiden kesken.  
 
Aineistossani noin kolmasosa jäi asiakasväkivaltatilanteen jälkeen kaipaamaan tukea ja 
heistä noin puolet kaipasi enemmän tukea esimieheltä. Laadullisen analyysin tulokset 
osoittavat, että esimiehen tulisi olla aktiivisempi väkivaltatilanteen jälkeen, jälkikäsittelyn 
tulisi olla systemaattisempaa ja toimintaohjeiden tulisi olla selkeät. Myös työyhteisöltä 
toivotaan myötätuntoisempaa ja ymmärtäväisempää suhtautumista väkivaltatilanteessa 
olleita kohtaan. Keskeinen sisällönanalyysissa jokaisessa teemassa nouseva tulos on se, että 
asiakasväkivalta on tiedostettava, siitä on puhuttava ja siihen on puututtava asianmukaisella 
vakavuudella.  
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1 JOHDANTO 

Joka vuosi noin viisi prosenttia kaikista työssäkäyvistä joutuu väkivallan kohteeksi työssään. 

Sosiaalialalla asiakasväkivaltaa kokee huomattavasti suurempi määrä työntekijöitä: 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian vuonna 2016 teettämän kyselyn 

mukaan jopa kolmasosa sosiaalialalla työskentelevistä oli kokenut viimeisen vuoden aikana 

jotakin asiakasväkivallan muotoa työssään (Vartia-Väänänen & Pahkin 2016, 9).  

Asiakasväkivallasta on vaiettu, mutta viime vuosina aihe on noussut otsikoihin (Iltalehti 

31.7.2017; Keskisuomalainen 17.9.2017).  

Vaikka asiakasväkivalta on ollut julkisessa keskustelussa esillä, tutkimusta aiheesta 

on tehty suhteellisen vähän ja suomenkielinen tutkimus on usein rajoittunut selvityksiin sekä 

tilastoihin. Erityisesti väkivaltatilanteen jälkeinen hoito tai käsittely on jäänyt jokseenkin 

tutkimattomaksi. Asiakasväkivalta ja sen jälkikäsittelyn vaikutukset koskettavat kuitenkin 

laajemmin yhteiskuntaa: sosiaalialalla tapahtuva väkivalta, johon ei puututa, vähentää alan 

houkuttelevuutta. Vaihtuvuus, työntekijäpula ja sairauslomat lisäävät työnantajan 

kustannuksia ja työntekijöiden työssä- ja ammatissa jaksaminen on koetuksella. Lisäksi 

organisaatio, jossa työntekijät eivät voi hyvin, ei välttämättä pysty myöskään vastaamaan 

asiakkaiden tarpeisiin. Tämä taas on merkittävä asia hyvinvointiyhteiskunnassamme, jossa 

lähes jokainen – ellei peräti jokainen – on sosiaalialan asiakkaana jonain päivänä.   

Tässä tutkimuksessa kysyn, 1) millaisena asiakasväkivallan jälkikäsittely 

näyttäytyy sosiaalialan työpaikoilla Suomessa, 2) millainen yhteys jälkikäsittelyllä on 

(työ)hyvinvointiin ja 3) miten jälkikäsittelyä voitaisiin kehittää? Oman kokemukseni ja 

tutkimuskirjallisuuden perusteella olen muodostanut seuraavanlaiset hypoteesit: a) 

asiakasväkivaltaa käsitellään enimmäkseen epävirallisesti, mutta käsittelyn toteutuminen ja 

käsittelytavat kuitenkin vaihtelevat ryhmittäin ja b) asiakasväkivallalla on negatiivisia 

vaikutuksia työhyvinvoinnin osa-alueisiin ja asiakasväkivallan jälkikäsittely vaihdellen 

käsittelytapojen mukaan lieventää näitä vaikutuksia. Aineistoni on kerätty kokoamallani 

verkkokyselyllä (Liite 1), joka suunnattiin Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 

Talentian työssäkäyvälle jäsenistölle syksyllä 2016. Kyselyssä kerättiin tietoa sekä 

monivalintakysymyksillä että avointen kysymysten avulla. Avoimiin kysymyksiin saatiin 
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odotettua enemmän vastauksia, joten määrällisen analyysin lisäksi tutkimuksessa on 

hyödynnetty myös laadullista sisällönanalyysia. Vastauksia kertyi 706, joista 704 

sisällytettiin analyysiin.  

Kiinnostukseni asiakasväkivaltaan ja sen jälkikäsittelyyn on lähtöisin omista 

työelämän kokemuksistani. Olen työskennellyt sosionomina työpaikoissa, joissa 

asiakasväkivalta on ollut arkipäiväistä. Vasta myöhemmin olen jäänyt tarkemmin 

miettimään väkivallan vaikutuksia ja kenties itsellänikin olleita jälkikäsittelyn tarpeita. 

Tutkimusaiheella on näin ollen henkilökohtaiset juuret, mutta sillä on lisäksi 

yhteiskunnallista relevanssia. Sosiaaliala on laaja ja koskettaa monia ihmisiä suoraan tai 

välillisesti. Tämänhetkisessä sosiaalialan muutoksessa tosin asiakasväkivalta ei ole ainoa 

epävarmuutta ja työpahoinvointia aiheuttava tekijä, mutta se tuo oman painonsa työelämään.  

Asiakasväkivaltaa on tutkittu kansainvälisesti melko paljon (esim. Franz, Zeh, 

Schablon, Kuhnert & Nienhaus 2010; Zampieron, Galeazzo, Turra & Buja 2010; Rippon 

2000; Harris & Leather 2012) ja Suomessakin jonkin verran (esim. Virkki 2008; Heiskanen 

2007; Rasimus 2002). Omaa kiinnostustani aihepiiriin on herättänyt erityisesti väkivallan 

vaikutuksiin liittyvä tutkimus, jota on myös tehty runsaasti (esim.  Enosh, Tzafrir & Gur 

2012; Lanctot & Guay 2014; Steffgen 2008; Mayhew & Chappell 2007). Väkivallan 

vaikutukset ovat moniulotteisia ja usein vakavia. Niiden lievittämiseen eli asiakasväkivallan 

jälkikäsittelyyn keskittyvää tutkimusta on kuitenkin tehty hyvin vähän. Suomessa 

esimerkiksi Mirja Rasimus (2002) sivusi väitöskirjassaan väkivallan jälkikäsittelyä 

päivystyspoliklinikalla ja myös Työturvallisuus sosiaalialalla –hankkeen loppuraportissa 

tarkastellaan muiden asioiden ohella asiakasväkivallan jälkikäsittelyäkin (Antikainen-

Juntunen 2007). Kansainvälinen tutkimus on tuntunut keskittyvän tiettyyn jälkikäsittelyn 

menetelmään (esim. Matthews 1998) tai muihin väkivallan vaikutuksia lieventäviin 

tekijöihin (esim. Bebanic, Clench-Aas, Raanaas & Nes 2017).  

Tein kandidaatintutkielmanani systemaattisen kirjallisuuskatsauksen suomalaisesta 

asiakasväkivallan tutkimuksesta ja huomasin, ettei asiakasväkivallan jälkikäsittelyä ole juuri 

tutkittu (Manninen 2015). Tässä pro gradu -tutkielmassani tarkastelen jälkikäsittelyn 

yleisyyttä ja tapoja Suomessa sekä jälkikäsittelyn ja sen tapojen yhteyksiä työhyvinvointiin. 

Laadullista tutkimusta asiakasväkivallan jälkikäsittelystä ei ole juuri tehty – tätä puutetta 

pääsen myös osaltani paikkaamaan oman tutkielmani laadullisessa osiossa. Tarkastelen 
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aineistoani kehittämisnäkökulmasta: pyrin tutkimuksellani pragmaattisuuteen, ja toivon 

voivani tarjota tutkimuksen myötä myös käytännön hyötyä sosiaalialan työpaikoille.  

Tutkimukseni etenee seuraavasti. Toisessa luvussa käyn läpi väkivaltaan ja 

asiakasväkivaltaan liittyvää termistöä sekä asiakasväkivallasta tehtyä tutkimusta. Kolmas 

luku käsittelee asiakasväkivallan jälkeen tapahtuvaa toimintaa, toisin sanoen väkivallan 

vaikutuksia ja jälkikäsittelyä. Kolmannessa luvussa esittelen myös laadullisessa analyysissa 

hyödyntämäni Päivi Rauramon (2012) työhyvinvoinnin portaat -mallin, joka pohjautuu 

Abraham Maslow’n (1987) motivaatioteoriaan. Neljännessä luvussa käyn läpi 

tutkimustehtäväni ja tavoitteet, viidennessä luvussa on kuvattu tutkimuksen toteutus, 

aineisto ja tutkimusmenetelmät. Viidennessä luvussa arvioin myös tutkimustani 

luotettavuuden ja etiikan näkökulmista. Kuudes luku on tulosluku, jossa tarkastelen ensin 

määrällisen ja sen jälkeen laadullisen analyysin tuloksia. Seitsemännessä luvussa kokoan 

päätulokseni tehden niistä johtopäätöksiä sekä pohdin mahdollisia jatkotutkimuskohteita ja 

käytännön hyötyjä.  
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2 ASIAKASVÄKIVALTA  

Tässä luvussa määrittelen termit työväkivalta, työpaikkaväkivalta ja asiakasväkivalta sekä 

tarkennan omassa tutkielmassani käyttämiäni termejä. Tämän jälkeen käyn väkivallan 

muodot läpi ja käsittelen niistä tehtyä tutkimusta sekä jälleen perustelen omassa 

tutkielmassani käyttämäni jaottelut. En tarkastele laajalti asiakasväkivallasta tehtyä 

tutkimusta, sillä haluan tarkentaa työni asiakasväkivallan jälkikäsittelyyn, mutta käyn 

lyhyesti läpi tilastotietoa ja oman tutkielmani kannalta olennaisimmat tutkimukset aiheeseen 

liittyen. Työturvallisuus ja työsuojelu ovat olennaisessa osassa työssä tapahtuvan väkivallan 

käsittelyssä, joten pidän tärkeänä nostaa sen alalukuna mukaan. Luvun lopuksi tarkastelen 

sosiaalialan erityispiirteitä asiakasväkivallan ja sen jälkikäsittelyn suhteen.  

 

2.1 Työssä tapahtuvan väkivallan määrittelyt  

Työssä koettu väkivalta tai väkivalta ylipäätään on useissa tutkimuksissa määritelty 

kansainvälisten organisaatioiden, kuten Maailman terveysjärjestön (WHO) ja kansainvälisen 

työjärjestön (ILO), mukaan. WHO:n (2017) määritelmän mukaan väkivalta on 

”tarkoituksellista voimankäyttöä itseä, toista ihmistä, ryhmää tai yhteisöä kohtaan, joka 

johtaa tai jolla on suuri todennäköisyys johtaa vammaan, kuolemaan, psykologiseen 

haittaan, kehityshäiriöön tai perustarpeiden tyydyttämättä jäämiseen”.  

ILO määrittelee työväkivallan vapaasti suomennettuna seuraavasti: ”työväkivaltaa 

on mikä tahansa toiminta, tapahtuma tai käyttäytyminen, joka poikkeaa kohtuullisesta 

kanssakäymisestä ja jossa henkilöä pahoinpidellään, uhkaillaan, vahingoitetaan tai 

loukataan työhönsä liittyvissä asioissa” (Chappell & Di Martino 2006, 10). Työväkivalta ja 

työpaikkaväkivalta on joissakin määritelmissä eroteltu toisistaan (esim. Piispa & Hulkko 

2010, 3), kun taas toisissa niitä käsitellään samana käsitteenä (Koivuranta & Kivistö 2014, 

8). Piispa ja Hulkko (2010, 3) määrittelevät työpaikkaväkivallan nimenomaan työpaikalla 

tapahtuvaksi väkivallaksi, kun taas työväkivalta voi tapahtua missä vain. Kuitenkin 

esimerkiksi Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla kirjoitetaan työpaikkaväkivallasta, jolla 

”tarkoitetaan joutumista fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi työssä” 
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(Työsuojeluhallinto 2017) eli väkivallan paikkaa ei määritellä. Tutkimuksessani käytän 

laajaa määritelmää, enkä rajaa väkivaltaa vain työpaikalla tapahtuvaksi.  

WHO:n väkivallan määritelmän mukaan väkivalta on tahallista käyttäytymistä, 

mutta Sosiaali- ja terveysministeriön Väkivallan uhka -jaosto toteaa raportissaan väkivaltaa 

esiintyvän tietyissä tapauksissa myös tahattomasti. Esimerkiksi mielenterveysongelmista 

kärsivä henkilö tai dementoitunut vanhus voi vahingoittaa toista ihmistä ilman tietoista 

tarkoitusta tehdä näin. Aggressiivisuuden riskitekijöitä ovat mm. kognitiivinen heikkous, 

dementia, miessukupuoli, neuroleptilääkitys, unettomuus, fyysinen uupumus, fyysiset 

rajoitteet sekä depressio. Myös tiettyjä piirteitä, oireyhtymiä tai vammoja omaavat henkilöt 

voivat käyttäytyä aggressiivisesti tahattomasti, esimerkiksi autismin kirjoon kuuluvat 

henkilöt. (Koivuranta & Kivistö 2014, 8.) 

Työväkivaltaan sisältyy  myös työntekijöiden toisiinsa kohdistama, esimiehen 

taholta tuleva sekä ulkopuolisen uhkaajan aiheuttama väkivalta, mutta useimmiten sosiaali- 

ja terveysalalla tapahtuvasta työväkivallasta puhuttaessa tarkoitetaan asiakkaan aiheuttamaa 

uhkaa. Esimerkiksi Sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian 

(2015) tarkemmissa työväkivallan määrittelyissä väkivallantekijöinä ovat asiakkaat eikä 

esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa kiusaamista tässä määritelmässä lasketa työväkivallaksi.  

Termien määrittäminen näyttäytyy jokseenkin hankalana, sillä monet tutkimukset 

käsittelevät ”työväkivaltaa”, kun tosiasiassa kyseessä on asiakasväkivalta ja vastaavasti 

englanniksi termeinä usein käytetään workplace violence, work-related violence tai 

occupational violence, vaikka käytännössä tutkimuksen kohteena on asiakasväkivalta; 

client-perpetrated violence tai client violence. Tästä syystä olen hyödyntänyt tiedonhaussa 

näitä kaikkia, vaikka jatkossa käytän termiä asiakasväkivalta.  

 

2.2 Työväkivallan muodot 

Väkivallan määrittelyssä käytetyt käsitteet ovat moninaisia ja samaa asiaa voidaan käsitellä 

usealla eri termillä. Hogh ja Viitasara (2005, 301–302) toteavat työväkivaltaa käsittelevän 

tutkimuksen ongelmaksi sen, että työväkivaltaa määritellään eri tavalla tai sitä ei määritellä 

lainkaan. Tuloksia on vaikea vertailla ja käsitellä, jos työväkivallan määritelmä ei ole 
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yhtenäinen tutkimuksen kentällä. Seuraavassa esittelen joitakin tutkimuksissa käytettyjä 

termejä sekä määrittelyjä ja selvitän oman tutkimukseni asemoitumisen suhteessa niihin.  

Hills ja Joyce (2013) käsittelevät tutkimuksessaan työpaikkaväkivallan (workplace 

violence) sijaan työpaikka-aggressiota (workplace aggression). Kyseisessä tutkimuksessa 

työpaikka-aggressio on erotettu työpaikkaväkivallasta, mutta ensin mainitun käsitteen 

määrittely kuitenkin vastaa monien muiden tutkimusten työpaikkaväkivallan määrittelyä 

(esim. Chappell & di Martino 2006, 29-30). Myös Neuman ja Baron (1998) erottavat nämä 

käsitteet toisistaan, mutta heidän määritelmänsä mukaan työpaikkaväkivaltaa on 

äärimmäinen aggressio, joka on johtanut fyysiseen väkivaltaan ja työpaikka-aggressio taas 

on ”pyrkimys vahingoittaa” (effort to harm). Työpaikka-aggressio siis määrittyy 

lievemmäksi työpaikkaväkivallan muodoksi ja ymmärrän myös Zampieronin ja 

kumppaneiden (2010) käyttämät termit, verbaalinen ja fyysinen aggressio, työpaikka-

aggression sisälle.  

Sundellin (2014, 16) mukaan väkivallan yleisin muoto on fyysisellä väkivallalla 

uhkailu, kun taas useat lähteet nimeävät yleisimmäksi verbaalisen eli sanallisen väkivallan 

(Mayhew & Chappell 2007, 329; Franz ym. 2010, 4); voidaanko siis fyysisellä väkivallalla 

uhkailu ymmärtää verbaaliseksi väkivallaksi? Esimerkiksi Zafar, Siddiqui, Ejaz, Shehzad, 

Khan, Jamali ja Razzak (2013, 1) tunnistavat työväkivallaksi fyysisen väkivallan ja sen uhan 

(threatened or actual physical violence) sekä sanallisen väkivallan (verbal abuse). Tässä 

määritelmässä väkivallan uhka ja verbaalinen väkivalta on erotettu, kun taas vaikkapa 

Zampieron ja kumppanit (2010) käyttävät termejä sanallinen ja fyysinen aggressio (verbal 

and physical aggression), jolloin käsitteet kattavat myös fyysisen väkivallan uhan. Kuitenkin 

tästä voidaan ymmärtää, että vakavampaa fyysistä väkivaltaa yleisempiä ovat lievemmät 

väkivallan muodot työpaikalla.  

Talentia (2015) jakaa asiakasväkivallan henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan sekä 

uhkailuun. Fyysinen väkivalta loukkaa työntekijän fyysistä koskemattomuutta, eli 

työntekijään käydään käsiksi ja satutetaan fyysisesti esimerkiksi lyömällä, potkimalla tai 

raapimalla. Fyysisen väkivallan uhka taas käsittää väkivallalla uhkailun kuitenkaan 

satuttamatta työntekijää fyysisesti. Esimerkiksi tavaroilla heittely, työntekijän liikkumisen 

estäminen, nyrkin heristely tai suoranainen sanallinen uhkaus kuuluvat tähän väkivallan 

tyyppiin. (Talentia 2015.) Fyysistä väkivaltaa yleisempää on väkivallalla uhkailu ja 



 
 

7 
 
 

Sundellin (2014, 16) mukaan se onkin yleisin väkivallan muoto työssä. Henkinen väkivalta 

on asiakkaan käytöstä, jonka työntekijä kokee loukkaavana, vahingoittavana tai fyysistä 

koskemattomuutta uhkaavana. Tällaista käytöstä voi olla esimerkiksi haukkuminen, 

mitätöinti, itsemurhalla uhkailu tai perättömät syytökset. (Talentia 2015.) Koska 

asiakasväkivalta ei määrity pelkästään fyysiseksi väkivallaksi, tässäkin tutkimuksessa 

asiakasväkivallalla tarkoitan fyysisen väkivallan lisäksi henkistä väkivaltaa sekä uhkailua, 

kuten Talentiakin on määritelmässään tehnyt. Kuten fyysinen väkivalta, myös väkivallan 

uhka voi aiheuttaa pitkäaikaisia pelko- ja ahdistustiloja ja vaikuttaa heikentävästi työssä 

jaksamiseen, motivaatioon ja työsuoritukseen (Sundell 2014, 134; Puumi 2009, 4).  

Enosh, Tzafrir ja Stolovy (2014) kehittivät tutkimuksessaan asiakasväkivallan 

mittaamiseen tarkoitetun kyselylomakkeen. Tutkimuksessaan he jäsentävät neljä väkivallan 

muotoa: verbaalinen aggressio, uhkailu, omaisuuteen kohdistunut aggressio sekä fyysinen 

väkivalta. Verbaalinen aggressio pitää sisällään kiroilun, huutamisen, haukkumisen ja muun 

sanallisen väkivallan lukuun ottamatta uhkailua. Uhkailu tarkoittaa tässä määritelmässä 

sanallista uhkailua ja omaisuuteen kohdistunut aggressio esimerkiksi tavaroiden 

hajottamista. Fyysinen väkivalta on ruumiillisen koskemattomuuden loukkaamista. (Enosh 

ym. 2014, 277–279.) 

Työturvallisuus sosiaalialalla  -hankkeen loppuraportissa (Antikainen-Juntunen 

2007)  seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta luetaan fyysiseen väkivaltaan, ja se on raportin 

mukaan fyysisen väkivallan yleisin teko. Fyysinen väkivalta on harvinaisempaa kuin 

henkinen tai sanallinen väkivalta, mutta raportin mukaan fyysistä väkivaltaa kokeneista 

lähes puolet olivat kokeneet nimenomaan seksuaalista väkivaltaa. (emt., 68.) Koska tutkin 

sosiaalialalla koetun asiakasväkivallan jälkikäsittelyä, seksuaalinen väkivalta ja ahdistelu on 

yksi tutkittavista asiakasväkivallan muodoista.  

Omassa tutkielmassani olen muovannut edellä mainituista määritelmistä viiden 

väkivallan muodon kokonaisuuden: jaan asiakasväkivallan 1) sanalliseen uhkailuun ja 2) 

fyysiseen uhkailuun, 3) fyysiseen väkivaltaan, 4) haukkumiseen tai nimittelyyn sekä 5) 

seksuaaliseen väkivaltaan tai ahdisteluun. Sanallinen uhkailu tarkoittaa sanallisesti ilmaistua 

uhkausta vahingoittaa työntekijää tai työntekijän perhettä. Fyysinen uhkailu taas on 

esimerkiksi omaisuuden vahingoittamista tai nyrkin pöytään lyömistä, jolloin uhkaus 

ilmenee ilman suoraa sanallista ilmaisuakin. Fyysinen väkivalta loukkaa ruumiillista 
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koskemattomuutta. Haukkuminen ja nimittely lukeutuvat esimerkiksi Enoshin ja 

kumppaneiden (2014) määrittelemään verbaaliseen aggressioon. Seksuaalinen väkivalta ja 

ahdistelu on tässä tutkimuksessa erotettu fyysisestä väkivallasta, sillä näen niiden 

kohdistuvan hieman eri tavalla yksilön koskemattomuuteen.  

 

2.3 Työssä koettu väkivalta 

Koko Euroopan laajuisesti fyysisen työväkivallan kohteeksi joutuu vuosittain noin 5 

prosenttia työvoimasta. Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston teettämän tutkimuksen 

mukaan työväkivallan riskialoja ovat koulutus ja terveys, julkishallinto ja puolustus sekä 

kuljetus ja kommunikointi. Suomessa työväkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuu vuosittain 

noin 4–5 prosenttia työvoimasta (Piispa & Hulkko 2010, 8; Danielsson, Salmi & Sirén 2014, 

5). Työturvallisuuskeskuksen tekemän raportin mukaan riskiammatteja ovat erityisesti 

hoitoalan ammatit, tietyt sosiaalialan ammatit, poliisit, vanginvartijat, vartiointityö ja 

ravintola-alan ammateista hovimestarit ja vahtimestarit. Sosiaali- ja terveysalan ammateissa 

vuosittain eniten väkivaltaa kokevat lääkintävahtimestarit (37 %), mielisairaanhoitajat (34 

%), sairaanhoitajat (23–27 %) ja perushoitajat (22 %) sekä sosiaalialan laitoksissa toimivat 

hoitajat ja ohjaajat (21 %). Muissa sosiaalialan ammateissa väkivaltaa esiintyy 

Työturvallisuuskeskuksen raportin mukaan hieman keskimääräistä enemmän (esimerkiksi 

sosiaalityöntekijän ammatissa 8 %). Raportissa väkivalta on määritelty fyysiseksi 

väkivallaksi tai pelottavaksi uhkaukseksi. (Piispa & Hulkko 2010, 7.) 

Työväkivalta on yleistynyt 1980-luvulta 2000-luvulle, mikä johtuu lähes 

yksinomaan naisiin kohdistuvan työväkivallan kasvusta: fyysistä työväkivaltaa tai sen uhkaa 

kokeneita oli vuonna 1980 1 prosentti 15–74-vuotiaista naisista (0,9 % vähemmän kuin 

miehiä) kun taas vuonna 2009 heitä oli 5,2 prosenttia (Sirén, Aaltonen & Kääriäinen 2010, 

14–15). Vuonna 2013 työväkivaltaa kokeneita oli 5,7 prosenttia naisista ja 3,3 prosenttia 

miehistä (Danielsson ym. 2014, 5), kun jo 2015 naisten työpaikallaan kokema väkivalta oli 

noussut 7,3 prosenttiin ja miesten 4,1 prosenttiin (Danielsson & Kääriäinen 2016, 8). 

Sukupuolten välinen ero voitaneen osittain selittää työelämän sukupuolittuneisuudella: 

väkivallan kasvu on ollut yleisempää naisvaltaisilla aloilla. Esimerkiksi vuosina 1990–2008 

naisvaltaisen terveydenhoitoalan ammateissa väkivaltaa tai sen uhkaa vähintään kaksi kertaa 

kuussa kokeneiden määrä kasvoi kolmesta prosentista yhteentoista prosenttiin (Sutela & 
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Lehto 2014, 114). Sirén, Danielsson ja Kivivuori (2013, 4) epäilevät naisten kokeman 

työväkivallan lisääntymisen johtuvan työelämän sukupuolittuneisuuden lisäksi siitä, että 

naisiin mahdollisesti kohdistetaan enemmän väkivaltaa ”miehiä heikompana vastapuolena”. 

Eniten kaikista työssäkäyvistä työväkivaltaa kokevat 25–44-vuotiaat naiset, joista lähes joka 

kymmenes oli kokenut vuoden aikana uhkailua tai fyysistä väkivaltaa työssään (Danielsson 

ym. 2014, 5).Työpaikkojen sisällä taas sukupuolten välinen ero ei ole yhtä yksiselitteinen. 

Esimerkiksi poliisin, vanginvartijan ja terveydenhuollon ammateissa miehet ovat 

raportoineet enemmän väkivaltaa kuin naiset  (Milczarek 2010, 64). Myös sosiaalialalla 

miehet kokevat enemmän väkivaltaa kuin naiset (Piispa & Hulkko 2010, 9).  

Sosiaaliala on yksi työväkivallan riskialoista. Väkivaltaa kokeneiden osuus 

vaihtelee lähteestä riippuen, sillä väkivalta on määritelty eri tavalla eri tutkimuksissa. 

Esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen selvityksen mukaan sosiaalityöntekijöistä väkivaltaa 

kokee noin 8 % vuosittain (Piispa & Hulkko 2010, 7). Työturvallisuus sosiaalialalla-

hankkeen loppuraportin (Antikainen-Juntunen 2007, 70) mukaan sosiaalityöntekijöistä 67 

% koki henkistä väkivaltaa ja/tai uhkailua ja 3 % fyysistä väkivaltaa vähintään kerran 

viimeisen vuoden aikana. Pekkarisen ja Pekan (2016, 54) mukaan taas sosiaalialalla 

työskentelevistä joka viides ilmoitti altistuneensa väkivallalle useita kertoja viime vuoden 

aikana.  

Sosiaalialan sisällä miehet kokevat useammin väkivaltaa kuin naiset (esim. 

Pekkarinen & Pekka 2016, 54–55). Piispan ja Hulkon mukaan (2010, 9) tämä viittaa 

kontrollitehtävien keskittymisestä työpaikassa työskenteleville miehille. Kokoaikaiset 

työntekijät kokevat enemmän väkivaltaa kuin osa-aikatyötä tekevät, mikä selittyy helposti 

työssäoloajalla: enemmän työssä olevat ehtivät kokea enemmän väkivaltatilanteita kuin vain 

vähän töissä olevat. Erityisen huomattavaa on nuorten työntekijöiden kokema väkivalta. 

Työturvallisuuskeskuksen selvityksen mukaan 15–24-vuotiaista työntekijöistä 24 % koki 

väkivaltaa. Seuraavaksi eniten sitä saivat osakseen 35–44-vuotiaat, joista 11% oli kokenut 

väkivaltaa. (Piispa & Hulkko 2010, 9.) Muissakin tutkimuksissa on havaittu nuorten 

työntekijöiden kokevan enemmän väkivaltaa työssään (esim. Vartia-Väänänen & Pahkin 

2016, 12; Antikainen-Juntunen 2007, 73).  

Työterveyslaitos (jatkossa TTL) toteutti keväällä 2016 kyselyn asiakasväkivallasta 

Talentian toimeksiannosta. Kohdejoukkona oli Talentian työssäkäyvä jäsenistö, mikä on 
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sama kuin tämän tutkielman kohdejoukko. (Vartia-Väänänen & Pahkin 2016.) Oma 

tutkimukseni rajautuu kuitenkin asiakasväkivallan jälkikäsittelyyn. TTL:n selvityksen 

mukaan asiakasväkivaltaa koettiin enemmän yksityisellä sektorilla kuin julkisella sektorilla. 

Esimiesasemalla oli myös merkitystä asiakasväkivallan kokemisen suhteen: esimiehet saivat 

enemmän läheisiin kohdistuvia uhkauksia kuin ei-esimiesasemassa olevat, mutta 

jälkimmäiset kokivat enemmän suoraa väkivaltaa edellisiin verrattuna. Työpaikoista 

väkivallalle altteimpia selvityksen mukaan olivat lastensuojelulaitokset sekä 

kehitysvammahuollon palveluyksiköt. (emt., 20.)  

Lastensuojelussa kohdattua väkivaltaa on tutkittu kansainvälisesti paljon (esim. 

Littlechild 2005; Hunt, Goddard, Cooper, Littlechild, & Wild 2016; Truter, Fouché & 

Theron 2016) ja lastensuojelun sosiaalityö on tunnistettu korkean väkivaltariskin alaksi. 

Truter ja kumppanit (2016) havaitsivat tutkimuksessaan, että lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöillä on riski sairastua esimerkiksi masennukseen ja työuupumukseen 

haasteellisten työtehtävien takia, mikä taas voi vaikuttaa tehtävän työn laatuun (Truter ym. 

2016, 7).  Työn stressaavuus ja asiakasväkivallan kokemukset voivat vaikuttaa 

työntekijöiden suhtautumiseen asiakkaisiin ja näin ollen heikentää palvelua, mikä on 

havaittu useissa tutkimuksissa (esim. Arnetz & Arnetz 2001, 424; Hunt ym 2016, 17).  

Suomessa työssä koettua väkivaltaa on tutkittu eniten selvityksenomaisesti (esim. 

Antikainen-Juntunen 2007), mutta myös akateemista tutkimusta on tehty. Akateemisella 

kentällä esimerkiksi Heiskanen (2007) kuvaa työväkivallan tapahtumistiheyttä, sisältöä ja 

ehkäisyä, kuin myös kaksi psykiatrisesta sairaalasta tehtyä tutkimusta (Weizmann-Henelius 

& Suutala 2000; Kuivalainen, Vehviläinen-Julkunen, Putkonen, Louheranta, & Tiihonen 

2014). Mirja Rasimus (2002) tutki väitöskirjassaan sairaalan päivystyspoliklinikan 

työntekijöiden kokemaa asiakasväkivaltaa, sen riskitekijöitä, kirjaamista ja käsittelyä. 

Laadullista tutkimusta työväkivallan kentältä on tehty esimerkiksi psykiatriselta osastolta 

(Kontio, Anttila, Lantta, Kauppi, Joffe, & Välimäki 2014), sosiaalityöntekijöiden ja 

sairaanhoitajien työstä (Virkki 2008) sekä lastensuojelun sosiaalityöstä (Littlechild 2005).  
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2.4 Työturvallisuus ja työsuojelu 

Työturvallisuuslaki on keskeisin työn turvallisuutta koskeva laki, joka velvoittaa niin 

työnantajan kuin -tekijänkin kiinnittämään huomiota turvallisuusasioihin ja pienentämään 

väkivaltariskejä. Väkivallan uhkaan viitataan työturvallisuuslaissa seuraavasti: ”työssä, 

johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että 

väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta”. 

Laissa siis kehotetaan ensisijaisesti välttämään väkivaltaa ja mahdollisuuksien mukaan 

ennalta ehkäisemään väkivallan tapahtumista. Työturvallisuusjärjestelyjen ja  -laitteiden on 

turvattava mahdollisuus väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen. Esimerkiksi yksin 

työskentelyn kannalta on olennaista avun hälyttämisen mahdollisuus, joka myös on 

huomioitu työturvallisuuslaissa. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 27§.) 

Työväkivallan erityisiä riskitekijöitä ovat muun muassa yksin, myöhään yöllä tai 

aikaisin aamulla sekä korkean rikollisuuden tai harvaan asutulla alueella työskentely 

(Isotalus & Saarela 2007, 61). Yksintyöskentelyä, johon liittyy olennainen vaara tai haitta, 

tulisi työn organisoinnilla välttää mahdollisuuksien mukaan. Se ei ole kuitenkaan aina 

mahdollista ja jos yksintyöskentelyyn liittyy jokin vaara, työnantajan on huolehdittava siitä, 

että vaara tai haitta on mahdollista välttää tai ainakin sen riski on oltava mahdollisimman 

vähäinen (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 29§).  

Väkivaltatilanteen jälkeiseen hoitoon ei useinkaan varauduta niin hyvin kuin 

ennaltaehkäisyyn (Sundell 2014, 133). Työturvallisuuslaissakin lähtöajatus on se, että 

väkivaltaa ennaltaehkäistään tai ainakin minimoidaan. Kuitenkin väkivalta- ja uhkatilanteita 

tapahtuu ja riskien kartoittamisen sekä väkivallan ennaltaehkäisemisen lisäksi työpaikalla 

olisi varauduttava myös väkivallan jälkikäsittelyyn. Esimiehellä on suuri rooli 

jälkikäsittelyssä: työntekijä ei välttämättä ymmärrä itse tarvitsevansa apua tai osaa pyytää 

sitä eikä aina edes tiedä, mitä auttamiskeinoja on. (Sundell 2014, 135-137.)  

Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaan työssä tapahtunut väkivaltatilanne tulisi aina 

raportoida esimiehelle, työsuojeluhenkilöstölle ja työterveyshuoltoon. Jos 

väkivaltatilanteesta aiheutuu työntekijälle vamma, se lasketaan työtapaturmaksi ja näin ollen 

siitä ilmoitetaan myös vakuutusyhtiöön. (Isotalus & Saarela 2007.) Suoranaisen väkivallan 

lisäksi uhkatilanteet tulisi raportoida esimiehelle ja työpaikan käytännöistä riippuen 

mahdollisesti myös työsuojeluhenkilöstölle, työterveyshuoltoon ja turvallisuudesta 
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vastaaville (Puumi 2009, 33). Työnantajan tulee antaa ohjeet raportointiin: mitkä tilanteet ja 

mitä yksityiskohtia on olennaista kirjata. Työnantajan on myös seurattava säännöllisesti 

näitä raportoituja väkivalta- ja uhkatilanteita ja tarvittaessa ryhtyä toimiin niiden 

ehkäisemiseksi. Vakavista väkivaltatilanteista ilmoitetaan lisäksi poliisille. 

(Työsuojeluhallinto 2013, 15.)  

Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että useimmiten vain vakavimmat 

väkivaltatilanteet raportoidaan (Zernike & Sharpe 1998, 127; Virkki 2008, 257). 

Väkivaltatilanteiden kirjaamatta jättämistä perustellaan muun muassa sillä, ettei niiden 

tekemisestä odoteta seuraavan mitään parannuksia ja sillä, ettei  työaikakaan välttämättä riitä 

kaikkien tilanteiden huolelliseen kirjaamiseen, mikäli väkivaltaa tapahtuu usein. Näiden 

lisäksi monet muut syyt selittävät raportoimatta jättämistä. Esimerkiksi väkivaltaan 

tottuminen, tietämättömyys raportointijärjestelmästä, väkivallan yhteisen määritelmän 

puuttuminen, väkivaltailmiön torjunta, työyhteisön asenteet tai pelko työpaikan 

menettämisestä voivat vaikuttaa työssä koetun väkivallan kirjaamatta jättämiseen. (Ferns & 

Chojnacka 2005, 53; Kvas & Seljak 2014, 347.) Raportoimattomuus taas voi omalta osaltaan 

vaikeuttaa väkivallan jälkikäsittelyä, sillä organisaation on haasteellista puuttua väkivaltaan, 

joka ei näy. Ferrariksen (2013) mukaan dokumentoimattomuus kadottaa ilmiön näkyvistä, 

eikä se jää organisaation muistiin. Kirjaamaton väkivalta voi myös vaikuttaa organisaation 

rakenteellisiin ratkaisuihin ja priorisointeihin, eikä ilmiön todellinen vakavuus näyttäydy 

(Husso, Virkki, Holma, Notko & Laitila 2014, 269).  

Työturvallisuuslaki ei erittele työssä tapahtuneen väkivallan jälkihoidon tai -

käsittelyn menetelmiä, mutta Työsuojeluhallinto antaa suosituksia toimintatavoista. 

Työsuojeluhallinnon toimintaoppaan mukaan jälkipuinti olisi aloitettava 1–2 vuorokauden 

kuluessa väkivaltatilanteesta ja siinä voidaan tarvittaessa käyttää apuna työterveyshuollon 

ammattilaisia tai muita asiantuntijoita.  Tämän lisäksi väkivaltatilanteen jälkeen esimiehen 

tulisi käydä keskustelua tapahtuneesta väkivaltaa kokeneen työntekijän kanssa. 

(Työsuojeluhallinto 2013, 15.) Tutkimuksessani tarkastelen laajempaa jälkikäsittelyn 

kenttää, jota käsittelen tarkemmin luvussa 3.2 Asiakasväkivallan jälkikäsittely.  
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2.5 Asiakasväkivalta sosiaalialan työssä  

Sosiaali- ja terveysala eroaa asiakasväkivallan suhteen muista aloista eri tavoin. 

Sosiaalityössä käytetään toisinaan viranomaisvaltaa, ohjaustilanteessa ohjataan ja joskus 

rajoitetaan eikä joka tilanteessa pystytä toimimaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

Sosiaalialalla usein ollaan tekemisissä ihmisten haasteiden kanssa, minkä takia asiatkin 

voivat olla kaikin puolin arkaluontoisia. Eri tehtävissä koetaan väkivaltaa eri tavalla ja 

sosiaalialan sisälläkin vaihtelu voi olla suurta.  

Sosiaalialalla tapahtuvaa väkivaltaa on tutkittu Työturvallisuus sosiaalialalla -

hankkeessa (Antikainen-Juntunen 2007). Selvityksessä havaittiin väkivallan olevan erilaista 

eri ammattiryhmissä. Väkivallan muodoista eniten uhkailua ja henkistä väkivaltaa kokivat 

sosiaalityöntekijät, kun taas fyysistä väkivaltaa kohdattiin eniten lastensuojelun perhetyössä, 

jossa yleisimmät teot olivat raapiminen, potkiminen ja esineellä heittäminen. Absoluuttisesti 

eniten väkivaltaa kaikki väkivallan muodot huomioon ottaen koettiin kotihoidossa, jossa 

kohdattiin myös suhteellisesti eniten seksuaalista häirintää. (emt., 70–72.) Antikainen-

Juntunen (2007, 73) esittää selvityksessä syitä väkivallan erilaisuudelle: sosiaalityöntekijä 

käyttää työssään päätäntävaltaa ja erimielisyydet voivat kärjistyä, jolloin asiakas voi pyrkiä 

palauttamaan omaa valtaansa suhteessa sosiaalityöntekijään turvautumalla esimerkiksi 

uhkailuun. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhde jää kuitenkin etäisemmäksi ja 

virallisemmaksi kuin esimerkiksi kotihoidossa. Kotihoidossa suhde on fyysisesti läheisempi 

ja asiakas on riippuvainen työntekijästä, mikä aiheuttaa haasteita asiakassuhteelle. 

Kotihoidon asiakkaan harkintakyky voi olla alentunut ja fyysiset rajat hämärtyneet, mikä 

taas voi olla syynä fyysisen väkivallan käyttämiseen henkisen väkivallan sijaan. (emt., 73.)  

Tässä tutkielmassani en syvenny tarkemmin väkivallan syihin, joita on tutkittu 

paljon (esim. Salminen 1997; Neuman & Baron 1998; Zeller, Dassen, Kok, Needham & 

Halfens 2012). Nostan kuitenkin esiin väkivallan jaottelun ekspressiiviseen ja 

instrumentaaliseen väkivaltaan. Instrumentaalinen väkivalta tarkoittaa väkivallan kautta 

johonkin muuhun tavoitteeseen pyrkimistä, kuten esimerkiksi sosiaalityössä uhkailulla 

saatetaan pyrkiä kieltävän päätöksen estämiseen. Tämän on erityisesti havaittu olevan 

miehille tyypillinen väkivallan muoto tai lähtökohta. Ekspressiivinen väkivalta taas on 

mielletty enemmän naisten tekemään väkivaltaan ja se liittyy tunteiden ilmaisemiseen. 

(Grönfors 1994, 66). Grönfors viittaa tekstissään Campbellin ja Muncerin (1995) artikkeliin, 
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jossa korostetaan väkivallan sosiaalista luonnetta biologisen sijaan: väkivaltaa ilmenee, kun 

”vallanpitäjän” valta on uhattuna. Instrumentaalisella väkivallalla tavoitellaan esimerkiksi 

arvostusta, mainetta ja valtaa eikä ilmiö liity biologiseen maskuliinisuuteen vaan 

sosiaalisesti rakentuneeseen maskuliinisuuteen, jossa mies on aktiivinen ja voimakas. En 

kiinnity tässä sukupuolten välisiin eroihin, vaan nimenomaan sosiaaliseen rakentumiseen. 

Sosiaalialalla on epäilemättä esillä sekä instrumentaalista että ekspressiivistä väkivaltaa, 

mutta nämä väkivallan muodot voivat olla eri tavalla hyväksyttyjä.  

Sosiaali- ja terveysalan ammateissa monesti väkivallan hyväksymistä selitetään 

sillä, että asiakkaalla on oikeus näyttää tunteensa ja asiakasta ymmärtämällä hyväksytään 

koettu väkivalta (esim. Virkki 2008, 256). Tällainen ekspressiiviseksi luokiteltava väkivalta 

siis Virkin (2008) tutkimuksen mukaan lukeutuu jossain määrin hyväksyttyyn väkivaltaan. 

Myös Talentian (2017a, 7) laatimiin sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin kuuluu muun 

muassa asiakkaan oikeus ilmaista tunteitaan ja kielteisiä kokemuksiaan. Missä menee 

oikeutetun tunteiden ilmaisun ja ei-hyväksyttävän ekspressiivisen väkivallan raja? Virkki 

(2008) argumentoi artikkelissaan, että luottamus on sisäistetty sosiaali- ja terveysalan 

ammatteihin sosiaalistumisprosessin kautta; samalla tavalla voidaan argumentoida, että 

ekspressiivisen väkivallan osittainen hyväksyminen on sisäistetty ammattiin. Kuten 

väkivaltakin, myös väkivallan hyväksyminen voidaan nähdä sosiaalisesti rakentuneena.  

Virkki (2008) on tutkinut suomalaisia sosiaalityöntekijöitä ja sairaanhoitajia 

habituaalisen luottamuksen näkökulmasta: auttamistyön lähtökohtana on asiakkaan ja 

työntekijän välinen luottamus. Tutkimuksen mukaan luottamus on sisäistetty 

auttamistyöhön kuuluvaksi ja työn onnistuminen edellyttää luottamuksen ylläpitämistä. 

Virkki (2008, 256) havaitsi tutkimuksessaan sosiaalityöntekijöiden ja sairaanhoitajien 

välttävän luottamuksen rikkoutumista selittämällä väkivaltaa. Väkivaltaa hyväksyttiin 

jossain määrin luottamuksen ylläpitämisen vuoksi, jotta auttamistyö voi jatkua normaalisti. 

Työntekijät pitivät luottamusta olennaisena tekijänä väkivallan ennaltaehkäisyssä, ja 

luottivat itseensä luottamuksen synnyttämisessä sekä ylläpitämisessä. Tämä voi vaikuttaa 

myös väkivallan riskin aliarvioimiseen ja väkivallan tapahtuessa työntekijä voi kokea 

epäonnistuneensa tilanteen hallinnassa. (emt., 256–257.) Sosiaali- ja terveysalan työlle 

ominainen luottamus voi olla haasteellinen väkivallan ennaltaehkäisyn näkökulmasta, sillä 

esimerkiksi näkyvät ennaltaehkäisevät turvatoimet (vartija huoneessa, valvontakamerat) 

luovat epäluottamuksen ilmapiiriä (emt., 254). Toisaalta taas väkivallan hyväksyminen 
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osana työtä saattaa toimia suojaavana tekijänä: kun väkivalta ymmärretään välttämättömänä 

pahana, jota ei pystytä poistamaan, väkivaltatilannetta ei ehkä koeta epäonnistumisena (emt., 

258).  

Virkki (2008) kirjoittaa tutkimuksessaan habituaalisesta luottamuksesta, sillä 

luottamus on ”sulautettu” auttamisammattiin koulutuksen ja muun ympäristön kautta. 

Sosiaalialan ammattilaisen on osattava luoda luottamusta ja hänen on samalla luotettava 

asiakkaisiinsa. Virkin (2008, 252–253) tutkimukseen haastatellut sairaanhoitajat ja 

sosiaalityöntekijät luonnehtivat mainittua luottamusta jopa välttämättömänä työn tekemisen 

edellytyksenä. Sosiaali- ja terveysalalla haasteena on nähty myös hoivan ja kontrollin 

ristiriita: toisaalta työntekijän on autettava asiakasta ja oltava hänen puolellaan, mutta 

toisaalta taas auttamiseen liittyy kontrollointi esimerkiksi sosiaalityöntekijän portinvartijan 

roolin myötä (emt., 254).  

Edellä mainitut seikat voivat luoda haasteita väkivallan jälkikäsittelyn suhteen. 

Sosiaalialalla väkivallantekijän harkintakyky tai kognitio voi olla alentunut, mistä syystä 

väkivaltaa ei välttämättä pidetä väkivaltana. Tämä liittyy myös aiemmin käsiteltyihin 

määrittelyn haasteisiin: onko tahatonkin väkivalta väkivaltaa? Vaikka harkitsemiskyky tai 

kognitio ei olisikaan alentunut ja väkivalta olisi tahallista, sosiaalialan työntekijä voi silti 

ymmärtää väkivallantekijää tilannetekijöistä käsin. Kyse voi olla ekspressiivisestä 

väkivallasta, jolloin asiakas purkaa esimerkiksi ahdistustaan ja turhautumistaan. Sosiaalialan 

ammatillisiin ihanteisiin kuuluu asiakkaan empaattinen, myötätuntoinen ja kuunteleva 

kohtaaminen, joka tuli ilmi muun muassa sosiaalityöntekijäopiskelijoiden 

vuorovaikutusharjoituksia tarkastelevasta tutkimuksesta (Jokinen 2017).   

Ammatilliset ihanteet ja ammattietiikka ovat merkittävässä osassa ihmisläheisissä 

ammateissa kuten sosiaalialalla. Sosiaalialalla keskiössä on asiakas ja hänen hyvinvointinsa, 

jonka eteen sosiaalialan ammattilainen tekee töitä. Asiakkaan hyvinvoinnin ensisijaisuus 

taas voi toimia mahdollistajana väkivallan hyväksymiselle: asiakkaalla on oikeus ilmaista 

tunteitaan ja tulla kuulluksi, eikä sitä mielletä välttämättä väkivallaksi. Talentian (2017a, 7) 

laatimiin sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin kuuluu muun muassa asiakkaan oikeus 

ilmaista tunteitaan ja kielteisiä kokemuksiaan, mikä myös Virkin (2008, 256) tutkimuksessa 

nousi esiin väkivallan selittäjänä ja jossain määrin oikeuttajana.  
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3 ASIAKASVÄKIVALLAN JÄLKIKÄSITTELY JA 

HYVINVOINTI   

Työssä tapahtuva väkivalta vaikuttaa jokaiseen yksilöön hieman eri tavalla. 

Väkivaltatilanteet koetaan yksilöllisesti eikä siinä ole oikeaa tai väärää kokemisen tapaa. 

Tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi terveysalan työntekijöillä on taipumus kokea 

väkivallan kuuluvan työhön (Zernike & Sharpe 1998, 127). Väkivallan normalisoinnin on 

tulkittu myös toimivan selviytymiskeinona (Virkki 2008, 258). Työväkivallan vaikutuksia 

on tutkittu erityisesti terveydenhoitoalalla, joka on yksi maailmanlaajuisesti 

väkivaltaisimmista aloista (Lanctot & Guay 2014, 2). Tutkimukset osoittavat, että 

työväkivallan vaikutukset näkyvät monella tasolla – niin yksilön, työyhteisön kuin 

organisaationkin tasolla -  ja ne voivat olla lyhyt- tai pitkäaikaisia (Enosh ym. 2012). 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen ensin asiakasväkivallan vaikutuksia ja sen jälkeen 

mahdollisia keinoja näiden vaikutusten minimoimiseen eli asiakasväkivallan jälkikäsittelyä. 

Lopuksi tarkastelen asiakasväkivaltaa työhyvinvoinnin näkökulmasta ja esittelen laadullisen 

aineiston jäsentelyssä hyödyntämäni kehikon Päivi Rauramon Työhyvinvoinnin portaat 

(2012), joka pohjautuu Abraham Maslow’n motivaatioteoriaan (1987).  

 

3.1 Asiakasväkivallan vaikutukset 

Työssä tapahtuvan väkivallan vaikutuksia on luokiteltu eri tavoin. Lanctot ja Guay (2014, 

499) jakavat kirjallisuuskatsauksessaan vaikutukset fyysisiin, psykologisiin, 

emotionaalisiin, työssä toimimiseen liittyviin, hoidon laatuun liittyviin, sosiaalisiin ja 

taloudellisiin vaikutuksiin. Yksilön tasolla oireistoa on jaettu muun muassa psykologiseen, 

emotionaaliseen, fyysiseen ja käytöksen tasoon (Enosh ym. 2012, 1125) ja nimenomaan 

terveyteen liittyviä seurauksia taas kognitiivisiin, psykologisiin ja psykosomaattisiin 

oireisiin (Hogh & Mikkelsen 2005, 431). Kognitiivisia oireita ovat esimerkiksi keskittymis- 

ja muistiongelmat sekä päätöksenteon vaikeudet, psykologisia ja joissain määritelmissä 

myös emotionaalisia oireita taas ovat uupumus, hermostuneisuus sekä masennus ja 

psykosomaattisia oireita vatsa- ja rintakivut, huimaus sekä lihasjäykkyys (emt., 431).  
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Stressin on havaittu olevan yksi yleisimmistä työväkivallan jälkivaikutuksista 

(Gates, Gillespie & Succop 2011, 63; Enosh ym. 2012, 1131), joka voi pahimmillaan 

näyttäytyä vakavampana post-traumaattisena stressioireyhtymänä (esim. Mayhew & 

Chappell 2007, 337; Gates ym. 2011). Yksilöllisellä tasolla on havaittu lisäksi nöyryytyksen 

tuntemuksia, mielialan vaihteluita sekä emotionaalista uupumusta, jotka voivat johtaa 

burnoutiin, motivaation puutteeseen, roolin kääntymiseen (role rotation) sekä toistuviin 

poissaoloihin. (Enosh ym. 2012, 1131.) Nämä taas ovat helposti liitettävissä 

työtyytymättömyyteen, josta Zampieron ja kumppanit (2009, 2329) sekä Lanctot ja Guay 

(2014) raportoivat.  

Asiakasväkivalta ei vaikuta ainoastaan työntekijätasolla, vaan heijastuu koko 

organisaation toimintaan. Enoshin ja kumppaneiden (2012, 1131) tutkimuksessa havaittiin 

asiakasväkivallan vaikutusten ulottuvan organisaation toimintaan muun muassa toistuvien 

poissaolojen, matalan työmoraalin ja näin ollen tehottomuuden ja vaikuttamattomuuden 

myötä. Tällä taas voidaan nähdä laajempia vaikutuksia esimerkiksi asiakkaiden saamaan 

palveluun ja sen vaikuttavuuteen; tyytymättömät työntekijät luovat tyytymättömiä 

asiakkaita, jotka taas voivat kohdistaa turhautumisensa jälleen työntekijöihin, jolloin 

kierrettä ei saada katkaistua. Myös Demir ja Rodwell (2012) havaitsivat tutkimuksessaan, 

että väkivaltaa kokeneet työntekijät ovat vähemmän sitoutuneita organisaatioon. Kaiken 

kaikkiaan organisaation toimintaa heikentää se, että työntekijät eivät ole motivoituneita, 

joutuvat jäämään sairauslomalle ja työnlaatu on heikkoa ja tehotonta.  

Myös Zampieron ja kumppanit (2010, 2333) havaitsivat tutkimuksessaan 

asiakasväkivallan olevan yhteydessä työtyytyväisyyteen. Työntekijät, jotka eivät olleet 

tyytyväisiä työhönsä, raportoivat eniten väkivaltatilanteita. Työtyytyväisyys taas vaikuttaa 

halukkuuteen vaihtaa työpaikkaa (Alsaraireh, Griffin, Ziehm & Fitzpatrick 2014, 463). Tästä 

seuraa työntekijöiden lisääntynyt vaihtuvuus, jolloin työyhteisöön tulee uusia 

perehdytettäviä työntekijöitä. Sen lisäksi, että uusien työntekijöiden rekrytointi ja 

perehdyttäminen vaatii resursseja, he eivät tunne asiakkaita eivätkä asiakkaat tunne heitä. 

Tämä taas saattaa oman kokemukseni mukaan aiheuttaa lisää väkivaltatilanteita esimerkiksi 

kehitysvamma-alan työssä. Aiheesta tehdyn tutkimuksen mukaan työkokemus tai 

työsuhteen laatu ei kuitenkaan ole merkittävästi yhteydessä asiakasväkivallan kokemiseen 

(esim. Zampieron ym. 2010, 2334; Salminen & Saloniemi 2010, 326).  
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Väkivaltatilanne voi muuttaa työntekijän asenteita asiakasta kohtaan. Hogh ja 

Viitasara (2005, 306) toteavat hyvin yleisiksi jälkioireiksi pelon väkivallantekijää kohtaan 

ja melko yleiseksi seuraukseksi vihan tai katkeruuden tunteet asiakasta kohtaan. Tämän 

seurauksena väkivaltatilanne vaikuttaa negatiivisesti asiakassuhteeseen eli työn laatu voi 

laskea, mikä taas on merkittävää myös asiakkaan saaman palvelun kannalta. Zampieronin ja 

kumppaneiden (2010) tutkimuksessa vastaajat raportoivat yhdeksi mahdolliseksi väkivallan 

syyksi asiakkaiden tyytymättömyyden palveluun. Jälleen uhkana on kierre: väkivalta 

aiheuttaa työntekijässä pelkoa, vihaa ja katkeruutta asiakasta kohtaan, mikä voi vaikuttaa 

asiakkaan saamaan palveluun. Tämä taas herättää tyytymättömyyttä asiakkaassa, mikä voi 

johtaa seuraaviin väkivaltatilanteisiin. Myös Hastings (2002, 457)  toteaa tutkimuksessaan, 

että väkivallan seurauksena työntekijän vuorovaikutus asiakkaisiin voi muuttua ja se taas 

saattaa provosoida lisää väkivaltaa.  

Olen edellä esitellyt väkivallan vaikutuksia tarkastelevaa tutkimusta. On uhkana, 

että väkivaltatilanteet johtavat kierteeseen, jossa väkivalta lisää tyytymättömyyttä ja 

tyytymättömyys taas lisää väkivaltaa. Työtyytymättömyys johtaa työnvaihtohalukkuuteen, 

mikä näkyy yhteiskunnan tasolla esimerkiksi tällä hetkellä vallitsevana 

sosiaalityöntekijäpulana (Yle Uutiset 13.1.2017). On selvää, että asiakasväkivalta ei ole 

yksin syyllinen työtyytymättömyyteen vaan viimeksi mainittu on hyvin monitasoinen ilmiö, 

johon monet työn ulottuvuudet vaikuttavat. Väkivalta on kuitenkin yksi vaikuttavista 

tekijöistä. Seuraavassa luvussa tarkastelen väkivallan jälkikäsittelyä, jolla pyritään 

minimoimaan asiakasväkivallan negatiivisia seurauksia.  

 

3.2 Asiakasväkivallan jälkikäsittely 

Jossain lähteissä kirjoitetaan väkivallan jälkihoidosta, toisissa taas käytetään termiä 

jälkikäsittely tai jälkipuinti. Käytän tutkimuksessani termiä jälkikäsittely, sillä näen sen 

laajempana kuin jälkipuinti tai jälkihoito. Jälkikäsittelyyn kuuluu kaikenlainen tilanteen 

käsittely, ei pelkästään hoidolliseksi miellettävä puoli. Jälkipuintia on joissakin yhteyksissä 

käytetty synonyymina väkivaltatilanteen jälkikäsittelylle, mutta pääasiassa jälkipuinnilla 

tarkoitetaan jälkikäsittelyssä usein hyödynnettyä debriefing-menetelmää. Seuraavassa 

tarkastelen väkivaltatilanteen jälkikäsittelyyn liittyviä menetelmiä, tukikeinoja tai muita 

väkivallasta toipumiseen auttavia seikkoja.   
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Väkivaltatilanne voi olla hyvinkin traumaattinen. Tilanteen vakavuus on monesti 

kokijastaan kiinni: sama tilanne voi toisesta tuntua vähäpätöiseltä, kun taas toiselle se voi 

olla maailmankuvaa järkyttävä kokemus. Asiakasväkivallan jälkeen ei ole välttämättä yhtä 

oikeaa käsittelytapaa. Työturvallisuus sosiaalialalla- hankkeen loppuraportissa esitellään 

asiakasväkivallan jälkikäsittelyksi lievemmissä tapauksissa tiimi- tai osastokokousta ja 

tarvittaessa yksilö-tai ryhmätyönohjausta. Vakavien ja järkyttävien väkivaltatilanteiden 

jälkeen raportin mukaan voi olla aiheellista järjestää defusing eli rauhoittamiskeskustelu tai 

debriefing eli jälkipuinti. Joissain tapauksissa on mielekästä arvioida tilanne 

terveydenhuollossa. Näiden lisäksi joillain työpaikoilla on käytössä tukihenkilöjärjestelmä. 

(Antikainen-Juntunen 2007, 23.) Tässä tutkimuksessa en arvioi tai käsittele näiden 

menetelmien toimintamekanismeja. Sen sijaan olen kiinnostunut siitä, mitä yleisimmin 

käytetään työpaikoilla jälkikäsittelyssä ja mikä yhteys milläkin on työhyvinvointiin sekä 

väkivallasta toipumiseen. Seuraavassa esittelen lyhyesti menetelmät defusing ja debriefing.   

Välitöntä purkukokousta tai rauhoittamiskeskustelua kutsutaan defusingiksi, jonka 

tarkoituksena on ryhmämuotoisesti välittömästi tilanteen jälkeen palauttaa työkyky. 

Defusingissa käydään läpi päällimmäiset tilanteen synnyttämät tunteet ja kokemukset, jotka 

joka tapauksessa purkautuisivat jossain vaiheessa; defusingissa hallitusti ja tehokkaasti. 

Tällaiseen purkukokoukseen osallistuvat tilanteessa mukana olleet ja purkukokouksen 

vetäjä, joka voi olla organisaation ulkopuolinen kriisityöntekijä tai organisaatioon koulutettu 

”kaverivetäjä”. Pääajatus kuitenkin on, että purkukokouksen vetäjä on jossain määrin 

ulkopuolinen. Defusing-purkukokous voi kestää 20 minuutista 45 minuuttiin. (Saari 2007, 

149–151.) 

Defusing-purkukokouksen perusteella tehdään päätös siitä, tarvitaanko tämän 

lisäksi jälkipuintia (debriefing). Mikäli jälkipuintia ei järjestetä, defusingin jälkeen tehdään 

seurantasuunnitelma, jonka avulla seurataan työntekijöiden hyvinvointia ja osataan ryhtyä 

tarvittaessa toimenpiteisiin. Mikäli väkivaltatilanne on ollut äkillinen, ennustamaton, 

traumaattinen ja järkyttävä, psykologinen jälkipuinti voi tulla kyseeseen. Tämä menetelmä 

ei tosin sovellu kaikkeen asiakasväkivaltaan, kuten esimerkiksi jatkuvaan ja pitkäkestoiseen 

väkivaltaan, joka taas vaatii pitempiaikaista psykologista tukea. Debriefingissä tapahtumat 

käydään huolellisemmin läpi kuin defusingissa ja istunto on usein paljon pidempi. 

Jälkipuinti-istunnossakin suositaan ulkopuolista kriisityöntekijää vetämään istuntoa. (Saari 

2007, 154–180.) 
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Tutkimuskentällä tulokset debriefingin vaikuttavuudesta ovat ristiriitaisia. Osa 

tutkimuksista raportoi positiivisia vaikutuksia, osa ei laisinkaan vaikutuksia ja osa jopa 

negatiivisia (Magyar & Theophilos 2010, 8). Esimerkiksi Rose, Bisson, Churchill ja 

Wessely (2002) havaitsivat debriefingin itseasiassa lisäävän merkittävästi post-

traumaattisen stressireaktion oireita. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös vakavien 

palovammojen uhreja tutkineet Bisson, Jenkins, Alexander ja Bannister (1997), joilla 

debriefingiin osallistumattomalla kontrolliryhmällä post-traumaattisen stressireaktion 

oireita oli 9 %:lla ja debriefingiä saaneilla 26 %:lla. Samoin liikenneonnettomuuksien uhreja 

tutkineet Mayou, Ehlers ja Hobbs (2000) havaitsivat debriefingiin osallistuneiden 

psykologisten jälkioireiden olevan merkittävästi vakavampia. Toki tässä on otettava 

huomioon, että debriefing vaikuttanee eri tavalla erityyppisten traumaattisten tilanteiden 

jälkeen.  

Wortman (1983, Matthewsin 1998, 207, mukaan) esittää tutkimuksessaan 

epäilyksensä, että liian aikainen debriefing voi mitätöidä yksilön luontaiset kognitiiviset 

defenssit ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti traumaattisesta tilanteesta toipumiseen. 

Matthews (1998) tutki omassa tutkimuksessaan kehitysvammaisten kanssa työskenteleviä ja 

debriefingin vaikutusta heidän kokemiensa väkivaltatilanteiden jälkioireisiin. Yllättäen 

vähiten stressioireita esiintyi ryhmällä, jotka eivät saaneet debriefingiä, mutta tiesivät sen 

olevan mahdollisuutena. Huomattavaa on, etteivät debriefingiä saaneiden ryhmän jälkioireet 

olleet merkittävästi vähäisempiä. Matthews (1998, 212) korostaa myös debriefingin ajoitusta 

ja uskoo sen olevan olennaista työhön liittyvän trauman käsittelyssä.  

Suomessa jälkikäsittelyä on tutkittu muun muassa Työturvallisuus sosiaalialalla -

hankkeessa. Hankkeen loppuraportissa todetaan, että yleisin väkivaltatilanteen jälkeinen 

käsittely oli epävirallinen keskustelu kollegoiden kesken. Vain noin puolessa tutkituista 

työyhteisöistä oli käytössä virallinen jälkipuinti (debriefing) ja näissä yhteisöissä käsittelyä 

pidettiin riittävänä. Vastaajien työpaikoista 7 % ei ollut laisinkaan virallista käsittelyä ja 

viidesosa vastaajista ei tiennyt, käsitelläänkö väkivaltatilanteita esimiehen johdolla. 

Kiinnostavaa on ero esimiesten ja työntekijöiden käsitykset tilanteiden jälkikäsittelystä: 71 

% johtajista, 67 % lähiesimiehistä ja 48 % työntekijöistä vastasi käsittelyn olevan 

säännöllistä. (Antikainen-Juntunen 2007, 112.)  
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Mirja Rasimus (2002) tutki väitöskirjassaan päivystyspoliklinikan työntekijöiden 

kokemaa asiakasväkivaltaa ja sivusi myös jälkikäsittelyä. Tutkimuksen mukaan 55 % 

väkivaltatilanteista käsiteltiin jälkeenpäin jollakin tavalla, ja käsittely oli enimmäkseen 

keskustelua työtovereiden (68 %) ja lähijohtajan (39 %) kanssa. Virallista jälkipuinti-

istuntoa ei ollut järjestetty kuin 23 % tapauksista, ja vastaajista 16 % oli kokenut tällaisen 

menettelyn vaikeana. Vastaavasti siis Antikainen-Juntusen (2007) tulosten kanssa, myös 

Rasimus (2002) havaitsi käsittelyn olevan yleisimmin keskustelua kollegoiden kanssa. 

Kuitenkin Antikainen-Juntusen (2007) selvityksessä noin puolessa tutkituista työyhteisöistä 

oli virallinen jälkipuinti käytössä, kun taas Rasimuksen (2002) aineistossa vain 26 % 

tilanteista käsiteltiin jälkipuinti-istunnossa. Toki työpaikalla voi olla teoriassa käytössä 

virallinenkin jälkipuinti, mutta sitä ei välttämättä käytetä usein.  

Virallisten jälkipuintisessioiden lisäksi asiakasväkivaltatilanteita voidaan käsitellä 

esimerkiksi työnohjauksessa, jonka on tutkimuksissa havaittu vaikuttavan työhyvinvointiin 

positiivisesti (esim. Hyrkäs 2009; Chiller & Crisp 2012). Työnohjauksesta on puhuttu 

enemmän vasta viime vuosina, vaikkakin työnohjauksen kaltaista toimintaa on toteutettu jo 

kauan eri nimillä. Työnohjauksella pyritään kehittämään omaa työtä ja työyhteisön toimintaa 

reflektiivisen keskustelun ja toisinaan toiminnallisten menetelmien avulla. Työnohjausta 

voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjauksena sekä joko sisäisesti tai 

ulkoisesti. (Räsänen 2006, 163–166.)  

Yksilötyönohjaukseen osallistuu ainoastaan yksi ohjattava ja ohjaaja, 

ryhmätyönohjauksessa ohjataan ryhmää ja yhteisötyönohjauksessa ohjattavana on koko 

työyhteisö (Räsänen 2006, 166–167). Väkivallan läpikäymisen kannalta oman 

ymmärrykseni mukaan pienempi ryhmätyönohjaus tai yksilötyönohjaus olisi mielekkäintä 

aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Sisäisesti järjestetty työnohjaus tarkoittaa sitä, että 

työnohjaaja on työnyhteisön sisältä työnohjaajan koulutuksen saanut työntekijä. Tällöin 

hyötynä voidaan nähdä, että työnohjaaja tietää ja tuntee työn erityisluonteen, mutta haittana 

voi olla, ettei työnohjaus tuo mitään uutta organisaatioon. Ulkoisessa työnohjauksessa 

työnohjaajana toimii organisaation ulkopuolinen työnohjaaja, jolloin parhaimmillaan 

työyhteisö voi omaksua jotain uutta. Ulkoisessa työnohjauksessa haittana taas on, että 

työnohjaaja ei tunne organisaatiota tai sen erityispiirteitä. (Räsänen 2006, 166.) Tässä 

tutkimuksessa käsittelen työnohjausta kuitenkin yleisellä tasolla erittelemättä edellä 

mainittuja työnohjauksen muotoja.   
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Chiller ja Crisp (2012) tarkastelivat tutkimuksessaan kuuden kokeneen ja työhönsä 

intohimoisesti suhtautuvan sosiaalityöntekijän kokemuksia työnohjauksesta. Työntekijöistä 

kaikki raportoivat työnohjauksen olevan hyvin tärkeää hyvinvoinnilleen. Tutkimuksessa 

nousi työnohjauksen hyödyllisyyteen liittyen useita teemoja, joista päällimmäisenä 

kuitenkin työnohjauksen rooli tilana, jossa voidaan turvallisesti käsitellä stressin ja huolen 

aiheita. (Chiller & Crisp 2012, 236.) Samoin Hyrkäs (2009) on tutkinut sairaanhoitajien 

saaman työnohjauksen yhteyttä työuupumukseen ja työtyytyväisyyteen. Samansuuntaisesti 

Chillerin ja Crispin (2012) tutkimuksen kanssa, myös Hyrkäs (2009) havaitsi tehokkaan 

työnohjauksen alentavan työntekijöiden stressitasoja ja parantavan työtyytyväisyyttä. 

Johtamisella on selkeä yhteys koko työyhteisön hyvinvointiin (Juuti 2006, 77) ja 

esimiehen suhtautuminen myös väkivaltaan luo pohjan työyhteisön asennoitumiselle. 

Esimies voi pahimmassa tapauksessa vähätellä ja syyllistää työntekijää koetusta 

väkivallasta, mikä taas tuottaa häpeän ja epäonnistumisen tunteita väkivaltaa kokeneelle 

työntekijälle. Tutkimuksissa esimiehen tuki on havaittu tärkeäksi tekijäksi väkivallasta 

toipumisessa (esim. Truter ym. 2016, 853). Esimies on avainasemassa siinä, käsitelläänkö 

väkivaltatilanteita ja kuinka niitä käsitellään.  

Sekä esimiehen että kollegoiden tuesta voidaan yhteisesti puhua organisaation 

tukena. Deans (2004) tutki sairaanhoitajien kokeman työväkivallan ja koetun ammattitaidon 

välistä yhteyttä. Tutkimuksessa havaittiin, että työväkivallalla on negatiivinen yhteys 

koettuun ammattitaitoon ja organisaation tuki vaikutti tähän ilmiöön hillitsevästi. 

Työntekijät, jotka kokivat saaneensa organisaatiolta tukea väkivaltatilanteen jälkeen, 

kokivat myöskin ammattitaitonsa paremmaksi kuin ne työntekijät, jotka eivät saaneet tukea. 

Kaikkein eniten tukea raportoitiin saatavan muilta sairaanhoitajilta, vähiten lääkäreiltä ja 

esimiesten raportoitiin tukevan keskimääräisesti. (Deans 2004, 17.) Myös Hunt ja kumppanit 

(2016) tutkivat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saamaa tukea uhkaavan tilanteen 

jälkeen. He havaitsivat organisaation reagoinnin olevan riittämätöntä ja tämän seurauksena 

myös asiakkaiden saama palvelu oli huonompaa. Työntekijät eivät saaneet riittävästi 

ohjausta ja koulutusta väkivaltatilanteisiin.  

Omassa tutkimuksessani tarkastellut jälkikäsittelytavat on yhdistelty aiemmasta 

tutkimuksesta, työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyvistä oppaista sekä omista työelämän 

kokemuksistani. Olen jäsentänyt ne seuraavalla tavalla: defusing ja debriefing on 
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kyselylomakkeessa yhdistetty yleisesti viralliseksi jälkipuinniksi ja epävirallinen keskustelu 

kollegoiden kesken viittaa työtovereiden sosiaaliseen tukeen. Organisaation ja esimiehen 

tuki on aiemman tutkimuksen mukaan (esim. Tuomi, Seitsamo, Ilmarinen & Gould 2006, 

183; Deans 2004, 17) yhteydessä työkykyyn ja väkivallan vaikutusten lieventämiseen, joten 

lähiesimiehen kanssa keskustelu on lisätty kyselylomakkeeseen yhtenä käsittelyn muotona. 

Monet lähteet suosittelevat väkivaltatilanteen käsittelyä myös esimiehen kanssa (esim. 

Työsuojeluhallinto 2017). Virallinen kokous kollegoiden kesken vastaa Työturvallisuus 

sosiaalialalla-hankkeen loppuraportissa mainittua virallista tiimi- tai osastokokousta ja 

raportissa esitelty työnohjaus on sisällytetty myös omaan tutkimukseeni. Lisäksi 

terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käytävä keskustelu vastaa jossain määrin raportin 

mainintaa terveydenhuollon tekemästä arvioinnista. (Antikainen-Juntunen 2007, 24.) 

Tutkimuksessani käsittelen siis seuraavia jälkikäsittelytapoja: epävirallinen keskustelu 

kollegoiden kesken, virallinen kokous kollegoiden kesken, keskustelu esimiehen kanssa, 

työnohjaus, virallinen jälkipuinti ja keskustelu terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.   

 

3.3 Työhyvinvointi ja asiakasväkivalta  

Työhyvinvointi käsitteenä on laaja ja monitasoinen. Aiemmin on puhuttu työntekijöiden 

jaksamisen yhteydessä enemmän työkyvystä, josta nykypäivänä ollaan siirrytty puhumaan 

enemmänkin työhyvinvoinnista ja sen ylläpitämisestä (Ilmarinen, Gould, Järvikoski & 

Järvisalo 2006, 20). Työkyky on ennen nähty fyysisenä; mikäli työntekijä on fyysisesti 

hyvässä kunnossa, hän pystyy tekemään töitä. Nykypäivänä taas työkykykäsitys on 

kokonaisvaltainen sisältäen sekä fyysisen että psyykkisen toimintakyvyn.  

Työkyvyn määrittely ei ole yksiselitteistä ja yhtenevää tutkimuksen kentällä. 

Työkykyä on määritelty perinteisen mallin mukaisesti ottaen huomioon henkilön 

yksilöllisen työkyvyn suhteessa työn vaatimuksiin. Työkykyä on viime vuosina määritelty 

myös niin sanottujen moniulotteisten integroitujen mallien mukaan, jossa on painotetaan 

työkyvyn konteksti- ja aikasidonnaisuutta. (Ilmarinen ym. 2006, 18–19.) Tässä tutkielmassa 

ymmärrän työkyvyn käsitteen perinteisellä tavalla, eli näen työkyvyn kapeasti vain yksilön 

omana toimintakykynä ja samalla osana laajempaa työhyvinvoinnin käsitettä.  
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Työterveyslaitoksen koordinoima EU-rahoitteinen työhyvinvointiin liittyvässä 

hankkeessa työhyvinvoinnin määrittelyyn tehtiin kolme versiota, joista ensimmäistä on 

käytetty esimerkiksi pian esittelemässäni Päivi Rauramon Työhyvinvoinnin portaat –

teoksessa (2012). Tämän määritelmän mukaan ”[t]yöhyvinvointi tarkoittaa turvallista, 

terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin 

johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja 

palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.” (Anttonen & 

Räsänen 2009, 18). Työhyvinvointi on siis vahvasti organisaatioon liittyvä kokonaisuus, 

johon työntekijän oma työkyky on yhteydessä.  

Väkivallalla on lukuisia vaikutuksia hyvinvointiin ja työssä tapahtuva väkivalta ei 

ole poikkeus. Yksi yleisimmistä työväkivallan seurauksista työntekijälle ovat stressioireet 

(Gates ym. 2011, 63; Enosh ym. 2012, 1131), ja pitkään jatkuneena stressi taas voi johtaa 

työuupumukseen (Maslach, Jackson & Leiter 1996, 192).  Uupumukseen johtavia tekijöitä 

Maslachin ja kumppaneiden (1996) mukaan sosiaalialalla voi olla se, että 

asiakaskohtaaminen keskittyy usein asiakkaan ongelmiin ja on siksi hyvin 

ongelmakeskeistä. Tilanteessa on mukana paljon negatiivisia tunteita, kuten pelkoa, vihaa, 

häpeää ja epätoivoa. Tämä aiheuttaa turhautumista ja ristiriitaisia tunteita työntekijässä, 

koska ongelmat ovat usein niin monimutkaisia, ettei välttämättä ole sopivaa ja helposti 

saavutettavaa ratkaisua. Tämä voi johtaa krooniseen stressiin ja burnoutiin. (emt., 192). 

Myös kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia selvittäneet Pekka ja Perhoniemi (2014) 

havaitsivat, että koettu asiakasväkivalta oli negatiivisessa yhteydessä työntekijöiden 

henkiseen hyvinvointiin. (Pekka & Perhoniemi 2014, 59.) Asiakasväkivallan vaikutuksia 

käsittelin jo luvussa 3.1, joten tässä luvussa keskityn muodostamaan kontekstin Abraham 

Maslow’n tarvehierarkian (1987)  ja siihen pohjautuvan Päivi Rauramon työhyvinvoinnin 

portaat -mallin (2012) avulla.  

Lähestyn työhyvinvointia organisaatioteoreettisesta näkökulmasta, sillä väkivallan 

jälkikäsittelyn käytännöt ja toimintaohjeet ovat työpaikka- ja organisaatiosidonnaisia. 

Tarkastelen asiakasväkivallan jälkikäsittelyä organisaation tehtävänä, en niinkään 

työntekijän omalla vastuulla olevana asiana. Tästä syystä laajempi organisaatioteoreettinen 

näkökulma on mielekäs omassa tutkimuksessani. Organisaatioteorioissa on useita eri 

koulukuntia, joista tähän tutkimukseen sopivimpana näen ihmissuhteiden koulukunnan. 

Asiakasväkivalta vaikuttaa työntekijöihin, joihin taas ihmissuhteiden koulukunta kiinnittää 
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enemmän huomiota verrattuna muihin koulukuntiin. Ihmissuhteiden koulukunnan 

keskeisimpiin edustajiin kuului Abraham Maslow, jonka motivaatioteoriaa esittelen 

seuraavaksi. (Virtanen & Sinokki 2014, 60–62.) Samalla käyn läpi analyysissa 

hyödyntämääni työhyvinvoinnin portaat -mallia (Rauramo 2012), joka soveltaa Maslow’n 

teoriaa työelämään ja työhyvinvointiin.  

 

Motivaatioteoria ja työhyvinvoinnin portaat 

Hyödynnän aineistoni laadullisessa analyysissa Päivi Rauramon jäsennystä työhyvinvoinnin 

eri tasoista (Rauramo 2012).  Rauramon malli työhyvinvoinnin portaista perustuu suoraan 

amerikkalaisen psykologin Abraham Maslow’n kehittämään motivaatioteoriaan. 

Motivaatioteoriassa keskeistä on ajatus ihmisen perustarpeista, joiden motivoimana yksilö 

toimii. Puhutaan Maslow’n tarvehierarkiasta, jossa perustarpeet ovat hierarkisessa 

järjestyksessä: fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarve, yhteenkuuluvuuden tarve, 

arvonannon tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. Perusperiaate teoriassa on, että 

perustavammat tarpeet on tyydytettävä edes jossain määrin ennen kuin ihminen voi hakea 

tyydytystä ”korkeammille” tarpeille. (Maslow 1987, 15–22.)  

Tarpeista perustavimpia ovat fysiologiset tarpeet: muun muassa nälkä, jano, 

unentarve, seksuaalivietti. Fysiologisten tarpeiden lähtökohtana pidetään homeostaasia, joka 

tarkoittaa kehon pyrkimystä ylläpitää normaalia veren virtausta. Kaikkia fysiologisia tarpeita 

ei  olla kuitenkaan todistettu homeostaasiin liittyviksi, kuten seksuaalista halua, äidillistä 

käyttäytymistä tai sensorisia nautintoja (silitys, kutitus, maut ja hajut). Maslow’n (1987, 16) 

mukaan fysiologiset tarpeet ovat melko harvinaisia käyttäytymisen motivaattoreina, sillä ne 

ovat suhteellisen erillisiä muista tarpeista ja helposti paikannettavissa somaattisesti. Nämä 

tarpeet ovat suhteellisen riippumattomia muista tarpeista, mutta eivät täydellisesti. 

Esimerkiksi nälkäinen ihminen voi tosiasiassa etsiä lohdutusta tai tyydyttää riippuvuutta sen 

sijaan, että syömisellä pyrkisi saamaan tarvittavia vitamiineja ja proteiineja. Toisaalta taas 

nälkää voidaan hallita polttamalla tupakkaa tai juomalla vettä. On kiistatonta, että 

fysiologiset tarpeet ovat perusta tarvehierarkialle ja niiden on oltava jossain määrin 

tyydytettyjä ennen muita tarpeita. Jos ihmisen kaikki tarpeet ovat jääneet tyydyttymättä, 

ihmisen toimintaa motivoivat fysiologiset tarpeet. Äärimmäisen nälkäinen ihminen ei 
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kykene ajattelemaan mitään muuta kuin ruokaa ja tällöin kaikki muut tarpeet ovat 

toissijaisia. (Maslow 1987, 15–16.)  

Kun fysiologiset tarpeet on tyydytetty, turvallisuuden tarve siirtyy motivoimaan 

ihmisen toimintaa. Turvallisuuden tarpeeseen liittyvät muun muassa vakaus, suoja, vapaus 

elää ilman pelkoa ja ahdistusta, laki, rajoitukset ja säännöt. Esimerkiksi sodan keskellä tai 

turvattomassa yhteiskunnallisessa tilanteessa ihminen voi käyttää kaiken energiansa turvassa 

pysymiseen, jolloin kaikki muut ”korkeammat” tarpeet jäävät taka-alalle (äärimmäisessä 

tilanteessa jopa fysiologiset tarpeet jäävät toissijaisiksi). Kuitenkin suhteellisen turvallisessa 

yhteiskunnassa ihmisen ei useimmiten tarvitse pelätä henkensä ja terveytensä puolesta, vaan 

turvallisuuden tarve koskee enemmänkin muun muassa taloudellista vakautta (siihen 

mahdollistavan palkkauksen myötä) ja vakuutuksia. Toisinaan myös uskonnolliset toiminnat 

ovat osittain turvallisuuden tarpeen motivoimia. (Maslow 1987, 18.) 

Kun fysiologiset ja turvallisuuden tarpeet on suhteellisen hyvin tyydytetty, tarve 

kuulua johonkin ja rakkauden tarve aktivoituvat. Ihminen kaipaa ystävää, puolisoa tai 

perhettä enemmän kuin mitään muuta, kun yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarve motivoi 

toimintaa. Ihmisellä on luontainen tarve kuulua johonkin ryhmään ja tuntea olevansa 

”omiensa” joukossa; niin kauan kuin tämä tarve on vielä tyydyttymättä,  se dominoi ihmisen 

toimintaa. Maslow’n (1987, 21) mukaan tämän tarpeen puuttumisen tai taantumuksen 

taustalla voi olla sopeutumattomuutta ja patologiaa. (emt., 20–21.)  

Maslow (1987, 21) jakaa arvostuksen tarpeen kahteen osaan: ihmisellä on tarve 

kokea itsensä päteväksi ja riittäväksi (itsensä arvostus) ja tarve tulla arvostetuksi muiden 

toimesta. Kun ihminen arvostaa itseään, hän tuntee itsevarmuuden, voiman ja 

kykeneväisyyden tunteita. Arvostuksen tarpeen täyttymättä jääminen taas johtaa matalaan 

itsearvostukseen, alemmuuden ja avuttomuuden tunteisiin. Arvostusta tarvitaan myös 

toisilta, mutta parhaiten tarve täyttyy kun arvostusta ja kunnioitusta saadaan ansaitusti 

ulkoisen ihailun tai kuuluisuuden sijaan. (emt., 21–22.)  

Näiden kaikkien tarpeiden tyydyttämisen jälkeen ihminen voi tuntea levottomuutta 

ja tyytymättömyyttä. Ihmisellä on vielä itsensä toteuttamisen tarve: tarve olla kaikkea sitä, 

mitä juuri se ihminen voi yksilönä olla. Ihmisellä on tarve toteuttaa omia vahvuuksiaan ja 

intohimojaan. Tämän tarpeen tyydyttäminen on hyvin yksilöllistä, sillä jokaisella on erilaisia 

potentiaaleja ja toiveita. Maslow’ta siteeraten: ”muusikoiden on tehtävä musiikkia, 
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taiteilijoiden on maalattava, runoilijoiden on kirjoitettava ollakseen pohjimmiltaan sinut 

itsensä kanssa”. (Maslow 1987, 22.) 

Näiden perustarpeiden lisäksi Maslow (1987, 23–25) tunnistaa myös kognitiiviset 

ja esteettiset tarpeet. Niitä en kuitenkaan käsittele tutkimuksessani, sillä tarkastelen 

laadullista analyysia työhyvinvoinnin kannalta eli hyödynnän Rauramon (2012) 

työhyvinvoinnin portaat –mallia aineiston analyysissa. Esittelemääni perustarpeiden 

hierarkiaan kuuluu poikkeuksia, jotka on olennaista nostaa esiin tässä tutkimuksessa 

sosiaalialan erityisluonteen vuoksi. Tarpeet eivät aina täyty tässä tunnetussa järjestyksessä 

ja ihmisestä riippuen toiset tarpeet ovat dominoivampia kuin toiset. Esimerkiksi joillekin 

ihmisille arvostus on tärkeämpää kuin rakkaus ja yhteenkuuluvuus tai äärimmäisen luovilla 

ihmisillä on tarve toteuttaa itseään muiden perustavampien tarpeiden kustannuksella. 

Esimerkiksi pitkään jatkunut nälkä voi aiheuttaa sen, etteivät korkeammat tarpeet koskaan 

aktivoidu vaan ihminen on tyytyväinen, kunhan vain saa nälkänsä tyydytettyä. Tarpeiden 

järjestys voi myös muuttua elämäntilanteen muuttuessa: pitkään vakaassa työssä ollut 

ihminen voi irtisanoutua itsearvostuksen takia, koska ei ole koskaan nähnyt nälkää. 

Kuitenkin jäätyään työttömäksi hän voi valita palata takaisin samaan työhön täyttääkseen 

fysiologiset ja/tai turvallisuuden tarpeet arvostuksen kustannuksella. (Maslow 1987, 26–27.)  

Näen tämän tutkimuksen suhteen olennaisimpana poikkeuksena ideaalien ja 

arvojen osuuden tarpeiden ohittamisessa. Jotkut ihmiset ohittavat omat tarpeensa arvojensa 

vuoksi ja pystyvät sietämään vastustusta sekä seisomaan totuuden takana oman 

hyvinvointinsa kustannuksella (Maslow 1987, 27). Maslow’n mukaan nämä ihmiset ovat 

varsinkin varhaisina elinvuosinaan kokeneet tarpeiden täyttymistä ja sen seurauksena heidän 

persoonansa on kehittynyt vahvaksi. Sosiaalialalla on vahvat ammatilliset ideaalit ja eettiset 

arvot: menevätkö ne työntekijän oman hyvinvoinnin ohi? En kuitenkaan Maslow’n tavoin 

ajattele tämän johtuvan työntekijöiden varhaislapsuudesta, vaan enemmänkin vahvasti 

sisäistetyistä ideaaleista, mistä esimerkiksi Virkki (2008) kirjoittaa tutkimuksessaan. Onko 

niin, että sosiaalialalla työskentelevät ohittavat omat tarpeensa asiakkaan hyvinvoinnin 

vuoksi hoitaakseen työnsä? Tällöin jälkikäsittelyllä olisi tärkeä tehtävä noiden tyydyttämättä 

jääneiden tarpeiden täyttämiseen.  

Seuraavaksi käyn läpi lyhyesti vielä Päivi Rauramon (2012) työhyvinvoinnin 

portaat –mallin, jota laadullisessa analyysissa on hyödynnetty. Kuviossa 1 on esitetty 
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vierekkäin Maslow’n tarvehierarkia ja Rauramon työhyvinvoinnin portaiden malli. 

Rauramon kuvaamat työhyvinvoinnin tasot ovat hyvin lähellä Maslow’n jäsentämiä tarpeita, 

mutta työhyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteltuna. Kuten tarvehierarkiassakin, Rauramon 

mallissa on viisi ”porrasta”, joille on koottu työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä organisaation 

ja yksilön näkökulmasta. Mallin tavoitteena on löytää työkaluja työhyvinvoinnin 

kehittämiseen tarkastelemalla taustalla vaikuttavia mekanismeja ja toimintamalleja. 

Työhyvinvoinnin ulottuvuudet on nimetty mallissa seuraavasti: terveys, turvallisuus, 

yhteisöllisyys, arvostus ja osaaminen. (Rauramo 2012, 13.)  

 

    
5. Itsensä toteuttamisen tarpeet: 
oman potentiaalin hyödyntäminen, 

itsensä kehittäminen    

5. Osaaminen: oppimisen ja 
osaamisen hallinta, urakehitys ja 
suunnittelu, metakognitiiviset taidot 
(tunneäly), luovuus  

    

   

4. Arvonannon tarpeet: oman itsensä 
ja muiden arvostus, pätevyyden ja 
kykeneväisyyden tuntemus, maine, 
status  

4. Arvostus: arvot, kulttuuri, strategia, 
tavoitteet, mittaaminen, 
palkitseminen, palautejärjestelmät, 
kehityskeskustelut 

   

  
3. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden 
tarpeet: kiintymyksen osoittaminen ja 
vastaanottaminen, yhteisöön 
kuuluminen 

3. Yhteisöllisyys: ryhmät, tiimit, 
johtaminen, esimiestyö, organisaation 
me-henki 

  

 
2. Turvallisuuden tarpeet: fyysinen 
turva, taloudellinen vakaus, vapaus elää 
ilman pelkoa, ahdistusta ja kaaosta 

2. Turvallisuus: työyhteisö, 
työympäristö, ergonomia, työjärjestelyt, 
palkkaus, työn pysyvyys 
 

 

1. Fysiologiset tarpeet: mm. verenkierron 
tasapaino (homeostaasi), nälkä, jano, 
seksuaalinen vietti, unentarve 

1. Terveys: terveydenhuolto, ruoka, 
virvokkeet, liikunta, lepo, palautuminen, 
vapaa-aika 
 

 Maslow’n tarvehierarkia (1987) ja Rauramon työhyvinvoinnin portaat (2012) 

 

Terveys viittaa tässä jaottelussa fysiologisiin tarpeisiin. Työelämän näkökulmasta 

voidaan tarkastella esimerkiksi työpaikkaruokailua, työkuormitusta ja työntekijän 

elämäntapoja. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli terveyden ulottuvuudella. Ilman 

riittävää terveyttä työntekijällä ei ole tarvittavaa työkykyä, joten tämä työhyvinvoinnin 

ulottuvuus luo pohjan työhyvinvoinnille. Tästä näkökulmasta tulevat esille 

asiakasväkivallan vakavat vaikutukset, kuten stressin oireisto unettomuudesta vatsakipuihin 
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ja mielenterveysongelmat. Hyvä terveys mahdollistaa myös virikkeellisen vapaa-ajan, joka 

edesauttaa työstä palautumista. Turvallisuuden tarve taas tyydyttyy, kun esimerkiksi 

työympäristö ja toimintatavat ovat turvalliset, palkkaus mahdollistaa toimeentulon, työsuhde 

on vakaa ja työyhteisö on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen. Väkivalta aiheuttaa uhkaa 

turvallisuudelle, mutta hyvällä riskienhallinnalla ja työympäristön kehittämisellä väkivallan 

riskiä voidaan vähentää. Yhteisöllisyys työelämässä vastaa Maslow’n tarvehierarkiassa 

yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeisiin. Yhteisöllisyyden tasolla esimerkiksi 

työyhteisön hyvä ilmapiiri, avoimuus ja luottamus sekä omaan työhön vaikuttaminen 

lisäävät työhyvinvointia. Tärkeäksi nousee myös esimies-alaissuhteet, kokouskäytännöt ja 

kehittyvä työ.   

Arvostuksen tarpeet tyydyttyvät työelämässä, kun työntekijä saa omasta työstään 

oikeudenmukaista palkkaa, riittävästi palautetta ja palkitsemista sekä kokee olevansa 

arvostettu organisaatiossaan. Kyse on arvostuksesta sekä omaa että muiden työtä kohtaan ja 

organisaation johdolla on tässä myös merkittävä rooli arvostuksen antajana. Osaaminen on 

työhyvinvoinnin ulottuvuuksilla viides ja viimeinen ”porras”. Tästä näkökulmasta voidaan 

tarkastella oppivaa organisaatiota, oman osaamisen kehittämistä ja luovuuden 

hyödyntämistä työssä. Maslow’n tarvehierarkiassa osaaminen vastaa itsensä toteuttamisen 

tarpeisiin, joiden tyydyttäminen on mahdollista, kun muut perustarpeet on jotakuinkin 

täytetty. Kun työssä koetaan oppimiskokemuksia sekä itsensä kehittämisen ja toteuttamisen 

mahdollisuuksia, se tukee työhyvinvointia. (Rauramo 2012, 14–15, 89.)  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 

Tutkielmassani kartoitan asiakasväkivallan jälkikäsittelyn tilaa sosiaalialalla Suomessa. 

Minua kiinnostaa, kuinka yleistä jälkikäsittely on sosiaalialalla, millaista se on ja koetaanko 

se hyödylliseksi. Tarkastelen, mitkä tekijät ennustavat jälkikäsittelyn toteutumista ja 

jälkikäsittelyn tapaa sekä sitä, millainen yhteys jälkikäsittelyllä on työhyvinvointiin. 

Tavoitteena on selvittää työntekijöiden kokemuksia, käsityksiä ja toiveita jälkikäsittelystä 

sekä nostaa esiin mahdollisia puutteita ja kehittämistarpeita jälkikäsittelyssä ja esittää 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita.   

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin.  

1. Millaisena asiakasväkivallan jälkikäsittely näyttäytyy sosiaalialan työpaikoilla 

Suomessa? 

2. Millainen yhteys jälkikäsittelyllä on (työ)hyvinvointiin?  

3. Miten jälkikäsittelyä voitaisiin kehittää?  

Ensimmäiseen kysymykseen sisältyy jälkikäsittelyn tilan kartoittaminen ja 

kuvaaminen. Siinä tarkastellaan, onko työpaikkojen, työtehtävien, ammatti- ja 

asiakasryhmien välillä eroja sekä millaista jälkikäsittely on.  

Toinen kysymys käsittelee jälkikäsittelytoimenpiteiden toimivuutta. Sitä 

tarkastellaan vertailemalla vastaajien mahdollisesti kokemia jälkikäsittelytoimenpiteitä 

heidän kokemaansa hyvinvointiin ja väkivallan jälkioireisiin.  

Kolmas kysymys keskittyy työntekijöiden kokemuksiin asiakasväkivallan 

jälkikäsittelystä. Selvitän, kokevatko työntekijät tämänhetkisen jälkikäsittelyn riittäväksi vai 

olisivatko he kaivanneet lisää tukea tilanteen jälkeen ja millaista jälkikäsittelyn pitäisi olla.  

Aiempaan tutkimukseen nojaten odotan aineistostani löytyvän seuraavanlaisia 

yhteyksiä. Oletan, että asiakasväkivaltaa esiintyy eri tavalla eri ammatti-, ikä-, 

työnantajasektori- ym. ryhmissä. Oletan, että väkivallan useuden lisäksi väkivallan muoto 

vaihtelee. Jälkikäsittelyn suhteen on vaikeampi tehdä oletuksia, sillä aiempaa tutkimusta on 

vähän. Kuitenkin odotan, että jonkinlaisia eroja havaitaan myös jälkikäsittelyn suhteen: 

esimerkiksi väkivallan raportoimattomuutta on toisinaan selitetty kiireellä ja väkivaltaan 

tottumisella (esim. Ferns & Chojnacka 2005, 53). Jälkikäsittely liittynee vahvasti 
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raportointiin, joten väkivaltaan tottuneet ammattiryhmät mahdollisesti käsittelevät myös 

väkivaltaa harvemmin. Toisaalta nämä väkivaltaa paljon kokevat ammattiryhmät 

tarvinnevat jälkikäsittelyä, joten odotan vaihtelua ehkä eniten jälkikäsittelytapojen suhteen 

(on nopeampaa käsitellä usein tapahtuvat tilanteet epävirallisesti keskustellen kuin aina 

järjestää virallinen jälkipuinti).  

Aiemman tutkimuksen perusteella väkivaltatilanteet käsitellään yleisimmin 

epävirallisesti keskustellen kollegoiden kanssa ja virallista jälkipuintia järjestetään 

harvemmin. Aiemmasta tutkimuksesta on lisäksi johdettavissa hypoteesi siitä, että 

työväkivalta lisää työtyytymättömyyttä ja työtyytymättömyys taas lisää työn 

vaihtohalukkuutta. Väkivallan on myös havaittu aiheuttavan stressiä ja näin ollen laskevan 

hyvinvointia. Oletan, että aineistossani havaitaan eroja työhyvinvoinnissa väkivaltaa 

kokeneiden ja kokemattomien välillä. Organisaation, esimiehen ja kollegoiden tuella on 

havaittu olevan yhteys hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, mutta virallisesta jälkipuinnista 

on ristiriitaisia tutkimustuloksia. Odotan löytäväni jonkinlaista vaihtelua 

jälkikäsittelymuotojen hyödyllisyyden kokemuksessa ja/tai niiden yhteydessä hyvinvointiin. 

Odotan, että jälkikäsittely lieventää asiakasväkivallan negatiivisia vaikutuksia.  

Yhteenvetäen päähypoteesini on kaksiosainen: a) asiakasväkivaltaa käsitellään 

enimmäkseen epävirallisesti, mutta käsittelyn toteutuminen ja käsittelytavat kuitenkin 

vaihtelevat ryhmittäin ja b) asiakasväkivallalla on negatiivisia vaikutuksia työhyvinvoinnin 

osa-alueisiin ja asiakasväkivallan jälkikäsittely vaihdellen käsittelytapojen mukaan lieventää 

näitä vaikutuksia.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimukseni on pääosin kvantitatiivinen ja eksploratiivinen. Aiheesta on tehty tutkimusta 

jonkin verran, mutta kuitenkaan täsmälleen asiakasväkivallan jälkikäsittelyn mahdollista 

yhteyttä työhyvinvointiin sosiaalialalla ei ole tutkittu, joten ei voida puhua täysin 

konfirmatorisesta tutkimuksesta eikä täsmällisiä hypoteeseja ole mahdollista tai kannattavaa 

testata. Aiemmasta tutkimuksesta nousee ennakkotietoa ja olenkin tuonut esiin tiettyjä 

odotuksia, mutta tarkkoja testauksia ei pystytä tällä aineistolla tekemään eikä se ole 

mielekästäkään tutkimuksen kartoittavan luonteen vuoksi.  

Tarkoituksenani on kartoittaa asiakasväkivallan jälkikäsittelyn tilaa sosiaalialan 

työpaikoilla. Koska haluan nimenomaan laajemman kartoituksen, kysely on mielekäs 

aineistonkeruumenetelmä (Valli 2001, 29). Lisäksi väkivalta on hyvin arkaluontoinen aihe 

(Rippon 2000, 453), josta voi olla vaikea puhua. Näin ollen anonyymi kysely helpottanee 

vastaamista verrattuna esimerkiksi teemahaastatteluun. Kyselyni yhdistää molempia 

päätutkimussuuntauksia siten, että lomakkeen avoimet kysymykset jättävät tilaa myös 

laadulliselle sisällönanalyysille.  

Tutkimusjoukoksi kohdentui sosiaaliala, sillä se on yksi työväkivallan riskialoista 

(Piispa & Hulkko 2010, 7) ja sosiaalialalla tapahtuva asiakasväkivalta toistuvasti nousee 

esiin myös mediassa. Sosiaalialan ammattilaisten tavoittamiseksi tein yhteistyötä 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian kanssa, jolla on laaja jäsenpohja. 

Olin yhteydessä ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsaan ja hänen kauttaan sain luvan 

välittää kyselylomakkeeni Talentian jäsenistölle.  

 

5.1 Tutkimuksen kohde ja aineiston kerääminen  

Kyselyni kohdejoukoksi valikoitui Talentian työssäkäyvä jäsenistö, sillä halusin selvittää 

tällä hetkellä työpaikoilla olevia käytäntöjä ja jälkikäsittelyn tilaa. Valitettavasti tällä tavoin 

monet keikkatyötä tekevät opiskelijat ja eläkeläiset jäävät tavoittamatta ja myöskin työstä 

poissaolevilla epäilemättä olisi arvokasta kokemusta aiheesta. Koko jäsenistöä en tässä 

tutkimuksessa kuitenkaan pystynyt sisällyttämään kohdejoukkoon, sillä se olisi 
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monimutkaistanut kyselylomaketta ja tulosten tulkintaa eikä pro gradu-tutkielman resurssit 

riittäneet siihen.   

Aineisto kerättiin verkkokyselyllä, jossa oli sekä kysymyksiä valmiilla 

vastausvaihtoehdoilla ja tarkennuksia varten sekä kehittämisehdotusten selvittämiseen 

avoimia kysymyksiä. Verkkokyselyllä oli mahdollista tavoitettaa suuri määrä sosiaalialan 

työntekijöitä eikä rahoitusta tarvittu paperilomakkeiden lähettämiseen. Verkkokysely 

toteutettiin Webropol-ohjelmalla ja julkinen linkki siihen jaettiin Talentian jäsenistön 

sähköpostilistalle ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsan avustuksella. Käytännössä 

minulla ei ole ollut pääsyä sähköpostiosoitteisiin, joten Varsalle muotoilemani ja 

lähettämäni viesti välitettiin sähköpostilistalle.  

Kyselylomaketta tehdessä on otettava huomioon tutkimuskohde esimerkiksi 

lukutaidon tai aikataulun osalta (Valli 2001, 28). Tässä kyselyssä kohdejoukkona oli 

sosiaalialan korkeakoulutetut, joten oletettavaa on, että kyselyn vastaajat ymmärtävät 

termistöä ja ilmiötä. Kuitenkin on otettava huomioon, että kysymykset voidaan ymmärtää 

eri tavalla ja ne on suunniteltava mahdollisimman yksiselitteisiksi (emt., 28-29).  

Sosiaalialan työpaikoilla on usein kiire ja siksi kyselynikin oli suunniteltava riittävän 

nopeasti vastattavaksi.  

Kyselylomakkeen etuina voidaan nähdä tutkijan vähäinen vaikutus vastauksiin; 

siinä missä haastateltaessa tutkija omalla olemuksellaan tiedostamatta saattaa viestiä omia 

mielipiteitään tai suhtautumistaan, kyselylomakkeessa taas kysymykset esitetään kaikille 

vastaajille täsmälleen samalla tavalla eikä tutkija voi vaikuttaa tilanteeseen. (Valli 2001, 31.) 

Tässä tutkimuksessa oma kokemukseni ja mielipiteeni olisi saattanut tiedostamatta näkyä 

haastattelutilanteessa, mikä taas olisi voinut vaikuttaa haastateltaviin. Lisäksi kyselyssä 

vastaaja voi valita vastaamiseen itselleen parhaan ajankohdan, jolloin vastauksia voi pohtia 

rauhassa (emt., 31). Kyselyn yleisimpänä etuna voidaan pitää laajaa aineistoa, ja tästä syystä 

kysely onkin tutkimukseni tarkoitusperiin sopiva (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 195). 

Kyselytutkimuksessa on myös paljon heikkouksia. Hirsjärven ja kumppaneiden 

(2009, 195) mukaan kyselytutkimusta pidetään yleisesti teoreettisesti laihana ja aineistoa 

pinnallisena. Omassa kyselyssäni oli mukana myös avoimia kysymyksiä, joten vastaajat 

pystyivät syventämään vastauksiaan niin halutessaan. Kyselytutkimuksessa haittapuolena on 

myös usein heikoksi jäävä vastausprosentti (Valli 2001, 31). Tätä tosin on mahdollista 
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parantaa motivoivalla lähetekirjeellä, jossa aiheen tutkimisen tärkeys perustellaan 

uskottavasti. Jos vastausprosentti uhkaa jäädä pieneksi, lähetetään muistutus kyselyyn 

vastaamisesta, jolla usein saadaan lisää vastauksia. Kyselyissä on myös aina 

väärinymmärtämisen mahdollisuus, jota ei pystytä korjaamaan kertomalla lisää 

informaatiota vastaajalle vastaushetkellä. Tämän ongelman minimoimiseksi on tärkeää 

suunnitella yksiselitteiset kysymykset, huolellinen vastausohje ja esitestata lomake ennen 

varsinaisen lomakkeen lähettämistä (emt., 31).  

Näiden lisäksi Hirsjärvi ja kumppanit (2009, 195) nimeävät kyselyn yhdeksi 

heikkoudeksi sen, ettei voida varmistua vastaajien rehellisyydestä tai ylipäätään 

asennoitumisesta kyselyyn. Oletan kuitenkin, että kyselyyni eivät ole vastanneet ne, jotka 

ovat asennoituneet aiheeseen negatiivisesti tai välinpitämättömästi. Aihe koskettaa laajalti 

sosiaalialaa ja siitä on keskusteltu paljon julkisuudessa, joten oletan teeman olevan tärkeä 

monelle ja näin ollen motivoivan vastaajia.  

 

5.2  Kyselylomakkeen rakentuminen ja termien operationalisointi  

Kyselylomakkeen valmistelu alkoi kirjallisuuskatsauksen jälkeen laajamittaisella 

tutustumisella valmiisiin kyselyihin asiakasväkivaltaan liittyen. Mittarin kehittäminen on 

tärkeä osa tutkimuksen tekemistä, sillä jos kysytään vääriä kysymyksiä väärällä tavalla, 

myöskään tulokset eivät ole mielekkäitä. Mittarin luotettavuus on käytännössä yhtä kuin 

koko tutkimuksen luotettavuus. Metsämuurosen (2003, 36) mukaan kannattaa hyödyntää 

valmiiksi testattua mittaria, mikäli sellainen on saatavilla. Oman tutkimukseni tapauksessa 

sopivaa kokonaista kysymyspatteristoa ei löytynyt, joten kyselylomakkeeni on koottu 

yhdistellen omia ja valmiita mittareita muokaten. (Metsämuuronen 2003, 35–36.) 

Taustatutkimuksen lisäksi kysyin sopivia vaihtoehtoja muutamilta alan työntekijöiltä. 

Seuraavaksi tarkennan kysymysten muodostamista olennaisimpien käsitteiden ja 

mittareiden osalta.  

Sisällytin kyselylomakkeeseeni aihealueeseen olennaisesti liittyviä kysymyksiä. 

Taustamuuttujat valitsin sillä perusteella, mitä aiemmassa tutkimuksessa on havaittu olevan 

yhteydessä asiakasväkivallan kokemuksiin. Samoin koko lomakkeessa pyrittiin kysymään 
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jälkikäsittelyyn olennaisesti liittyviä kysymyksiä, joko samankaltaisia kuin aiemmassa 

tutkimuksessa asiakasväkivallasta tai omasta teoriapohjastani nousseita teemoja.  

Kyselyssäni käytin erilaisia mittarityyppejä. Taustamuuttujakysymykset luotiin 

ajatellen tutkimuskohdettani, Talentian jäsenistöä. Ammatti-  ja työpaikkaryhmät mukailtiin 

Talentian jäsenlomakkeesta sekä verkkosivuilta, jotta saisin valmiiksi mahdollisimman 

sopivia vaihtoehtoja kaikille vastaajille. Oli tiedossa, että sosiaaliala on hyvin 

monimuotoinen, mutta silti muu-vastauksia sekä ammattinimikkeeseen että työpaikkaan tuli 

odotettua enemmän. Nämä vastaukset on koodattu uudelleen omaa harkintaani ja 

taustaselvitystä käyttäen, mutta on mahdollista, että osa itse ilmoitetuista 

ammattinimikkeistä ja työpaikoista on voinut mennä uudelleenkoodauksessa erityyppiseen 

ryhmään kuin mitä vastaaja on tarkoittanut.  

 Jaoin kyselylomakkeen kolmeen osioon, jotka olivat asiakasväkivallan kokemus, 

väkivalta työpaikalla ja työhyvinvointi. Asiakasväkivalta-osiossa tarkasteltiin vastaajan 

kokemuksia asiakasväkivallasta ja sitä, kuinka väkivaltatilanne on käsitelty. Tästä osiosta 

saatiin tietoa tilanteiden käsittelystä. Kysymykset muodostin joko itse tai muokkasin jonkun 

muun aihepiirin tutkimuksen kyselystä. Väkivallan muodot jaoin sanalliseen uhkailuun, 

fyysiseen uhkailuun, fyysiseen väkivaltaan, haukkumiseen ja nimittelyyn sekä seksuaaliseen 

väkivaltaan ja ahdisteluun. Väkivallan muotoja on kysytty aiemmassa tutkimuksessa 

monella eri tapaa, ja  pyrin valitsemaan näistä muodoista olennaisimmat sosiaalialan 

näkökulmasta. Samalla tavalla jälkikäsittelytavat muodostettiin aiemman tutkimuksen ja 

määrittelyiden pohjalta, mikä on esitetty luvussa 3.2 Asiakasväkivallan jälkikäsittely. 

Tutkimuksessani tarkastelussa olivat seuraavat jälkikäsittelytavat: epävirallinen keskustelu 

kollegoiden kesken, virallinen kokous kollegoiden kesken, keskustelu esimiehen kanssa, 

työnohjaus, virallinen jälkipuinti ja keskustelu terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.   

Työhyvinvointi on käsitteenä äärimmäisen laaja ja siihen sisältyy monenlaisia osa-

alueita. Tässä kyselyssä käsittelin työhyvinvointia pilkkomalla sen sairauslomiin, stressiin, 

työn mielekkyyteen, työkykyyn ja –tyytyväisyyteen sekä työn vaihtohalukkuuteen. Työn 

mielekkyyttä ja stressiä kartoitettiin väittämien kautta, joista analyysivaiheessa tehtiin 

summamuuttujat. Nämä väittämät yhdisteltiin monista työhyvinvointia ja stressiä 

käsittelevistä kyselyistä. Työkykyä ja –tyytyväisyyttä mitattiin arvosanana asteikolla 

nollasta kymmeneen ja työn vaihtohalukkuutta selvitettiin tarjoamalla väittämiä, joista 
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vastaajan oli mahdollista valita parhaiten tilannettaan kuvaavan vaihtoehdon. Myös työn 

vaihtohalukkuutta käsittelevän kysymyksen muokkaamisessa hyödynnettiin aiempia 

tutkimuksia. 

Kyselylomakkeeni kokonaisuudessaan muodostettiin taustatutkimuksen, muiden 

kyselyiden sekä omien ja muiden alan työntekijöiden kokemuksen pohjalta. Kyselyä 

testattiin useita kertoja valmistelun eri vaiheissa niin alan työntekijöillä kuin alaa 

tuntemattomillakin. Kommenttien perusteella tehtiin muutoksia ja lopullinen versio avattiin 

vastaajille 7.11.2016, muistutusviesti lähetettiin 22.11.2016 ja kysely suljettiin 30.11.2016.  

 

5.3 Tutkimusaineiston valmistelu 

Aineistoon tehtiin useita muuttujamuunnoksia, jotta haluttuja analyyseja saatiin tehtyä. 

Avoimia vastauksia koodattiin ja luokiteltiin uudelleen oman analyysini kannalta 

mielekkäällä ja riittävällä tavalla. Ikä luokiteltiin vastaajien antamien syntymävuosien 

mukaan ikäluokkiin. Koulutustasomuuttujaa muokattiin niin, että 

ammattikorkeakoulututkinto yhdistettiin alempaan korkeakoulututkintoon ja ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto ylempään korkeakoulututkintoon. Asiakasväkivallan suhteen 

eroja oli ammattikorkeakoulututkinnon ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

välillä, kuin myös ylemmän korkeakoulututkinnon ja ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden välillä: ammattikorkeakoulututkinnon 

suorittaneet kokivat enemmän asiakasväkivaltaa. Erot eivät kuitenkaan olleet enää 

merkitseviä, kun työpaikka otettiin huomioon. Koulutustasoa kysyttäessä ei ollut 

vaihtoehtona ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, mikä voinee antaa virheellisiä 

jakaumia koulutustasoa tarkastellessa, joten koin mielekkääksi jättää erottamatta 

ammattikorkeakoulututkinnon muista.  

Työpaikkamuuttuja koodattiin kokonaan uudelleen yhdistämällä ammattinimike 

sekä työpaikka (Liite 1. Kyselylomake kysymykset 4 ja 6). Kumpaankin alkuperäiseen 

kysymykseen tuli useita avoimia vastauksia, mikä kertoo sosiaalialan monimuotoisuudesta 

nimikkeiden ja työpaikkojen suhteen. Luokittelin avoimet vastaukset ja yhdistin luokkia sen 

perusteella, millaiseksi kyseisen työpaikan kyseinen ammattinimike kuvataan erilaisissa 
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lähteissä. Tämän lisäksi tarkastelin asiakasväkivallan kokemusta ryhmissä, jotta ne olisivat 

mahdollisimman koherentteja työnkuvien sekä väkivallan kokemuksen suhteen.  

Väkivallan muodossa ja jälkikäsittelytavassa avoimet vastaukset tarkistettiin 

yksitellen ja sijoitettiin tapauskohtaisesti muihin luokkiin. Esimerkiksi jos väkivallan 

muotoon oli vastattu fyysistä väkivaltaa koetun ”kuukausittain” ja avoimeen vastaukseen 

”viikoittain”, tarkastettiin avoimen tekstikentän selite ja harkittiin, voidaanko kyseinen 

toiminta tulkita joksikin annetuista väkivallan muodoista. Pureminen, lyöminen, 

nipistäminen ym. fyysisen koskemattomuuden rikkominen tulkittiin fyysiseksi väkivallaksi, 

joten tässä tapauksessa fyysisen väkivallan tapahtumistiheyteen olisi muutettu ”viikoittain”.  

Sama toimenpide tehtiin jälkikäsittelytapojen hyödyllisyyden uudelleenluokittelussa: mikäli 

avoin vastaus oli tulkittavissa joksikin annetuista vastauksista, se uudelleenkoodattiin 

vastaavalla tavalla. Esimerkiksi debriefing ja defusing tulkittiin viralliseksi 

jälkipuintisessioksi ja tiimikokoukset virallisiksi kokouksiksi kollegoiden kesken.  

Jälkikäsittelyn yhteyttä työhyvinvointiin tarkastellessa työhyvinvointimuuttujia 

muokattiin. Analyysiin otettiin stressiin, työn mielekkyyteen, työtyytyväisyyteen ja 

työkykyyn liittyvät muuttujat. Niiden muodostaminen on kuvattu Taulukossa 1.  

 

 Työhyvinvointimuuttujat ja niiden muodostaminen  

Työhyvinvointimuuttujat 

Muuttuja Muuttujan muodostaminen 

Stressi 
9 väittämää, johon vastattiin väliltä täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä. 
Muodostettiin summamuuttuja, jonka skaala on 1-5. 

Työn mielekkyys 
8 väittämää, johon vastattiin väliltä täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä. 
Muodostettiin summamuuttuja, jonka skaala on 1-5. 

Työtyytyväisyys 
Suora kysymys, johon vastattiin väliltä 0-10. Tulosten vertailun helpottamiseksi 
muutettiin skaalalle 1-5. 

Työkyky 
Suora kysymys, johon vastattiin väliltä 0-10. Tulosten vertailun helpottamiseksi 
muutettiin skaalalle 1-5. 
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5.4 Aineiston kuvaus 

Lähetin kyselyni työssäkäyvälle Talentian jäsenistölle (N = 12 643), joka koostuu 

sosiaalialan korkeakoulutetuista. Koska kysely lähetettiin koko tutkittavalle joukolle, 

tutkimukseni on kokonaistutkimus. Näistä sähköpostiosoitteista noin 200 ei ollut käytössä 

tai viesti ei muuten saavuttanut vastaanottajaa. Kyselyä ei lähetetty jäsenille, jotka olivat 

ilmoittaneet statuksensa opiskelijoiksi, työttömiksi tai eläkeläisiksi, sillä tutkimukseni 

rajautuu työssä tapahtuneiden asiakasväkivaltatilanteiden jälkiselvittelyyn. Tiedostan 

jättäväni tällä rajauksella monia tutkimisen arvoisia kokemuksia ulkopuolelle, mutta pro 

graduni aikaresurssit eivät riittäneet laajempaan tarkasteluun. Linkki kyselyyn lähetettiin 

Talentian kautta, joten lähetykseen ja viestien palautumiseen liittyvät luvut on saatu 

Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsalta sähköpostitse.  

Kyselyyn vastasi 706 henkilöä, joista kuitenkin poistettiin kaksi vastaajaa, jotka 

vastasivat olevansa työelämän ulkopuolella. Kohdejoukko oli Talentian työssäkäyvät 

jäsenet, joihin vastaajat eivät kuuluneet. Vastausprosentiksi näin ollen saadaan 5,6. Kyselyn 

vastausprosenttina tämä on hyvin pieni, mutta määrällisesti se mahdollistaa tilastollisen 

analyysin.  

Suurin osa vastaajista oli naisia (93,3 %, N=657), mikä oli odotettavissa 

sosiaalialan naisvaltaisuuden vuoksi. Talentian jäsenrekisterin tietojen mukaan naisia on 93 

% jäsenistöstä, joten sukupuolijakauman suhteen vastaajat kuvaavat hyvin koko jäsenistöä. 

Vastaajat olivat pääosin alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita (60,1 %, N=423) ja 

työskentelivät lähinnä kunnan, kuntainliiton tai muun julkisen toimijan tehtävissä (75,7 %, 

N=533). Työsuhde oli suurimmalla osalla vakinainen tai toistaiseksi voimassa oleva (84,4 

%, N=594) eikä suurin osa vastaajista ollut esimiesasemassa työpaikallaan (82 %, N=577). 

Ikäjakauma on lähes samanlainen Talentian koko jäsenistön kanssa, mutta 51–60-vuotiaiden 

ryhmä on aineistossani n. 10 % yliedustettuna. (Varsa, sähköpostiviesti 6.4.2017.) 
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 Aineiston kuvaus  

 % n 
Sukupuoli   

nainen 93 657 
mies 6 42 
muu 0,3 2 

ei vastausta 0 3 
Ikä    

alle 30 vuotta 13 94 
31-40 vuotta 23 165 
41-50 vuotta 24 167 
51-60 vuotta 28 199 
yli 60 vuotta 10 71 
ei vastausta 1 8 

keski-ikä 45,5   

Koulutustaso   

opistoasteen ammatillinen tutkinto 10 73 
alempi korkeakoulututkinto 60 423 
ylempi korkeakoulututkinto 29 203 

jatkotutkinto 0,4 3 
ei vastausta 0,3 2 

Työpaikka   

sosiaalityöntekijä sosiaalitoimistossa 17 119 
muu sosiaalitoimistossa 11 80 

lapset ja nuoret, ei lastensuojelu 16 112 
mielenterveys- ja päihde, kriminaalihuolto sekä 

ensi- ja turvakoti 
6 44 

vanhus- ja vammaistyö 14 101 
terveys ja kuntoutus 8 54 

lastensuojelulaitos 14 101 
järjestöt ja seurakunta 4 29 

muu työpaikka 9 61 
ei vastausta 0,4 3 

Työnantajasektori   

kunta, kuntainliitto tai muu julkinen toimija 76 533 
yksityinen (tai oma) yritys 14 95 

kolmannen sektorin toimija  10 69 
ei vastausta 1 7 

Työsuhteen laatu   

vakinainen 84 594 
määräaikainen 15 105 

ei vastausta 0,7 5 
Asema   

esimiesasema 17 121 
ei esimiesasemaa 82 577 

ei vastausta 0,9 6 
Väkivallan kokemus   

On kokenut asiakasväkivaltaa nykyisessä työssä.  68 478 
Ei ole kokenut väkivaltaa nykyisessä työssä.  32 226 
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5.5 Analyysimenetelmät 

Koska aineistoni on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen, myös analyysissä käytän 

kummankin pääsuuntauksen analyysimenetelmiä. Aineisto on kerätty laajalla 

verkkokyselyllä, joten pääasiassa aineisto on määrällinen. Avoimiin kysymyksiin kuitenkin 

sain odotettua enemmän vastauksia, joten tutkimukseni syventämiseksi halusin lisätä 

tuloksiin myös laadullisen tarkastelun. Määrällisen kyselyaineiston analysointiin on käytetty 

SPSS 24 for Windows-ohjelmaa sekä Microsoft Office Excel-ohjelmaa.  

Määrällisten analyysien kohdalla käytän todennäköisyyksien tarkastelussa apuna p-

arvoa (probability) eli merkitsevyystasoa (Significance).  P-arvolla on Metsämuurosen 

(2003, 354) mukaan ainakin kolme erilaista tulkintaa: ensiksi p-arvo kertoo ylipäänsä 

havainnon todennäköisyyden. Toiseksi p-arvolla voidaan arvioida nollahypoteesin 

hylkäämisen merkitsevyystasoa ja kolmanneksi nollahypoteesin virheellisen hylkäämisen 

todennäköisyyttä. Nämä kolme tulkintaa eivät sulje toisiaan pois, mutta tässä tutkielmassa 

lähestyn p-arvoa nollahypoteesin virheellisen hylkäämisen kautta: kun p-arvo on 

merkitsevyystasolla 5 %, 1 % tai 0,1 %, on epätodennäköistä, että muuttujien välinen ero 

johtuu sattumasta. Toisin sanoen nollahypoteesi muuttujien riippumattomuudesta voidaan 

hylätä, koska todennäköisyys hylkäämisen virheellisyydelle on merkitsevyystasosta 

riippuen 5 %, 1 % tai 0,1 %. Raportoinnissa merkitsevyystasot on ilmaistu tähdillä 

seuraavasti: (*) ero on tilastollisesti melkein merkitsevä kun p≤0,05, (**) ero on 

tilastollisesti merkitsevä kun p≤0,01  ja (***) ero tilastollisesti erittäin merkitsevä kun 

p≤0,001. (emt., 353.)  

 

5.5.1 Ristiintaulukointi ja keskiarvovertailu  

Ristiintaulukointi ja keskiarvovertailu lukeutuvat yksinkertaisimpiin tilastollisiin 

menetelmiin, joilla pyritään havaitsemaan muuttujien välisiä yhteyksiä. Tässä tutkimuksessa 

näiden rinnalla on käytetty tilastollisia testejä merkitsevyyksien ja todellisten yhteyksien 

havaitsemiseen; χ -riippumattomuustestiä ristiintaulukoinnissa ja varianssianalyysia 

keskiarvovertailussa.  

χ -riippumattomuustestillä voidaan selvittää, onko yhteys todellinen vai voiko se 

johtua sattumasta. (Metsämuuronen 2003, 293.) Toisin sanoen χ -testi mittaa kahden 
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muuttujan välistä riippumattomuutta. Khiin neliön laskemiseen tarvitaan taulukon 

reunajakaumat, joiden avulla saadaan laskettua taulukoiden soluille odotetut frekvenssit. 

Tämän jälkeen lasketaan kunkin solun havaitun frekvenssin O (observed frequency) ja 

odotetun frekvenssin E (expected frequency) erotuksen neliö, joka jaetaan kyseisen solun 

odotetulla arvolla. Lopuksi summataan kaikki yhteen ja saadaan Khiin neliö χ . Khiin neliö 

-testisuure lasketaan siis seuraavalla tavalla:  

χ =  ∑
(𝑂 − 𝐸)²

𝐸
 

Jotta χ - testisuuretta voi hyödyntää, sille on laskettava myös vapausasteet df 

(degrees of freedom. Vapausasteet lasketaan ristiintaulukosta ensin vähentämällä sekä rivien 

solujen lukumäärästä että sarakkeiden solujen lukumäärästä 1. Tämän jälkeen nämä kaksi 

lukua kerrotaan keskenään. Vapausasteet lasketaan siis seuraavalla kaavalla:  

𝑑𝑓 = (𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä − 1) ∗ (𝑠𝑎𝑟𝑎𝑘𝑘𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä − 1) 

Tämän jälkeen verrataan saatua χ -testisuureen arvoa kriittiseen arvoon saadulla 

vapausasteella halutulla riskitasolla. Mikäli saatu χ -testisuureen arvo on suurempi, 

nollahypoteesia eli tässä riippumattomuusoletusta ei voida hylätä. (Metsämuuronen 2003, 

376.) Suurin osa ristiintaulukoinneista on tehty SPSS  24 for Windows – ohjelmalla, joka 

antaa suoraan taulukoiden merkitsevyystasot. Osa χ -riippumattomuustesteistä taas on tehty 

Microsoft Office Excel-ohjelmalla.  

Keskiarvojen tarkastelussa on käytetty varianssianalyysia (analysis of variance, 

ANOVA). Varianssianalyysilla voidaan tarkastella ryhmäkeskiarvojen vaihtelua ja sen 

tilastollista merkitsevyyttä. Varianssianalyysissa selitettävä muuttuja on jatkuva (esim. tässä 

tutkimuksessa stressi) ja selittävä muuttuja järjestys- ja luokitteluasteikollinen, esimerkiksi 

tässä tutkimuksessa työpaikka tai koulutustaso. Varianssianalyysissa asetetaan 

nollahypoteesiksi se, että ryhmien keskiarvot ovat samat ja testataan tätä hypoteesia. Tällöin 

jos analyysin tuloksena nollahypoteesi voidaan hylätä, ryhmien keskiarvot eroavat toisistaan 

merkitsevästi. Varianssianalyysi käytännössä perustuu siihen, että muuttujan luokkien 

sisäistä hajontaa verrataan luokkien väliseen hajontaan. Mikäli varianssit eivät juurikaan 

eroa toisistaan, on todennäköistä, että jakaumat ovat samankaltaiset eikä näin ollen ryhmien 

välillä ole merkitseviä eroja. Tilastollisena testinä varianssianalyysissa käytetään F-testiä, 
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joka kertoo, eroavatko keskiarvot merkitsevästi toisistaan. (Metsämuuronen 2003, 644–

650.) 

 

5.5.2 Regressioanalyysi  

Regressioanalyysi on tilastollinen menetelmä, jolla pyritään ennustamaan yhtä muuttujaa 

joukolla muita muuttujia. Ennustettavaa muuttujaa kutsutaan selitettäväksi muuttujaksi ja 

ennustajia taas selittäviksi muuttujiksi. Kahden muuttujan välinen korrelaatiokerroin 

ilmaisee, kuinka vahva yhteys näiden välillä on ja korrelaatiokertoimen neliö, selitysaste 𝑟  

kertoo, kuinka paljon toisella muuttujalla voidaan selittää toista. Regressioanalyysissa taas 

selitettäviä muuttujia on useampi ja näiden yhtäaikaisten korrelaatiokertointen neliö 𝑅  

kertoo, kuinka paljon tämä muuttujien joukko pystyy selittämään selitettävää muuttujaa. 

Regressioanalyysista on monta eri muunnelmaa, joista tässä tutkimuksessa on käytetty 

logistista regressioanalyysia. Logistista regressioanalyysia käytetään, kun selitettävänä 

muuttajana on luokitteleva muuttuja. (Metsämuuronen 2003, 577.)  

Regressioanalyysissa luodaan regressiomalli, jossa on mukana riippuvaa muuttujaa 

selittävät riippumattomat muuttujat. Mallin hyvyyttä arvioidaan 

multippelikorrelaatiokertoimen neliön 𝑅  avulla. Multippelikorrelaatiokerroin 𝑅 kertoo 

havaittujen ja ennustettujen arvojen välisen korrelaation ja sen neliö 𝑅  taas kertoo mallin 

selitysasteen. Selitysasteesta nähdään, kuinka monta prosenttia kyseinen regressiomalli 

pystyy selittämään riippuvan muuttujan vaihtelusta. (emt., 588.)  

Regressioanalyysia voi käyttää silloin, kun halutaan löytää suuresta 

muuttujajoukosta niitä riippumattomia (selittäviä) muuttujia, jotka pystyvät selittämään 

jotakin tiettyä riippuvaa (selitettävää) muuttujaa mahdollisimman hyvin. 

Regressioanalyysilla päästään myös tarkastelemaan jo ennalta hyvin selittäviä muuttujia ja 

niiden selitysvoimaa muuttujajoukossa tai sillä voidaan testata tiettyjen muuttujien 

paremmuutta selittäjinä suhteessa toisiinsa. Tässä tutkimuksessa logistista 

regressioanalyysia on käytetty ensimmäisessä muodossa: laajasta muuttujajoukosta etsitään 

eteenpäin askeltavan regressioanalyysin avulla ne muuttujat, jotka yhdessä selittävät 

mahdollisimman paljon sitä, onko henkilö saanut jälkikäsittelyä vai ei. Koska selitettävänä 
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muuttujana on dikotominen muuttuja, kyseessä on logistinen regressioanalyysi. (emt., 579–

580, 586.)  

 

5.4.3 Sisällön erittely ja sisällönanalyysi 

Kyselyni sisälsi strukturoitujen vastausvaihtoehtojen lisäksi avoimia tekstikenttiä liittyen 

muun muassa asiakasväkivallan jälkikäsittelyn kehittämiseen. Lisäksi viimeinen avoin 

tekstikenttä, johon vastaajat pystyivät vapaamuotoisesti kirjoittamaan kyselyä tehdessä 

heränneitä ajatuksia, keräsi jonkin verran tekstiä. Näistä avoimista vastauksista sain 

paljonkin laadullista aineistoa määrällisen datan lisäksi ja näin ollen analysoin laadullisen 

aineiston erikseen sisällön erittelyn ja sisällönanalyysin keinoin.  

Käytän tutkimuksessani termejä sisällön erittely ja sisällönanalyysi. Termejä on 

toisinaan käytetty synonyymeina, toisinaan sisällön erittelystä on puhuttu 

kontingenssianalyysina ja joissain yhteyksissä taas sisällönanalyysi on ymmärretty tekstin 

tilastollisena tarkasteluna. Tässä tutkimuksessa Tuomen ja Sarajärven (2009) tavoin 

sisällönanalyysilla tarkoitetaan sisällön kuvaamista sanallisesti ja sisällön erittelyllä 

aineiston määrällistä tarkastelua. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105–106.)  Tekstin analyysissa 

on hyödynnetty näitä kahta analyysimenetelmää, jotta saadaan mahdollisimman 

kokonaisvaltainen kuva ilmiöstä. Aineisto on kerätty määrällisesti kyselylomakkeella, joten 

koen tärkeäksi sisällönanalyysin lisäksi suhteuttaa tekstin ja peilata sitä määrälliseen dataan 

sisällön erittelyn avulla. Sisällön erittelyssä kvantifioidaan sisältöä esimerkiksi laskemalla 

frekvenssejä ilmaisuista ja merkityksistä. Sisällönanalyysissa syvennetään tarkastelua ja 

keskitytään laadulliseen sisältöön. Tässä analyysissa hyödynnän edellä esittelemääni Päivi 

Rauramon työhyvinvointiportaikkoa (2012), joka nojaa Abraham Maslow’n (1987) 

tarvehierarkiateoriaan.  

Sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan riippuen siitä, mistä 

näkökulmasta analyysia toteuttaa: aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen 

analyysiin. Aineistolähtöisestä tutkimuksesta voidaan puhua myös induktiivisena 

tutkimuksena, jossa tarkoituksena on antaa aineiston ”puhua puolestaan”. Tavoitteena on 

tarkastella aineistoa avoimesti, ilman teorian ohjausta. Induktiivinen päättely tarkoittaa 

yksittäisten havaintojen yleistämistä. Teoriaohjaavassa analyysissa taas aineistoa 
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lähestytään teorian kautta, mutta kuitenkin aineistoa kuunnellen. Tätä voidaan kutsua myös 

abduktiiviseksi lähestymistavaksi, jossa aineiston havainnoille haetaan tukea teoriasta. 

Teorialähtöisessä analyysissa on jo olemassa tietty teorian osoittama kehikko, jonka kautta 

aineistoa tarkastellaan. Teorialähtöisessä analyysissa päättelyn lähtökohta on deduktiivinen, 

eli edetään yleisestä yksittäiseen. Oma analyysini nojaa teoriaohjaavaan ja abduktiiviseen 

perinteeseen, eli aiempi tutkimus ja teoria toimivat johtolankoina aineistoon, mutta en 

kuitenkaan suoraan etsi aineistosta tiettyjä teemoja tai pyri vahvistamaan aiempia teorioita. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95.)  

Aineistosta nousee esiin usein paljon mielenkiintoisia asioita, mutta jotka eivät ole 

tutkimuksen rajauksen sisällä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97). Olen sisällyttänyt tähän 

tutkimukseen laadullinen analyysin kolmanteen tutkimuskysymykseen vastatakseni: miten 

jälkikäsittelyä voitaisiin kehittää? Näin ollen kiinnitin huomioni tekstissä erityisesti niihin 

asioihin, jotka vaatisivat kehittämistä. Yleisesti sisällönanalyysi kuvataan kolmivaiheiseksi: 

aineiston alustava lukeminen ja kiinnostuksenkohteiden rajaaminen 

(tutkimuskysymykseen), aineiston koodaaminen ja kolmanneksi luokittelu, teemoittelu tai 

tyypittely (emt., 92–93). Aloitin sisällön analysoinnin lukemalla avoimet vastaukset useaan 

kertaan samalla muistiinpanoja tehden ja palautin mieleeni tutkimuskysymyksen, johon 

haluan aineistolta vastauksen. Tämän jälkeen koodasin aineistoni ja tarkastelin koodien 

frekvenssejä (aineiston kvantifiointi). Koodeja kertyi yhteensä 48 kappaletta. Kolmannessa 

vaiheessa yhdistin koodeja teemoiksi, esimerkiksi koodit PO (puheeksi ottaminen), NORM 

(ei väkivallan normalisointia), VÄH (ei väkivallan väheksymistä) ja VAK (väkivallan 

vakavasti ottaminen) yhdistettiin myötätuntö ja kuunteleminen -teeman alle.  

 

5.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyyden arviointi  

Metsämuurosen (2003, 42) tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen mittarin 

luotettavuuteen, eli toisin sanoen tässä kyselylomakkeeni toimivuuteen. Olennainen osa 

tutkimuksen toteutusta ja raportointia on myös tarkastella luotettavuutta, jota on usein 

kuvattu kahden eri termin – validiteetti ja reliabiliteetti - avulla. Tässä luvussa 

tarkoituksenani on arvioida tutkimukseni luotettavuutta sisäisen ja ulkoisen validiteetin sekä 

reliabiliteetin näkökulmista.  
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Ulkoinen validiteetti tarkastelee sitä, kuinka yleistettävä tutkimus on 

(Metsämuuronen 2003, 86). Tutkimukseni tarkoitus on tutkia sosiaalialalla tapahtuvaa 

asiakasväkivaltaa, joten sosiaalialan ammattilaisten ammattijärjestö Talentia on kattava 

yhteistyökumppani siitä näkökulmasta. On kuitenkin huomattava, että kaikki sosiaalialan 

työntekijät eivät ole Talentian jäseniä vaan voivat kuulua johonkin muuhun 

ammattijärjestöön kuten esimerkiksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tai  sosiaali-, 

terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto STEKA. Osa työssäkäyvistä ei kuulu liittoon 

laisinkaan, ja näitä työntekijöitä en tällä tutkimuksellani tavoita. On mahdollista, että 

sosiaalialan työntekijät ovat erilaisia asiakasväkivallan ja sen jälkikäsittelyn suhteen eri 

ammattiliitoissa ja ammattiliittoon kuulumattomien joukossa. Ammattiliitot eivät ole olleet 

esillä tutkimuksessa asiakasväkivaltaan tai sen jälkikäsittelyyn vaikuttavina tekijöinä, joten 

on syytä olettaa niiden vaikuttavan hyvin vähän asiakasväkivaltaan suhtautumiseen. 

Yleistettävyyteen liittyy myös vastausprosentti, joka tässä kyselyssä oli pieni, 5,6 % kaikista 

lähetetyistä kutsuista. Katoa on voinut aiheuttaa ensinnäkin tekniset syyt: sähköpostit on 

lähetetty laajalle jäsenrekisterille ja vaikka noin 200 sähköpostista tuli ilmoitus sen 

käyttämättömyydestä, moni muukin sähköpostiosoite on voinut olla vanhentunut ja 

käyttämätön. Toiseksi aiemmin samana vuonna samalle vastaajajoukolle lähetetty saman 

aihepiirin kysely on voinut vähentää kiinnostusta omaan kyselyyni, tai jäsenet ovat voineet 

ajatella, että kyselyt liittyvät toisiinsa ja näin ollen jättäneet vastaamatta. Lisäksi katoon on 

voinut vaikuttaa aihepiiri: jäsenet ovat voineet jättää vastaamatta ajatellen, ettei kysely koske 

heitä, jos he eivät ole kokeneet väkivaltaa työssään. Väkivalta on myös arkaluontoinen aihe, 

ja kohdejoukolla voi olla hyvinkin kipeitä kokemuksia siitä. On mahdollista, että osa on 

jättänyt vastaamatta siitä syystä, etteivät halua palata ahdistaviin muistoihin.  

Koska pystyin vertaamaan jossain määrin oman vastaajajoukkoni taustamuuttujia 

perusjoukon (Talentian jäsenistö) taustamuuttujiin, minun on mahdollista arvioida, 

edustaako vastaajajoukko riittävästi perusjoukkoa ja ketkä ovat voineet jättää vastaamatta. 

Perusjoukon tiedot on saatu ammattiasiain päällikkö Marjo Varsalta sähköpostitse 6.4.2017 

(Varsa 2017) ja Talentian verkkosivuilta 10.10.2017 (Talentia 2017b). Sukupuolijakauma 

oli lähes täsmälleen sama kuin Talentian jäsenistössä yleensä, ja ikäjakauma 51–60-vuotiaita 

lukuun ottamatta samanlainen kuin perusjoukossa. 51–60-vuotiaat ovat siis vastanneet 

aktiivisemmin kuin muut ikäryhmät. Koulutustasot jakautuivat samankaltaisesti, kuin myös 

työnantajasektorit, joskin yksityisen sektorin prosenttiosuus on omassa aineistossani 
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suhteessa pienempi. Merkittävin vastaamatta jättäneiden joukko on todennäköisesti ollut 

väkivaltaa kokemattomien joukko: vuoden 2016 Talentian teettämän selvityksen mukaan 

kolmasosa jäsenistöstä on kokenut väkivaltaa työssään viimeisen vuoden aikana (Vartia-

Väänänen & Pahkin 2016, 9). Minun aineistossani viimeisen vuoden aikana väkivaltaa oli 

kokenut noin 50 %. Käsittelen tutkielmassani lähinnä asiakasväkivaltaa kohdanneiden 

kokemuksia jälkikäsittelystä ja sen yhteyttä hyvinvointimuuttujiin, joten tämän tutkimuksen 

kannalta kato ei muodostu ongelmaksi. Oma aineistoni on taustamuuttujiltaan myös riittävän 

samankaltainen perusjoukon (Talentian jäsenistön) kanssa ja aineisto on määrällisesti 

riittävä tilastolliseen analyysiin, joten voi sanoa tutkimuksen olevan suhteellisen hyvin 

yleistettävissä.  

Sisäinen validiteetti taas tarkastelee, tutkitaanko sitä, mitä on tarkoituskin tutkia 

(Metsämuuronen 2003, 86). Toisin sanoen olenko sisällyttänyt tutkimukseeni oikeat 

käsitteet ja operationalisoinut ne oikein, kattavatko ne tutkimusaiheen riittävästi ja olenko 

saanut mittareillani tietoa juuri tutkimuskysymyksiini liittyvistä asioista vai mittaavatko ne 

kenties jotain samankaltaista aiheen vierestä? Sisäistä validiteettia olen pyrkinyt 

parantamaan tekemällä laajaa kirjallisuuskatsausta aihepiiriin liittyvistä käsitteistä ja niiden 

sisällöistä, testannut kyselylomaketta ja pyytänyt siihen kommentteja sosiaalialalla 

työskenteleviltä tuttavilta. Työhyvinvointi on käsitteenä hyvin laaja ja sen operationalisointi 

on voinut jäädä suppeaksi. Sain avoimiin tekstikenttiin huomioita siitä, ettei 

työhyvinvointiin liittyvät kysymykset vastaajien kohdalla välttämättä ole missään 

tekemisissä asiakasväkivallan kanssa, mikä toki voi vääristää tuloksia. Kuitenkin jokaisessa 

tilastollisessa analyysissa on testattu merkitsevyyttä, joka mittaa sattuman todennäköisyyttä. 

Reliabiliteetti liittyy tutkimuksen toistettavuuteen (Hirsjärvi ym. 2009, 231). 

Tulosten reliaabeliutta on tässä tutkimuksessa testattu tilastollisin menetelmin, sillä 

mahdollisuuksia mittaamisen toistamiseen ei ole ollut. Luotettavuutta kuitenkin lisää myös 

tulosten samansuuntaisuus Talentian teettämän selvityksen kanssa, sillä kohdejoukko on 

ollut täsmälleen sama ja vastaukset on kerätty n. puoli vuotta ennen omaa aineistonkeruutani.  

Tutkimukseni luotettavuutta lisännee myös se, että olen käyttänyt sekä määrällisiä 

että laadullisia menetelmiä aineistoni analyysissa. Olen ensin analysoinut tilastollisesti 

jälkikäsittelyyn liittyviä yhteyksiä ja niiden hyödyllisyyttä, jonka jälkeen olen tarkentanut 

tuloksia tekemällä sisällönanalyysia avoimista vastauksista. Tällä tavoin olen saanut laajan 
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kuvan ensinnäkin jälkikäsittelyn saatavuudesta, jälkikäsittelytavoista ja niiden koetusta 

hyödystä sekä mahdollisista hyvinvointiyhteyksistä ja toiseksi olen syventänyt tietoja siitä, 

millaista jälkikäsittelyä itseasiassa toivotaan. Triangulaatiolla voidaan siis vielä lisätä 

validiutta tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen kohdalla voidaan puhua metodisesta 

triangulaatiosta, kun samassa tutkimuksessa on käytetty useita eri menetelmiä. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 233).  

Tutkimuksen tulisi aina noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuksen 

etiikkaa tulisi pohtia jokaisessa vaiheessa (Hirsjärvi ym. 2009, 23). Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta (2009, 4) tarkastelee ihmistieteiden etiikkaa kolmen osa-alueen kautta: 1) 

tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 2) vahingoittamisen välttäminen ja 3) 

yksityisyys ja tietosuoja. Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen kuuluu oman 

tutkielmani näkökulmasta tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja tutkittavien 

informointi (emt., 4). Tutkittavalla on oltava omassa päätäntävallassaan, mitä tietoja hän 

omasta elämästään luovuttaa, kenelle ja mihin käyttöön (Kuula 2006, 124). Omassa 

aineistonkeruussani on käytetty verkkokyselyä, jonka linkki on lähetetty Talentian 

sähköpostilistan kautta. Kenelläkään ei ole ollut velvollisuutta osallistua ja kyselyn on voinut 

keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Sähköpostilinkin mukana lähetettiin saatekirje, jossa 

selvitettiin tutkimuksen tavoitteet ja vastausten käyttötarkoitus.  

Vahingoittamisen välttämisessä on tämän tutkielman aihepiiristä johtuen otettava 

huomioon kyselyn aiheen sensitiivisyys. Väkivalta kuuluu aiheisiin, josta voi olla vaikea 

keskustella ja se voi herättää ahdistavia tunteita vastaajissa (Piispa 2006, 141). Myös tulosten 

raportoinnissa on varottava aiheuttamasta taloudellista tai henkistä haittaa tutkittaville. 

Tulokset on esitettävä kuitenkin totuudenmukaisesti ja asiallisesti argumentoiden, vaikka 

tulokset eivät olisikaan mieluisia esimerkiksi tutkimuskohteelle. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2009, 7.) Valitsin omassa tutkielmassani aineistonkeruutavaksi kyselyn 

osittain myös väkivalta-aiheen sensitiivisyyden vuoksi, sillä kyselyyn voi olla helpompi 

vastata kuin keskustella kasvotusten haastattelijan kanssa. Lisäksi päädyin kyselyyn siitäkin 

syystä, että omien asiakasväkivallan kokemusteni pohjalta olisin voinut huomaamattani 

välittää omia tunteitani ja ajatuksiani haastattelutilanteeseen. Kyselyssäni olen pyrkinyt 

kysymään asioista mahdollisimman neutraalisti ja olen raportoinnissa yrittänyt kirjoittaa 

kunnioittavasti vastaajien kokemuksista. Asiakasväkivaltaan liittyy paljon erilaisia tunteita 

ja kokemuksia vähättelystä sekä syyllistämisestä, joten olen omassa työssäni kiinnittänyt 
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erityistä huomiota siihen, etten ainakaan lisää kenenkään näitä negatiivisia tunteita. 

Tavoitteenani on, että tutkielmastani voisi olla pikemminkin jotain hyötyä tutkimuskohteelle 

ja se voisi nostaa esiin ainakin arvokasta keskustelua aiheesta tai jopa suoraan kehitysideoita 

työpaikan käytäntöihin.   

Liittyen myös vahingoittamisen välttämiseen, yksityisyys ja tietosuoja on 

äärimmäisen tärkeä osa-alue tutkimusetiikan huomioimisessa. Tutkittavien anonymiteetti on 

suojattava ja kaikkia tietoja tulee käsitellä luottamuksellisesti. Kuulan (2006, 127) mukaan 

tutkimusta tehdessä yksityisyyden suojaaminen on usein perusteltu seuraamusetiikan 

näkökulmasta: on estettävä aineiston päätyminen vääriin käsiin ja tutkimuksesta on 

häivytettävä kaikki tunnistamisen mahdollistavat tiedot pois. Omassa tutkielmassani 

yksityisyyden suoja on melko kattava jo tutkimusasetelman puolesta: minä, joka olen nähnyt 

vastaukset, en ole nähnyt vastaajien sähköpostiosoitteita tai nimiä eli tässä tapauksessa edes 

tutkijalla ei ole tiedossa vastaajien henkilöllisyyttä eikä mitään mahdollisuutta saada niitä 

tietoonsa. Aineistositaatit on tarkistettu tunnistettavien tietojen näkökulmasta ja mahdolliset 

tunnistettavat tiedot on häivytetty.   

Eettisyyttä pohdittaessa on tarpeen reflektoida myös omaa positiota suhteessa 

tutkimukseen. Olen itse kokenut asiakasväkivaltaa sosiaalialalla työskennellessäni, niin 

sosiaalitoimessa kuin asumisyksiköissäkin. Tämä kokemus on herättänyt mielenkiintoni 

aiheeseen ja on varmasti auttanut aiheen sisäistämisessä, mutta on kiinnitettävä huomiota 

sen mahdolliseen vaikutukseen tutkimuksen edetessä. On mahdollista, että olen tarkastellut 

aihetta vain tietynlaisen työpaikan ja ammattiryhmän näkökulmasta ja sen seurauksena olen 

saattanut esimerkiksi kyselylomakkeessani kysyä asioita suppeasti. Pyrin vähentämään tätä 

riskiä testaamalla kyselylomaketta useita kertoja ennen varsinaista julkaisua ja tutkimalla 

muita kyselylomakkeita asiakasväkivaltaan liittyen. Olen kokemukseni myötä luonnollisesti 

muodostanut mielipiteitä asiakasväkivallan jälkikäsittelystä ja niiden mahdollisimman 

vähäiseen näkymiseen olen pyrinyt kiinnittämään huomiota. Uhkana on ollut myös aineiston 

lukeminen omien kokemuksieni kautta, nostaen esiin omieni kanssa samanlaisia kokemuksia 

ja omasta mielestäni tärkeitä teemoja. Olen kuitenkin tiedostanut nämä haasteet alusta 

saakka ja pyrkinyt minimoimaan oman kokemukseni vaikutuksia tutkimukseen.  
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6 VÄKIVALTA VAHINGOITTAA, KÄSITTELY KORJAA  

Tässä luvussa esittelen analyysini tulokset aloittaen käsittelyn asiakasväkivallasta ja siirtyen 

yksityiskohtaisempiin tutkimustuloksiin. Aloitan tarkasteluni selvittämällä 

asiakasväkivallan tapahtumista ja sen muotoa sosiaalialan työpaikoilla verraten sitä samalla 

aiempaan tutkimukseen. Sen jälkeen siirryn varsinaiseen tutkimusaiheeseeni eli 

asiakasväkivallan jälkikäsittelyyn ja käyn läpi siitä tekemiäni havaintoja. Käsittelen 

jälkikäsittelyn hyödyllisyyttä ja sen mahdollista yhteyttä työhyvinvointimuuttujiin. Lopuksi 

tarkastelen laadullisen aineiston analyysini tuloksia ja keskityn siihen, millaista hyvä 

jälkikäsittely on vastaajien mielestä ja mihin suuntaan sitä kannattaisi kehittää.  

 

6.1 Asiakasväkivalta ja sen käsittely: mitä, missä, milloin? 

Tässä ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen ensin asiakasväkivallan yleisyyttä ja muotoa 

aiempaan tutkimukseen nojaten. Tutkielmani ei keskity asiakasväkivaltaan, mutta koen 

olennaiseksi käydä läpi aineistoni asiakasväkivallan näkökulmasta ennen kuin siirryn 

tarkastelemaan asiakasväkivallan jälkikäsittelyä. Jälkikäsittelyn yleisyyden ja muotojen 

tarkastelun jälkeen vertailen jälkikäsittelytapoja niiden hyödyllisyyden suhteen.  

 

6.1.1 Asiakasväkivallan yleisyys ja muoto 

Aineistossani asiakasväkivaltaa nykyisessä työpaikassaan kokeneita oli 68 %. Tämä on 

moninkertainen verrattuna Kansallisen rikosuhritutkimuksen väkivaltaa työpaikallaan 

kokeneiden osuuteen, mikä oli 5,7 % työssäkäyvistä (Danielsson & Kääriäinen 2016, 8). 

Näitä tuloksia vertailtaessa on kuitenkin otettava huomioon ensinnäkin se, että Kansallisessa 

rikosuhritutkimuksessa on selvitetty nimenomaan väkivallan tapahtumapaikka eli työpaikka 

millä tahansa alalla, joten kysymyksessä voi olla mikä tahansa ja kenen tahansa aiheuttama 

väkivalta. Kyselyssäni kysyttiin yksinomaan asiakasväkivallasta. Toiseksi on tiedossa, että 

sosiaaliala on yksi työväkivallan riskialoista (Piispa & Hulkko 2010, 8), joten korkeampi 

työssään väkivaltaa kokeneiden osuus oli odotettavissa. 
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Koska sosiaaliala on yksi työväkivallan riskialoista, on mielekästä vertailla 

sosiaalialalla tehdyn selvityksen vastaavia lukuja. Talentian 2016 julkaiseman selvityksen 

mukaan yleisin väkivallan muoto on sanallinen asiaton kohtelu, jota joka kolmas 

vastanneista oli kokenut vähintään pari kertaa kuukaudessa viimeisen vuoden aikana 

(Vartia-Väänänen & Pahkin 2016, 9). Omassa tutkimuksessani kysymys koskee nykyistä 

työtä  ilman aikaväliä, joten saamani väkivaltaa kokeneiden prosentti 68 % ei ole 

verrattavissa aiempaan. Kuitenkin kyselyni mahdollisti myös vuoden ajalta koettujen 

väkivaltatilanteiden tarkastelun, joita oli kokenut n. 50% vastaajista; näin ollen 

tutkimuksessani silti on korkeampi väkivaltaa kokeneiden osuus verrattuna Talentian 

aiempaan selvitykseen.  

Taulukot 3 ja 4 on muodostettu ristiintaulukoinnin avulla ja tilastollista 

merkitsevyyttä on testattu χ -riippumattomuustestillä. Taulukossa 3 on ristiintaulukoitu 

asiakasväkivallan esiintyvyys taustamuuttujien mukaan. Sukupuolella ja koulutustasolla ei 

tässä aineistossa ole tilastollisesti merkitseviä eroja. Aiemmassa tutkimuksessa sukupuolten 

välillä on havaittu eroja, esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen selvityksen mukaan näyttää 

siltä, että vaikka naiset yleisemmin kokevat työssään väkivaltaa, sosiaalialan sisällä miehet 

kokevat yli kaksi kertaa enemmän väkivaltaa kuin naiset (Piispa & Hulkko 2010, 9). Omassa 

aineistossani taas miehet ovat kokeneet vähemmän väkivaltaa kuin naiset (miehistä 52,4 % 

ja naisista 68,9 %). On otettava huomioon, että aineistoni on hyvin naisvoittoinen ja miehiä 

koko aineistosta on vain kuusi prosenttia, joten tätä tulosta ei voida yleistää.  

Koulutustasojen välillä erot eivät ole merkitseviä (taulukko 3), kun alkuperäiset 

vaihtoehdot ”ammattikorkeakoulututkinto” ja ”alempi korkeakoulututkinto” on yhdistetty 

sekä avoimista vastauksista ylemmät korkeakoulututkinnot on liitetty yhteen (esim. ylempi 

ammattikorkeakoulu sekä sosiaalityön pätevöitymiskoulutus). Erot olivat kuitenkin ennen 

yhdistämistä tilastollisesti melkein merkitseviä (*); ammattikorkeakoulun käyneet kokivat 

noin 20 % enemmän asiakasväkivaltaa kuin vastaavantasoisen alemman 

korkeakoulututkinnon suorittaneet. Myös ylemmän korkeakoulututkinnon ja ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon välillä oli eroja, vaikka koulutuksellisesti tutkinnot ovat 

samantasoiset. Kun työpaikka otettiin huomioon, erot eivät enää olleet suuria. Tästä voidaan 

tehdä se päätelmä, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet päätyvät useammin 

korkean väkivaltariskin työpaikkoihin kuin muun korkeakoulututkinnon suorittaneet, mutta 

työpaikkojen sisällä asiakasväkivallasta osansa saavat kaikki koulutukseen katsomatta. 
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 Asiakasväkivallan kokeminen taustamuuttujien mukaan (%) 

  (%) N 

Sukupuoli  
 

nainen 69 453 
mies 52 22 
muu 100 2 

Työsuhteen laatu ***   

vakinainen/toistaiseksi voimassa oleva 71 421 
määräaikainen 51 54 

Esimiesasema *   

esimiesasemassa 60 72 
ei esimiesasemassa 69 400 

Ikäluokka ***   

30 vuotta tai alle 77 72 
31-40 vuotta 78 128 
41-50 vuotta 74 123 
51-60 vuotta 56 111 

61 vuotta tai yli 54 38 

Työpaikka ***   

sosiaalityöntekijä sosiaalitoimistossa  79 94 
muu sosiaalitoimistossa 75 60 

lapset ja nuoret, ei lastensuojelu  56 63 

mielenterveys- ja päihdetyö, 
kriminaalihuolto sekä ensi- ja turvakoti 

64 28 

vanhus- ja vammaistyö  80 81 
terveys ja kuntoutus  41 22 

lastensuojelulaitos 86 87 
järjestöt ja seurakunta  24 7 

muu työpaikka (esim. hallinto, 
asiakasmaksutoimisto, sosiaalialan 

osaamiskeskus) 
56 34 

Työnantajasektori**   

kunta, kuntainliitto tai muu julkinen toimija  67 356 

yksityinen (tai oma) yritys 81 77 

kolmannen sektorin toimija (esim. järjestö) 58 40 

Koulutustaso   

opistoasteen ammatillinen koulutus 64 47 
alempi korkeakoulututkinto 70 296 
ylempi korkeakoulututkinto 64 130 

jatkotutkinto 100 3 

 

Tilastollisesti melkein merkitseviä eroja havaitaan esimiesasemassa: esimiehet kokevat 

vähemmän asiakasväkivaltaa. (Taulukko 3.) Esimiesasema on yhteydessä vastaajan ikään. 

Tulokseni ovat linjassa Talentian jäsenistöstä aiemmin tehdyn selvityksen kanssa, jonka 

mukaan esimiesasemassa olevat kokevat vähemmän suoraa asiakasväkivaltaa kuin ei-

esimiesasemassa olevat (Vartia-Väänänen & Pahkin 2016, 12). Ero määräaikaisten ja 
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vakinaisten työntekijöiden kokeman väkivallan välillä on tilastollisesti erittäin merkitseviä 

(taulukko 3). Tämä havainto eroaa aiemmasta tutkimuksesta, sillä esimerkiksi 

Työturvallisuuskeskuksen selvityksessä (Piispa & Hulkko (2010, 9) havaittiin, ettei 

vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden asiakasväkivallan esiintymisessä ollut juuri 

eroja sosiaalialan työssä. Myös Salminen ja Saloniemi (2010) päätyivät toteamaan 

tutkimuksessaan, ettei hypoteesi määräaikaisten työntekijöiden asiakasväkivaltakokemusten 

enemmyydestä saa tukea (kts. myös Pekkarinen & Pekka 2016, 56.)  

Tilastollisesti merkitsevä ero asiakasväkivallan kokemuksessa havaitaan 

työnantajasektorien välillä (taulukko 3). Yksityisellä sektorilla 81,1 % vastaajista on kokenut 

asiakkaiden taholta väkivaltaa, kun taas julkisen sektorin puolella vastaava luku on 66,8 % 

ja kolmannella sektorilla 58 %, mikä on yhteneväinen tulos Työterveyslaitoksen (Vartia-

Väänänen & Pahkin 2016, 11) sekä Työturvallisuuskeskuksen (Piispa & Hulkko 2010, 9) 

selvitysten kanssa, vaikkakin suuremmalla erolla. Esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen 

selvityksen (emt., 9) mukaan yksityisellä sektorilla 13 % sosiaalialan työntekijöistä oli 

viimeisen vuoden aikana joutunut väkivallan kohteeksi työssään, kun taas julkisella 

sektorilla osuus oli 12 %.   

Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että nuoremmat työntekijät kokevat 

enemmän asiakasväkivaltaa kuin vanhemmat työntekijät (esim. Vartia-Väänänen & Pahkin 

2016, 12; Antikainen-Juntunen 2007, 73; Piispa & Hulkko 2010, 9). Omassa aineistossani 

suunta on samankaltainen, vaikkakin nuorimmat (alle 30-vuotiaat) kokevat aineistoni 

mukaan hieman vähemmän asiakasväkivaltaa kuin seuraava 31–36-vuotiaiden ryhmä. 

Sinänsä tämä on mielenkiintoista, sillä aiemmin samalle vastaajajoukolle tehdyn kyselyn 

mukaan juuri nämä alle 30-vuotiaat kohtasivat eniten asiakasväkivaltaa (Vartia-Väänänen & 

Pahkin 2016, 12). Kuitenkin yhteistä näille selvityksille on se, että nuoret työntekijät kokevat 

selvästi enemmän väkivaltaa asiakkaan taholta kuin vanhemmat työntekijät. Syitä voidaan 

pohtia: kenties nuorempien työntekijöiden fyysinen voima tai esimerkiksi kokemattomuus 

suhteessa vanhempiin työntekijöihin ajaa heidät haastavampiin tilanteisiin tai kenties 

vanhemmilla työntekijöillä on erilaiset asenteet väkivaltaa kohtaan. On huomattava, että 

väkivallan määrittely ja siihen suhtautuminen on muuttunut radikaalisti 

lähivuosikymmenien aikana – esimerkiksi kuritusväkivalta kiellettiin lailla vasta vuonna 

1983 (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983, 1§).  
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Työpaikka on merkittävä tekijä asiakasväkivallan esiintyvyydessä. Kaikissa 

sosiaalialan työpaikoissa ei koeta väkivaltaa yhtä usein ja väkivalta on erilaista eri 

työpaikoissa; tämä pitää paikkansa niin minun aineistossani kuin muissakin tutkimuksissa 

(esim. Vartia-Väänänen & Pahkin 2016; Antikainen-Juntunen 2007; Littlechild 2005). 

Aineistoni perusteella eniten asiakasväkivaltaa koetaan lastensuojelulaitoksissa (lastenkoti, 

perhetukiyksikkö, koulukoti) sekä vanhus- ja vammaistyössä (taulukko 3).  Tulokset ovat 

yhtenäisiä Työterveyslaitoksen selvityksen kanssa, jossa samat ryhmät nousivat esiin 

väkivaltaisimpina (Vartia-Väänänen & Pahkin 2016, 20). Sosiaalitoimistossa työskentelevät 

kokevat myös keskimääräistä enemmän asiakasväkivaltaa, mutta on otettava huomioon 

työntekijöiden kirjo: sosiaalitoimistossa työskentelee esimerkiksi lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöitä, joiden kokemaa asiakasväkivaltaa on tutkittu paljon (esim. Littlechild 

2005; Hunt ym. 2016; Burry 2003). Lastensuojelun lisäksi myös monet muut 

sosiaalitoimistossa työtä tekevät (muutkin sosiaalityöntekijät, sosiaali- ja kuntoutusohjaajat, 

perhetyöntekijät) ovat usein kotikäynneillä asiakkaiden kotona, mikä taas voi olla 

riskialttiimpaa kuin toimistossa asiakkaan tapaaminen. Monen sosiaalitoimistossa 

työskentelevän työhön kuuluu kotikäyntejä, joten aineistoni ei varsinaisesti anna tietoa 

sosiaalitoimiston turvallisuudesta tai turvattomuudesta työympäristönä. Kaikkein vähiten 

asiakasväkivaltaa esiintyi aineistoni perusteella järjestöjen ja seurakunnan työpaikoilla 

(taulukko 3), mitä ei olekaan tutkimuksessa aiemmin tuotu esille väkivaltaisena työnteon 

alueena.  

Samansuuntaisesti aiemman tutkimuksen kanssa (esim. Mayhew & Chappell 2007, 

329; Franz ym. 2010, 4), tässäkin aineistossa yleisimmäksi väkivallan muodoksi nousee 

sanallinen väkivalta: kaikkein yleisintä on sanallinen uhkailu ja toisena on muu sanallinen 

väkivalta (haukkuminen, nimittely, mitätöinti). Iän merkitys on vastaava aiemman 

tutkimuksen kanssa: fyysinen väkivalta on yleisempää nuoremmilla työntekijöillä (esim. 

Piispa & Hulkko 2010, 9). Fyysinen väkivalta on aineistoni mukaan yleisintä 

lastensuojelulaitoksissa sekä vanhus- ja vammaistyössä, kun taas sanallista uhkailua esiintyy 

eniten mielenterveys- ja päihdetyössä, kriminaalihuollossa sekä ensi- ja turvakodissa. 

Aiemmin todettiin, että sosiaalitoimistossa koetaan myös keskimääräistä enemmän 

väkivaltaa: huomaamme nyt, että tuo väkivalta on pääasiassa muuta kuin fyysistä väkivaltaa, 

kun taas esimerkiksi vanhus- ja vammaistyön väkivaltaiseksi tekee lähinnä fyysinen 

väkivalta. (Taulukko 4.) Antikainen-Juntunen (2007) selittää näitä väkivallan muotojen 
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eroja ammattiryhmien välillä fyysisellä läheisyydellä. Vanhus- ja vammaistyössä tehdään 

työtä konkreettisesti hyvin lähellä asiakasta, kun taas sosiaalitoimistossa ohjaaminen on 

verbaalisempaa.  
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  Väkivallan muoto (%) 

 sanallinen 
uhkailu 

fyysinen 
uhkailu 

fyysinen 
väkivalta 

sanallinen 
loukkaus 

seksuaalinen 
väkivalta tai 

ahdistelu 
Sukupuoli *  *   

nainen 62 30 24 48 4 

mies 91 27 0 59 0 

muu 50 0 1 0 0 

Työsuhteen laatu       

vakinainen/toistaiseksi 
voimassa oleva 

63 29 23 48 4 

määräaikainen 65 33 20 52 2 

Esimiesasema       

esimiesasemassa 67 26 24 47 0 

ei esimiesasemassa 62 30 23 49 4 

Ikäluokka   *** **   

30 vuotta tai alle 54 54 39 54 6 

31-40 vuotta 63 28 26 48 4 

41-50 vuotta 70 23 20 40 2 

51-60 vuotta 59 28 16 56 3 

61 vuotta tai yli 68 18 13 47 5 

Työpaikka  ** *** *** *  

sosiaalityöntekijä 
sosiaalitoimistossa  

70 18 6 56 3 

muu sosiaalitoimistossa 67 25 7 52 7 

lapset ja nuoret, ei lastensuojelu  57 25 32 37 2 
mielenterveys- ja päihdetyö, 

kriminaalihuolto sekä ensi- ja 
turvakoti 

75 29 11 39 4 

vanhus- ja vammaistyö  42 31 47 43 6 

terveys ja kuntoutus  68 18 5 41 5 

lastensuojelulaitos 66 53 40 63 2 

järjestöt ja seurakunta  100 29 0 29 0 
muu työpaikka (esim. hallinto, 

asiakasmaksutoimisto, 
sosiaalialan osaamiskeskus) 

74 27 9 38 0 

Työnantajasektori * * ***  * 
kunta, kuntainliitto tai muu 

julkinen toimija  
63 28 21 50 3 

yksityinen (tai oma) yritys 56 43 43 51 8 
kolmannen sektorin toimija 

(esim. järjestö) 
80 23 10 33 0 

Koulutustaso   ***   

opistoasteen ammatillinen 
koulutus 

70 32 23 51 0 

alempi korkeakoulututkinto 63 33 29 48 4 

ylempi korkeakoulututkinto 61 22 9 51 5 

jatkotutkinto 67 33 0 33 0 

YHTEENSÄ 63 30 23 49 4 
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6.1.2 Asiakasväkivallan jälkikäsittelyn yleisyys ja muoto  

Asiakasväkivaltaa kokeneita aineistossani oli 68 % (n=478) ja näistä 

väkivallankokemuksista 58 % (n=276) on käsitelty jollakin tapaa. Liitteessä 2 on esitetty 

ristiintaulukointi taustamuuttujien, jälkikäsittelyn yleisyyden ja jälkikäsittelytapojen 

yhteydestä. χ -riippumattomuustestin perusteella taulukkoon on merkattu merkitsevyydet.  

Eniten väkivaltatilanteita on käsitelty epävirallisessa keskustelussa kollegoiden 

kesken (54 %) ja seuraavaksi eniten on keskusteltu esimiehen kanssa (42 %).  Tämä seuraa 

aiemman tutkimuksen linjoja, jonka mukaan väkivaltatilanteista suurin osa on käsiteltiin 

keskustelemalla työtovereiden tai lähiesimiehen kanssa (Antikainen-Juntunen 2007, 93; 

Rasimus 2002, 124). On otettava huomioon, että kyselylomakkeessani tähän kysymykseen 

on voinut valita useamman vaihtoehdon, joten ”virallisiakin” jälkikäsittelytapoja käyttäneet 

ovat voineet keskustella myös epävirallisesti. Myöskään muiden jälkikäsittelytapojen 

yleisyys ei juuri poikkea aiemmasta tutkimuksesta. Rasimuksen (2002, 124) tutkimuksessa 

työtovereiden ja esimiehen kanssa keskustelun lisäksi vaihtoehtona oli jälkipuinti-istunto, 

joka oli huomattavasti yleisempi (23 % tapauksista) kuin Antikainen-Juntusen (2007, 94) 

tutkimuksessa. Viimeksi mainitun mukaan jälkipuinti-istunto järjestettiin viimeisen vuoden 

aikana henkisen väkivallan jälkeen 2 % tapauksista ja 5 % fyysisen väkivallan jälkeen. 

Omassa aineistossani jälkipuinti-istunnossa oli käsitelty 6 % väkivaltatilanteista.  

Joitakin eroja taustamuuttujien ryhmien välillä on havaittavissa käsittelytapojen 

yleisyydessä. Miehet ovat käsitelleet väkivaltatilanteita virallisessa jälkipuintisessiossa 

enemmän kuin muut, nuorin ikäryhmä on käsitellyt työnohjauksessa vähemmän kuin muut 

ikäryhmät, työpaikkojen välillä oli eroja virallisen kokouksen sekä virallisen 

jälkipuintisession yleisyyden suhteen. Esimerkiksi järjestöissä ja seurakunnissa tilanteista 

jopa 43 % käsiteltiin virallisessa jälkipuintisessiossa, kun muissa työpaikoissa kyseisen 

jälkikäsittelytavan yleisyys oli alle 10 %.  Julkisella sektorilla taas käsiteltiin tilanteita 

vähemmän terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kuin yksityisellä tai kolmannella 

sektorilla. (Liite 2.)  

Jälkikäsittelyn todennäköisyyttä analysoitiin logistisen regression avulla. Koska 

halusin nimenomaan selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat jälkikäsittelyn yleisyyteen, valitsin 

tehdä eteenpäin askeltavan regressioanalyysin. Eteenpäin askeltavassa logistisessa 

regressiossa lisätään muuttujia malliin, mikäli ne parantavat mallia merkittävästi. Näin ollen 
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analyysiin sisällytetyistä muuttujista valitaan malliin ne, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä 

ja joiden poistaminen mallista huonontaisi sitä merkitsevästi. Tällöin lopulliseen malliin 

valikoituivat selitysvoimaisimmat muuttujat ja merkityksettömämmät muuttujat jäivät pois. 

Selitettävä muuttuja tässä tapauksessa on jälkikäsittely, joka oli dikotominen muuttuja. 

Mikäli jälkikäsittelyä on saatu, saa muuttuja arvon 0 ja jos jälkikäsittelyä ei ole saatu, arvo 

on 1. Taulukossa 5 on esitetty regressioanalyysiin sisällytetyt selittävät muuttujat, joista 

kursiivilla merkatut ryhmät ovat referenssiryhmiä.  Väkivallan muodoissa 

referenssiryhmänä on ”ei ole kokenut kyseistä väkivallan muotoa”.  
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 Logistisen regressioanalyysin selittävät muuttujat  

  Muuttuja Muuttujan mittaaminen 
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Ikä 30 vuotta tai alle 
  31-40 vuotta 
  41-50 vuotta  
  51-60 vuotta 
  61 vuotta tai yli 

Koulutustaso 
opistoasteen ammatillinen 
koulutus 

  alempi korkeakoulututkinto 
  ylempi korkeakoulututkinto 
  jatkotutkinto 
Sukupuoli nainen 
  mies 
  muu 
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Työpaikka  
sosiaalityöntekijä 
sosiaalitoimistossa  

  muu sosiaalitoimistossa 

  
lapset ja nuoret, ei 
lastensuojelu  

  

mielenterveys- ja päihdetyö, 
kriminaalihuolto sekä ensi- ja 
turvakoti 

  vanhus- ja vammaistyö  
  terveys ja kuntoutus  
  lastensuojelulaitos 
  järjestöt ja seurakunta  
  muu työpaikka  
Esimiesasema esimiesasemassa 
  ei esimiesasemassa 

Työnantajasektori 
kunta, kuntainliitto tai muu 
julkinen toimija  

  yksityinen (tai oma) yritys 

  
kolmannen sektorin toimija 
(esim. järjestö) 

Työsuhteen laatu  vakinainen 
  määräaikainen 
Asiakasväkivallan tapahtumistiheys kuukausittain tai harvemmin 
  viikoittain tai useammin 
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ja
t Väkivallan muoto sanallinen uhkailu 

  fyysinen uhkailu 
  fyysinen väkivalta 
  sanallinen loukkaus 

  
seksuaalinen väkivalta tai 
ahdistelu  

Väkivallan seuraukset ei seurauksia 
  ei vakavia seurauksia 
  vakavia seurauksia 

Raportointi  
en 
kyllä, suullisesti 

  kyllä, kirjallisesti 

  
kyllä, sekä suullisesti että 
kirjallisesti 
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Askeltavassa logistisessa regressioanalyysissa lopulliseen malliin jäävät ainoastaan 

tilastollisesti merkitsevät muuttujat. Tässä tapauksessa jälkikäsittelyä ennustaa tilastollisesti 

merkitsevästi ainoastaan kolme muuttujaa analyysiin sisällytetyistä muuttujista: väkivallan 

tapahtumistiheys, väkivaltatilanteen seuraukset sekä tilanteen raportoiminen. Tässä mallissa 

ei kuitenkaan ole mitään taustamuuttujia, joten malli on kontrolloimaton. Askeltavan mallin 

pohjalta tein pakottavan kontrolloidun mallin, eli lisäsin malliin taustamuuttujista iän ja 

sukupuolen. Tämän lopullisen logistisen regressioanalyysin tulokset esitellään taulukossa 6.  

   

 Väkivallan jälkikäsittelyn selittäjät logistisen regressioanalyysin mukaan 

Mallin muuttujat ja tulokset 

    
regressiokerroin 

(B) 
keskivirhe 

(S.E) 
Waldin 

testisuure 
p-

arvo Exp(B) 
Ikä 30 vuotta tai alle     3,907 0,419   
  31-40 vuotta 0,398 0,363 1,206 0,272 1,489 
  41-50 vuotta 0,662 0,365 3,282 0,070 1,939 
  51-60 vuotta 0,635 0,378 2,828 0,093 1,887 
  61 vuotta ja yli  0,453 0,496 0,834 0,361 1,572 
Sukupuoli nainen     0,652 0,722   
  mies 0,048 0,546 0,008 0,929 1,050 
  muu 1,160 1,441 0,648 0,421 3,189 
Väkivallan 
tapahtumistiheys 

kuukausittain tai 
harvemmin          

  
viikoittain tai 
useammin 1,366 0,273 25,062 0,000 3,919 

Väkivallan 
seuraukset ei seurauksia     19,062 0,000   

  
ei vakavia 
seurauksia -0,745 0,271 7,572 0,006 0,475 

  vakavia seurauksia -1,640 0,377 18,904 0,000 0,194 
Väkivallan 
raportointi  en     55,679 0,000   
  kyllä, suullisesti -0,722 0,342 4,448 0,035 0,486 
  kyllä, kirjallisesti -1,742 0,419 17,315 0,000 0,175 

  

kyllä, sekä 
suullisesti että 
kirjallisesti -2,402 0,460 41,631 0,000 0,091 

 

Eniten asiakasväkivallan jälkikäsittelyn yleisyyteen aineistoni perusteella on yhteydessä 

väkivallan esiintyvyyteen ja väkivaltatilanteeseen liittyvät tekijät, kun taas yleisemmät 

henkilöön tai työpaikkaan liittyvät tekijät eivät juurikaan näyttäydy merkitsevinä. 

Väkivallan tapahtumistiheys, seuraukset ja raportointi olivat tilastollisesti jopa erittäin 

merkitsevästi yhteydessä jälkikäsittelyyn. Mallin selitysaste vaihteli 23,4 % (Cox & Snell) 

ja 31,4 % (Nagelkerke) välillä. (Taulukko 6.)  
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Mallin selitysaste on korkea ja onkin loogista, että mallissa olevat muuttujat 

selittävät jälkikäsittelyä. Mielestäni on kuitenkin tärkeää tiedostaa jälkikäsittelyyn eniten 

yhteydessä olevat tekijät, jotta pystytään näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia: 

esimerkiksi tästä mallista havaitaan, että perusteellisimmin raportoineilla väkivalta jää 

harvemmin käsittelemättä verrattuna raportoimatta jättäneisiin. 

Mitä useammin väkivaltaa tapahtuu, sitä pienempi osa siitä käsitellään. Kun 

väkivaltaa tapahtuu viikoittain tai useammin, riskiluku suhteessa kuukausittain tai 

harvemmin tapahtuvan väkivallan käsittelemättä jäämiseen on 3,9. Väkivaltaa usein 

kokevalla tilanteet jäävät siis lähes neljä kertaa todennäköisemmin käsittelemättä kuin 

harvemmin väkivaltaa kokevalla.  Väkivallan jälkikäsittelyn todennäköisyyttä ei ole suoraan 

aiemmin tutkittu, mutta näen tämän liittyvän vahvasti samaan ilmiöön kuin 

raportoimattomuus. Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että vain vakavimmat 

asiakasväkivaltatilanteet raportoidaan (esim. Kvas & Seljak 2014, 347–348) ja syitä tälle on 

mm. väkivaltaan turtuminen ja ajan puute usein tapahtuvien väkivaltatilanteiden 

kirjaamiseen (esim. Ferns & Chojnacka 2005, 53). Sosiaalialalla raportoimatta jättäminen 

voi liittyä myös asiakkaan turhautumisen ymmärtämiseen ja luottamuksen säilyttämisen 

haluun, jolloin ehkä jatkuva lievä väkivalta ymmärretään asiakkaan tunteenilmaisuna ja 

pakollisena osana työtä. Väkivallan ymmärtäminen normaalina ja väistämättömänä osana 

työtä voi suojata työntekijää: kun väkivaltaa ei pidetä poikkeuksellisena ja ajatellaan, ettei 

sitä voi estää, työntekijä ei voi syyttää itseään tapahtuneesta (Virkki 2008, 258). Tällöin lievä 

väkivalta voi jäädä raportoimatta ja näin ollen usein tapahtuva väkivalta myös jää 

käsittelemättä.  

Väkivallan seuraukset ovat aineistoni perusteella yhteydessä jälkikäsittelyyn. Mitä 

vakavammat seuraukset väkivallalla on, sitä todennäköisemmin se käsitellään. (Taulukko 

6.) Aineistoni mukaan työntekijä on itse aloitteellinen vakaviakin seurauksia aiheuttaneiden 

tilanteiden jälkikäsittelyssä: vakavista tapauksista käsiteltiin yhteensä 77 %, joista 47 % 

tapahtui väkivaltaa kokeneen omasta aloitteesta, 21 % esimiehen aloitteesta ja 10 % jonkun 

muun aloitteesta.   

Väkivaltatilanteen raportoimisella on merkitystä jälkikäsittelyn suhteen. Aineistoni 

mukaan ne, jotka ovat raportoineet tilanteen, ovat olleet mukana myös jälkikäsittelyssä 

todennäköisemmin kuin raportoimatta jättäneet. Kaikkein suurin todennäköisyys 
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jälkikäsittelyn toteutumiselle näyttää olevan niillä, jotka ovat raportoineet väkivaltatilanteen 

sekä suullisesti että kirjallisesti. (Taulukko 6.) Voidaan pohtia, ovatko aktiivisesti 

raportoivat työntekijät myös muuten aktiivisia, eli ovatko he aloitteellisempia 

jälkikäsittelynkin suhteen vai toimiiko raportin vastaanottaja jälkikäsittelyn aloittajana.  

Aiemmin on noussut esiin, että yleisin väkivallan muoto on sanallinen uhkailu ja 

yleisin jälkikäsittelyn muoto on epävirallinen keskustelu kollegoiden kesken. Onko 

väkivallan muodolla merkitystä jälkikäsittelyn suhteen? Aiemmassa tutkimuksessa on 

todettu, että usein vain vakavimmat väkivaltatilanteet raportoidaan (esim. Zernike & Sharpe 

1998), joten myös jälkikäsittely voi jäädä huomiotta ja se voi ”kutistua” pelkkään 

kahvipöytäkeskusteluun. Taulukoissa 7 ja 8 tarkastellaan jälkikäsittelytapoja väkivallan 

muodon ja seurausten mukaan ristiintaulukointia ja  χ -riippumattomuustestiä apuna 

käyttäen. 
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sanallinen uhkailu 61 56 21 46 22 6 8 

fyysinen uhkailu 61 57 22 44 19 9 9 

fyysinen väkivalta 63 62 26 45 16 7 16 
sanallinen loukkaus  55 52 17 39 18 4 7 

seksuaalinen 
väkivalta tai 

ahdistelu 
47 41 12 29 12 6 6 

 

Väkivallan muotojen väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä, joten väkivallan 

muodolla ei näytä olevan suurta merkitystä jälkikäsittelytapaan. Kaikkia väkivallan muotoja 

käsitellään eniten epävirallisesti kollegoiden kanssa keskustellen, kun taas vähemmälle jää 

virallinen jälkipuintisessio. Terveydenhuollon ammattilaisen kanssa keskustellaan eniten 

fyysisestä väkivallasta, mikä on loogista mahdollisten fyysisten vammojen vuoksi. Edelleen 

epävirallisemmat jälkikäsittelytavat ovat eniten käytössä, oli kyseessä mikä väkivallan 
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muoto tahansa. (Taulukko 7.) Antikainen-Juntunen (2007, 94) havaitsi tutkimuksessaan, että 

fyysisiä väkivaltatilanteita käsitellään virallisemmin kuin henkistä väkivaltaa ja uhkailua. 

Tätä ilmiötä taas ei omassa aineistossani ollut juuri havaittavissa.  

Toisaalta väkivallan muotojen tarkastelu ei vastaa kysymykseen vakavampien 

väkivaltatilanteiden jälkikäsittelystä, sillä väkivallan muoto ei kerro väkivallan 

vakavuudesta. Fyysisen väkivallan teko voi olla esimerkiksi nipistys, mikä voidaan kokea 

paljon vähemmän vakavana kuin vaikkapa sanallisen tappouhkauksen. Oleellinen pohdinta 

tietenkin on myös se, mitä työntekijät kokevat vakavaksi väkivallaksi tai väkivallaksi 

ylipäätään. Seuraavassa tarkastellaan vielä, onko väkivallan vakavuudella merkitystä 

jälkikäsittelytapaan (taulukko 8).  

 

 Väkivaltatilanteen seurausten yhteys jälkikäsittelyyn (%) 
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Seuraukset *** ** ** ** ** *** *** 
ei vakavia psyykkisiä 

eikä fyysisiä 
seurauksia 

52 49 17 36 17 5 5 

vakavia psyykkisiä 
seurauksia  

79 73 32 64 35 18 30 

vakavia fyysisiä 
seurauksia 

77 77 39 62 15 0 23 

sekä psyykkisiä että 
fyysisiä vakavia 

seurauksia 
57 57 29 57 29 0 29 

YHTEENSÄ 58 54 19 42 19 6 9 

 

Lähes kaikissa jälkikäsittelytavoissa vakavan väkivallan käsittelyprosentit ovat korkeammat 

kuin kaikkien väkivaltaa kokeneiden käsittelyprosentit. Tämä voidaan selittää sillä, että 

ylipäätään vakavia seurauksia aiheuttaneet tilanteet on käsitelty keskimääräistä useammin: 

kaikista väkivaltatilanteista 58 % käsiteltiin ja vakavia psyykkisiä oireita aiheuttaneista 

tilanteista 79 %, fyysisiä seurauksia aiheuttaneista 77 %. Ainoat poikkeukset taulukossa 

näyttävät olevan vakavien fyysisten seurausten kohdalla työnohjauksessa sekä virallisessa 
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jälkipuinnissa, joissa käsittelyprosentit ovat matalammat kuin keskimäärin. Kuitenkin 

vakavia fyysisiä seurauksia on ollut hyvin harvalla (19 % fyysisistä seurauksista, n=20), 

joten kyse voi olla myös sattumasta. (Taulukko 8.)  

Näyttäisi siltä, ettei tässä aineistossa väkivallan muodolla ole suurta merkitystä sen 

suhteen, millä tavalla väkivaltatilanne käsiteltiin toisin kuin Antikainen-Juntusen (2007, 94) 

raportissa. Seurausten mukaan käsittely vaihtelee vähän, mutta kuitenkin 

jälkikäsittelytapojen yleisyysjärjestys säilyy jotakuinkin samana. Selvästi vakavissa 

tilanteissa turvataan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käytyyn keskusteluun 

useammin kuin keskimäärin, ja jokaista jälkikäsittelytapaa käytetään useimmin vakavien 

seurausten kohdalla. Väkivallan muodosta tai seurausten vakavuudesta riippumatta edelleen 

epävirallisia käsittelytapoja käytetään useammin kuin muita: kaikissa tapauksissa eniten on 

käytetty epävirallista keskustelua kollegoiden kesken, kun taas parhaimmillaan vain noin 

kolmasosa jopa vakavammista tapauksista käsitellään virallisemmilla jälkikäsittelytavoilla. 

(Taulukko 8.) Osa varmasti johtuu siitä, että virallisempien tapojen lisäksi aina keskustellaan 

epävirallisestikin, mikä myös kertoo avoimesta työilmapiirista. Siitä huolimatta on syytä 

pohtia, miksi virallisempia jälkikäsittelytapoja käytetään näin harvoin. Onko epävirallinen 

keskustelu yleisempää ja virallinen jälkipuinti erittäin harvinaista siitä syystä, että edellistä 

pidetään hyödyllisempänä? Koetaanko virallisemmat jälkikäsittelytavat turhiksi ja siksi ne 

jäävät käyttämättä? Tarkastelen seuraavaksi käsittelytapojen koettua hyödyllisyyttä.  

 

6.1.3 Käsittelytapojen hyödyllisyys  

Aiemmassa tutkimuksessa jälkikäsittelyn hyödyllisyyttä ei ole juurikaan tutkittu. 

Työturvallisuus sosiaalialalla-raportin mukaan jälkikäsittelyä (epävirallista tai virallista) on 

pidetty työpaikoilla yleisesti riittävänä (Antikainen-Juntunen 2007, 113). Omassa 

aineistossani samaa aihetta sivutaan hyödyllisyyden mittarilla skaalalla 1-5. Kaikkien 

käsittelytapojen keskiarvot ovat lähellä neljää, joten voidaan todeta tulosteni olevan 

samansuuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa. Kansainvälisessä tutkimuksessa tosin 

debriefingistä (jälkipuinti) on ristiriitaisia tuloksia: esimerkiksi Rose ja kumppanit (2009) 

havaitsivat kirjallisuuskatsauksessaan debriefingin itseasiassa lisäävän post-traumaattisen 

stressioireyhtymän oireita. Täysin vertailtavia tietoja ei aineistoni tarjoa, mutta tätä taustaa 
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vasten on mielenkiintoista tarkastella työntekijöiden omia arvioita jälkikäsittelytapojen 

hyödyllisyydestä.  

Asiakasväkivaltaa ja sen jälkeen jälkikäsittelyä kokeneet vastasivat erikseen 

viimeksi koetun väkivaltatilanteen jälkikäsittelyn pohjalta, eli vastaajat antoivat arvionsa 

oman viimeisimmän kokemuksensa perusteella. Lisäksi kaikki vastaajat antoivat arvionsa 

siitä, kuinka hyödyllisiä uskovat kyseisten jälkikäsittelytapojen olevan, joko oman 

kokemuksensa tai uskomuksensa pohjalta. Näissä kahdessa – koetussa ja uskotussa – 

arviossa oli pientä vaihtelua (Kuvio 2).   

Hyödyllisimmäksi koetaan työnohjaus käsittelytapana tai –paikkana niin yleisesti 

arvioiden kuin toteutuneen jälkikäsittelyn pohjaltakin. Seuraavaksi hyödyllisimmiksi on 

uskottu keskustelu lähiesimiehen kanssa ja virallinen jälkipuintisessio, mutta erot 

keskiarvoissa ovat kuitenkin pienet. Alhaisimman keskiarvon saa keskustelu 

terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, mikä tosin sekään ei ole merkittävän paljon 

alhaisempi kuin muut käsittelytavat. (Kuvio 2.) 
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Vaihtelu ei ole suurta, mutta kehittämiskohteita etsiessä voi olla mielekästä kiinnittää 

huomio pieniinkin eroihin. Käsittelytavoista esimiehen kanssa keskustelu, virallinen kokous 

kollegoiden kesken sekä virallinen jälkipuintisessio on yleisesti arvioitu hyödyllisemmiksi 

kuin miten on todellisessa tilanteessa koettu. Työnohjaus taas on yleisesti arvioitu samalle 

tasolle kuin toteutunutkin työnohjaus, kun taas epävirallinen keskustelu kollegoiden kesken 

ja keskustelu terveydenhuollon ammattilaisen kanssa on arvioitu toteutuneessa tilanteessa 

korkeammalle. (Kuvio 2.) 

Yleisesti käsittelytapojen hyödyllisyyttä selvitettäessä keskustelu esimiehen kanssa 

arvioitiin keskiarvolle 4,1, mutta viimeisimmän väkivaltakokemuksen jälkikäsittelynä 

keskustelu esimiehen kanssa sai keskiarvon 3,6. Samansuuntainen ero on myös jälkipuinnin 

hyödyllisyydessä arvosanoilla 4,1 ja 3,7. Voidaanko tästä päätellä, että jälkipuintia ja 

esimiehen kanssa käytyä keskustelua kaivataan ja niitä pidetään hyödyllisinä 

jälkikäsittelytapoina, mutta todellisuudessa käsittely ei ole toteutunut niin laadukkaana kuin 

olisi toivottu? Sen sijaan keskustelu terveydenhuollon ammattilaisen kanssa on 

todellisuudessa ollut hieman hyödyllisempää (ka 4) kuin sen on uskottu olevan (ka 3,8); 

sama ilmiö havaitaan epävirallisen kollegoiden kesken käydyn keskustelun kohdalla (4 ja 

4,1).  Tässä tutkielmassa kuitenkin keskitytään tarkemmin toteutuneeseen jälkikäsittelyyn ja 

sen hyödyllisyyteen sekä kehittämiskohteisiin. (Kuvio 2.)  

 

6.1.4 Yhteenveto 

Tässä luvussa kävin läpi ensin asiakasväkivallan yleisyyttä ja muotoja, sen jälkeen 

asiakasväkivallan jälkikäsittelyn yleisyyttä ja muotoja ja lopuksi jälkikäsittelyn koettua 

hyödyllisyyttä niin yleisen arvion kuin toteutuneenkin jälkikäsittelyn perusteella. 

Asiakasväkivallan yleisyys seuraa pääpiirteittäin aiemman tutkimuksen linjoja. Rasimuksen 

(2002, 124) tutkimuksessa päivystyspoliklinikan työntekijöiden kokemasta väkivallasta 

tilanteet käsiteltiin jollain tapaa 55 % prosentissa tapauksista kun omassa aineistossani 

vastaava luku on 58 %. Niin Antikainen-Juntusen (2007), Rasimuksen (2002) kuin oman 

tutkielmanikin mukaan yleisimmin väkivaltatilanteita käsitellään epävirallisesti keskustellen 

kollegoiden tai esimiehen kanssa. Virallista jälkipuintia oli järjestetty Rasimuksen (2002, 

124) tutkimuksessa 23 % tilanteista, kun omassani viralliseen jälkipuinti-istuntoon oli 

päädytty vain 6 % käsitellyistä tapauksista.   
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Omassa tutkielmassani vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden kokema 

asiakasväkivalta poikkeaa hieman aiemmasta tutkimuksesta. Tässä aineistossani vakinaiset 

työntekijät kokivat merkitsevästi ja merkittävästi enemmän asiakasväkivaltaa määräaikaisiin 

nähden, kun taas aiemmissa tutkimuksissa erot eivät ole olleet merkittäviä (esim. Salminen 

& Saloniemi 2010). Asiakasväkivallan yleisyyden suhteen lähes kaikilla taustamuuttujilla 

oli merkitystä: työsuhteen laatu, esimiesasema, ikäluokka, työpaikka ja työnantajasektori 

olivat merkitsevästi yhteydessä asiakasväkivallan kokemiseen. Sen sijaan koulutustaso tai 

sukupuoli eivät tässä aineistossa olleet yhteydessä asiakasväkivaltaan. (Taulukko 3.)  

Asiakasväkivallan jälkikäsittelyn suhteen taas taustamuuttujista mikään ei ollut 

tämän aineiston perusteella tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä jälkikäsittelyn 

yleisyyteen, mutta joitakin melkein merkitseviä yhteyksiä oli taustamuuttujien ja 

jälkikäsittelytapojen välillä. Ristiintaulukko tästä on esitetty liitteessä 2. Jälkikäsittelyn 

todennäköisyyttä tutkittiin myös eteenpäin askeltavan logistisen regressioanalyysin avulla. 

Väkivaltatilanteeseen ja väkivaltaan ylipäänsä liittyvät tekijät selittivät analyysin mukaan 

parhaiten sitä, toteutuuko jälkikäsittely. Regressiomallin perusteella jälkikäsittelyn 

toteutumista parhaiten ennustaa väkivallan yleisyys eli tapahtumistiheys, seurausten 

vakavuus ja raportointi. (Taulukko 6.) Ristiintaulukoinnin ja χ -riippumattomuustestin 

perusteella väkivallan muodolla ei ollut merkitystä jälkikäsittelyn suhteen, mutta väkivallan 

seurauksilla oli (taulukot 7 ja 8).  

Lopuksi luvussa tarkasteltiin jälkikäsittelytapojen hyödyllisyyttä. Jälkikäsittelyä 

kokeneet antoivat arvosanan toteutuneen jälkikäsittelyn pohjalta ja lisäksi kaikki vastaajat 

arvioivat jälkikäsittelytapoja oman käsityksensä mukaan. Epävirallinen keskustelu 

kollegoiden kesken ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyty keskustelu koettiin 

hieman hyödyllisemmäksi kuin mitä yleisesti on arvioitu. Työnohjaus sai saman keskiarvon 

sekä yleisesti että toteutuneen jälkikäsittelyn perusteella arvioituna. Työnohjaus sekä 

arvioitiin että koettiin kaikkein hyödyllisimmäksi näistä jälkikäsittelytavoista. Tutkimuksen 

mukaan työnohjaus vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin (esim. Hyrkäs 2009; Chiller & 

Crisp 2012), joten siitäkin syystä työnohjaus on voitu arvioida ylipäätään hyvin 

hyödylliseksi.  Virallisemmat jälkikäsittelytavat taas saivat alhaisempia keskiarvoja 

toteutuneen jälkikäsittelyn perusteella kuin yleisesti arvioituna: virallinen kokous 

kollegoiden kesken, keskustelu esimiehen kanssa ja virallinen jälkipuintisessio on kaikki 
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arvioitu yleisesti hieman hyödyllisemmiksi kuin toteutuneen jälkikäsittelyn mukaan. (Kuvio 

2.)  

 

6.2 Jälkikäsittely ja työhyvinvointi  

Yhtenä tutkimuskysymyksenäni on jälkikäsittelyn yhteys työntekijöiden koettuun 

työhyvinvointiin. Kysymyksenä tämä on hyvin laaja, eikä tästä voida tehdä suoria 

johtopäätöksiä siitä, vaikuttaako jälkikäsittely työhyvinvointiin. Työhyvinvointi on laaja 

käsite ja siihen liittyvät ilmiöt moninaisia, mutta tämän tutkimuksen puitteissa voidaan 

tarkastella jälkikäsittelyn yhteyttä siihen muutaman mittarin kautta. Vaikka vaikuttavuutta 

ei tällä tutkimuksella voidakaan päätellä tai selvittää, saadaan pohjaa mahdolliselle 

jatkotutkimukselle.  

Työhyvinvointiin liittyvät mittarit on kuvattu luvussa 6.2.2 Muuttujamuunnokset. 

Analyysissa on tarkasteltu työhyvinvointia stressin, työn mielekkyyden, työtyytyväisyyden 

sekä työkyvyn kautta. Kuviosta 3 nähdään työhyvinvoinnin muuttujien yleiset keskiarvot. 

Stressi on etäämpänä muista työhyvinvointimuuttujista, sillä se on ainut negatiivinen 

muuttuja eikä sen keskiarvoa sen vuoksi tule verrata muiden työhyvinvointimuuttujien 

keskiarvoihin.  Aluksi tarkastelen keskiarvovertailun avulla asiakasväkivallan ilmiöön 

liittyvien muuttujien yhteyttä työhyvinvointimuuttujiin. Taulukoiden 9–13 

keskiarvovertailuissa on käytetty varianssianalyysia merkitsevyyksien havaitsemiseen.  

 

 Työhyvinvointimuuttujien keskiarvot  
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6.2.1 Asiakasväkivallan yhteys työhyvinvointimuuttujiin  

Kaikkien tutkielmassani käytettyjen työhyvinvointimuuttujien keskiarvoissa on 

tilastollisesti merkitsevää tai erittäin merkitsevää vaihtelua väkivaltaa kokeneiden ja 

kokemattomien ryhmien välillä (Taulukko 9). Väkivaltaa kokeneiden ryhmässä stressioireita 

on enemmän, työ on vähemmän mielekästä ja lisäksi työtyytyväisyys sekä työkyky on 

arvioitu huonommaksi kuin väkivaltaa kokemattomien ryhmässä. Työkyky ei näytä olevan 

yhtä vahvasti yhteydessä väkivaltaan kuin muut työhyvinvointimuuttujat, mutta sekin 

tilastollisesti merkitsevästi. Aiemmissa tutkimuksissa on todistettu luotettavasti, että 

asiakasväkivallalla on lukuisia vaikutuksia työntekijään (esim. Mayhew & Chappell 2007; 

Enosh ym. 2012) ja tämä havainto olikin jossain määrin pohjana tutkimukselleni.  

 

 Työhyvinvointimuuttujien keskiarvot asiakasväkivallan kokemisen mukaan (1–5) 

 Väkivallan kokemus stressi 
työn 

mielekkyys työtyytyväisyys työkyky 

On kokenut asiakasväkivaltaa 
 

2,7 3,6 3,9 4,3 
 

Ei ole kokenut 
asiakasväkivaltaa 2,3 3,9 4,1 4,4 

  *** *** *** ** 

 

Taulukossa 10 väkivallan muotojen kohdalla keskiarvoja verrattiin annettuun keskiarvoon 

siinä tapauksessa, jos ei ole kokenut kyseistä väkivallan muotoa. Esimerkiksi eniten 

vaihteleva työhyvinvointimuuttuja näiden väkivallan muotojen suhteen on työtyytyväisyys: 

henkilö, joka on kokenut sanallista loukkausta, arvioi työtyytyväisyytensä tilastollisesti 

merkitsevästi alhaisemmaksi kuin sanallista loukkausta kokematon henkilö. Taulukosta 10 

nähdään, että stressin suhteen väkivallan muodolla ei ole merkitystä, mutta muihin 

työhyvinvointimuuttujiin joku tai jotkut väkivallan muodoista ovat yhteydessä. 

Seksuaalinen väkivalta tai ahdistelu on tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä työn 

mielekkyyteen, työtyytyväisyyteen ja työkykyyn. Työkykyyn ei ole yhteydessä muut 

väkivallan muodot kuin seksuaalinen väkivalta tai ahdistelu. Väkivallan muodoilla näyttää 

tämän aineiston perusteella olevan eniten merkitystä suhteessa työtyytyväisyyteen, johon 

fyysinen uhkailu, sanallinen loukkaus ja seksuaalinen väkivalta tai ahdistelu ovat kaikki 

yhteydessä. (Taulukko 10.)  
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 Työhyvinvointimuuttujien keskiarvot väkivallan muotojen mukaan (1-5) 

Väkivallan muoto  stressi 
työn 

mielekkyys työtyytyväisyys työkyky 
sanallinen uhkailu  2,7 3,5 3,9 4,3 

fyysinen uhkailu 2,7 3,5 3,8* 4,3 
fyysinen väkivalta 2,7 3,5 3,8 4,2 

sanallinen loukkaus 2,7 3,5* 3,8** 4,2 
seksuaalinen väkivalta tai 

ahdistelu 2,8 3,4* 3,7* 4,1* 

 

Aiemmin havaittiin, että jälkikäsittelyn toteutumista parhaiten ennustavat väkivaltatilanteen 

raportointi, väkivallan tapahtumistiheys ja seurausten vakavuus. Se, kuinka usein väkivaltaa 

koetaan, aiheuttaa vaihtelua myös työhyvinvointimuuttujien keskiarvoissa (Taulukko 11). 

Stressiä on enemmän ja työn mielekkyys, työtyytyväisyys ja työkyky koetaan sitä 

heikommaksi mitä useammin väkivaltaa tapahtuu. Työn mielekkyyden suhteen useammin 

ja harvemmin väkivaltaa kokevien keskiarvot vaihtelevat tilastollisesti erittäin merkitsevästi, 

kun taas muiden työhyvinvointimuuttujien keskiarvoerot ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Myös Mayhew ja Chappell (2007, 337) havaitsivat tutkimuksessaan, että useammin työssään 

väkivaltaa kokevalla on enemmän negatiivisia vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin kuin 

harvemmin väkivaltaa kokevalla.  

Väkivallan seuraukset näyttävät olevan merkityksellisiä suhteessa 

työhyvinvointimuuttujiin (taulukko 11). Työtyytyväisyyden suhteen seuraukset ovat 

tilastollisesti merkitseviä ja muissa työhyvinvointimuuttujissa tilastollisesti erittäin 

merkitseviä. Enemmän stressiä ja vähemmän mielekkyyttä, tyytyväisyyttä ja työkykyä 

kokevat ne työntekijät, joiden kokema väkivalta on aiheuttanut vakavia psyykkisiä 

seurauksia. Nimenomaan näihin psyykkisiin seurauksiin jälkikäsittelyllä pyritään 

vaikuttamaan. 
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 Työhyvinvointimuuttujien keskiarvot väkivallan tapahtumistiheyden ja seurausten 
suhteen (1-5) 

 Väkivallan tapahtumistiheys 
 stressi 

työn 
mielekkyys työtyytyväisyys työkyky 

On kokenut asiakasväkivaltaa kuukausittain tai 
harvemmin. 2,6 3,6 3,9 4,3 

 
On kokenut asiakasväkivaltaa viikoittain tai 

useammin.  2,8 3,3 3,6 4,1 

  ** *** ** ** 
Seuraukset 
     

ei vakavia psyykkisiä eikä fyysisiä seurauksia 2,6 3,6 3,9 4,3 
vakavia psyykkisiä seurauksia  3,1 3,0 3,5 3,8 

vakavia fyysisiä seurauksia 2,7 3,7 3,8 4,5 
sekä psyykkisiä että fyysisiä vakavia seurauksia 3,1 3,2 3,4 3,9 

 *** *** ** *** 

 

Edellä esitettyjen vertailujen perusteella voidaan todeta, että väkivalta on selvästi yhteydessä 

työhyvinvointiin. Mitä useammin väkivaltaa tapahtuu ja mitä vakavampia seurauksia sillä 

on, sitä huonommin työntekijä voi työssään aineistoni perusteella (taulukko 11). Mutta miten 

väkivaltaa kokeneiden työhyvinvointia voidaan parantaa? Tarkastelen seuraavaksi, onko 

väkivallan jälkikäsittely merkityksellinen hyvinvoinnin lisäämisessä.  

 

6.2.2 Jälkikäsittelyn yhteys työhyvinvointimuuttujiin  

Edellä on havaittu, että asiakasväkivalta on negatiivisesti yhteydessä 

työhyvinvointimuuttujiin. Yhtenä tutkielmani tavoitteista on tarkastella, onko 

jälkikäsittelyllä merkitystä työhyvinvoinnin lisäämisessä ja väkivallan vaikutusten 

lieventämisessä. Tässä alaluvussa käsittelen jälkikäsittelyn yhteyttä 

työhyvinvointimuuttujiin keskiarvovertailun ja varianssianalyysin keinoin (taulukot 12 ja 

13). 

Jälkikäsittely ylipäätään ei näytä olevan kovin merkitsevä 

työhyvinvointimuuttujien suhteen: vain mielekkyyden kohdalla jälkikäsittely on 

tilastollisesti melkein merkitsevää (p=0,028) (taulukko 12). Vastaajien tulkintaerot 

jälkikäsittelystä ovat voineet vaikuttaa tähän tulokseen, sillä kyselylomakkeessa ei oltu 

määritelty jälkikäsittelyä tarkemmin ennen tätä kysymystä. Toisen mielestä epävirallinen 
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keskustelu voi olla jälkikäsittelyä, kun taas jonkun toisen ymmärryksen mukaan vain 

virallinen jälkipuinti lasketaan jälkikäsittelyksi.  

 

 Jälkikäsittelyn yhteys työhyvinvointimuuttujiin 

Jälkikäsittely stressi työn mielekkyys työtyytyväisyys työkyky 

kyllä 2,6 3,6 3,9 4,2 

ei 2,7 3,5 3,8 4,3 

    *     

 

Taulukossa 12 esitetyn keskiarvovertailun perusteella jälkikäsittely ei kovin merkitsevästi 

ole yhteydessä työhyvinvointiin. Miksi ei?  Sekä aiemmassa tutkimuksessa (esim. Enosh 

ym. 2012; Hastings 2002; Gates ym. 2011) että tässä tutkielmassa on havaittu, että väkivalta 

heikentää työntekijän hyvinvointia. Asiakasväkivalta on yhteydessä kaikkiin mukaan 

ottamiini työhyvinvointimuuttujiin. Jos jälkikäsittelyllä ei ole merkitystä hyvinvoinnille, 

millä toimilla työhyvinvointia voidaan parantaa korkean väkivaltariskin aloilla? Tarkastelin 

vielä työhyvinvointimuuttujien keskiarvojen vaihtelua jälkikäsittelytapojen mukaan 

(taulukko 13).   

 

 Jälkikäsittelytapojen yhteys työhyvinvointimuuttujiin  

Jälkikäsittelytavat 
stressi 

työn 
mielekkyys työtyytyväisyys työkyky 

epävirallinen keskustelu kollegoiden kesken 2,6* 3,6 3,9 4,3 

virallinen kokous kollegoiden kesken 2,6 3,7* 4,0 4,3 

keskustelu esimiehen kanssa 2,6 3,6 3,9 4,2 

työnohjaus 2,6 3,7* 4,1* 4,4 

virallinen jälkipuintisessio 2,6 3,8* 4,2 4,3 

keskustelu terveydenhuollon ammattilaisen kanssa 2,7 3,6 3,9 4,2 

 

Taulukossa 13 on esitetty jälkikäsittelytapojen yhteys työhyvinvointimuuttujiin niin, että 

esitetty keskiarvo on toteutuneen jälkikäsittelyn keskiarvo: esimerkiksi jos 

väkivaltatilannetta on käsitelty epävirallisessa keskustelussa kollegoiden kesken, 
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stressimuuttuja on saanut keskiarvon 2,6. Merkitsevyydet ovat suhteessa tilanteeseen, jossa 

väkivaltaa ei ole käsitelty mainitulla tavalla, vaikkakin on voitu käsitellä jollakin toisella 

tapaa. Kaikki keskiarvot, jotka on merkitty tilastollisesti merkitseviksi, ovat suurempia kuin 

keskiarvot silloin, kun kyseistä käsittelytapaa ei ole käytetty väkivaltatilanteen jälkeen 

lukuunottamatta stressiä. Stressimuuttujan saama keskiarvo on suurempi silloin, kun 

väkivaltaa ei ole käsitelty keskustelemalla epävirallisesti kollegoiden kesken verratuna 

tilanteeseen, kun näin on tehty. Toisin sanoen työntekijällä on tämän aineiston mukaan 

enemmän stressiä silloin, kun väkivaltatilannetta ei ole käsitelty epävirallisesti kollegoiden 

kanssa keskustellen eli epävirallinen keskustelu kannattaa.  

Stressiin ei näytä aineistoni perusteella olevan yhteydessä muu kuin epävirallinen 

keskustelu kollegoiden kesken, eikä kyseinen käsittelytapakaan ole merkitsevä suhteessa 

muihin hyvinvointimuuttujiin (taulukko 13). Jos väkivaltatilanteesta keskustellaan 

epävirallisesti työkavereiden kanssa, stressiä on vähemmän kuin jos sitä ei tapahtuisi. 

Näyttäisi siis olevan tärkeää, että väkivaltatilannetta voi käydä läpi ilman virallista 

kokoontumistakin ja purkaa ajatuksiaan työkavereille. Virallisemmat jälkikäsittelytavat taas 

vaikuttavat olevan merkityksellisiä työn mielekkyyden ja työtyytyväisyyden kannalta. Työn 

mielekkyys saa suurempia keskiarvoja, kun väkivaltaa on käsitelty virallisessa kokouksessa 

kollegoiden kesken, työnohjauksessa tai virallisessa jälkipuintisessiossa. Työnohjaus on 

samansuuntaisesti yhteydessä myös työtyytyväisyyteen. Työkyky ei aineistoni perusteella 

vaihtele juurikaan jälkikäsittelytapojen mukaan vaan pysyy lähes samalla tasolla huolimatta 

siitä, millä tavalla väkivaltatilanteita käsitellään. Työkyky kuitenkin on yhteydessä 

asiakasväkivaltaan (taulukot 9–11), joten jälkikäsittelyn korjaava vaikutus olisi tässäkin 

toivottavaa.  

Keskustelut esimiehen ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa eivät näytä olevan 

merkitseviä työhyvinvointimuuttujien suhteen. Keskustelu esimiehen kanssa on kuitenkin 

toiseksi yleisin jälkikäsittelytapa vastaajien mukaan heti kollegoiden kanssa käytävän 

epävirallisen keskustelun jälkeen (kts. luku 6.1.2 Asiakasväkivallan jälkikäsittelyn yleisyys 

ja muoto). Esimiehen kanssa keskustellaan, mutta sillä ei ole tämän aineiston mukaan 

merkitystä hyvinvoinnin kannalta ja aiemmin havaittiin, ettei sitä ole myöskään koettu 

hyödylliseksi. Terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käytävä keskustelu on harvemmin 

käytetty jälkikäsittelytapa, jonka merkitsemättömyys sen myötä ei tässä tarkastelussa liene 

yllättävää.  
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6.2.3 Yhteenveto  

Tässä luvussa tarkasteltiin asiakasväkivallan ja sen jälkikäsittelyn yhteyttä 

työhyvinvointimuuttujiin, jotka tässä tutkimuksessa olivat stressi, työn mielekkyys, 

työtyytyväisyys sekä työkyky. Ensin todettiin väkivallan olevan yhteydessä 

työhyvinvointimuuttujiin ja sen jälkeen tutkittiin tarkemmin väkivallan muotojen, 

seurausten ja tapahtumistiheyden merkitystä työhyvinvointimuuttujille. Tämän jälkeen 

selvitettiin väkivallan jälkikäsittelyn ja sen eri tapojen yhteyttä työhyvinvointimuuttujiin.  

Väkivallalla on selvä yhteys työhyvinvointimuuttujiin; stressiin, työn 

mielekkyyteen ja työtyytyväisyyteen tilastollisesti erittäin merkitsevä ja työkykyyn 

tilastollisesti merkitsevä yhteys. Myös väkivallan tapahtumistiheydellä ja seurausten 

vakavuudella on merkitystä työhyvinvointimuuttujien suhteen. Väkivallalla itsessään on 

heikentävä yhteys työhyvinvointimuuttujiin ja väkivaltaa kokeneiden ryhmästä väkivaltaa 

usein kokevat sekä tilanteista vakavia seurauksia raportoineet saavat heikompia keskiarvoja 

työhyvinvointimuuttujissa.  

Asiakasväkivallan jälkikäsittelyllä yleisesti ei ole merkitsevää yhteyttä 

työhyvinvointimuuttujista muihin kuin työn mielekkyyteen. Kuitenkin jälkikäsittelyä 

saaneiden keskuudessa jälkikäsittelytavoilla on yhteyksiä kaikkiin muihin 

työhyvinvointimuuttujiin paitsi työkykyyn: stressiin epävirallinen keskustelu kollegoiden 

kesken, työn mielekkyyteen virallinen kokous kollegoiden kesken, virallinen jälkipuinti ja 

työnohjaus sekä työtyytyväisyyteen työnohjaus. Niin sanotut virallisemmat 

jälkikäsittelytavat ovat siis merkitseviä työn mielekkyyden ja työtyytyväisyyden suhteen, 

kun taas stressiin on yhteydessä ainoastaan epävirallinen keskustelu kollegoiden kesken. 

Seuraavassa luvussa tarkastelen laadullisen sisällönanalyysin avulla vastaajien kokemuksia 

ja toiveita jälkikäsittelystä: näkyykö työyhteisön ja kollegoiden kanssa epävirallisesti 

keskusteleminen myös laadullisessa aineistossa?  
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6.3 Jälkikäsittelyn tarve: laadullinen analyysi   

Strukturoitujen kysymyspatteristojen lisäksi kyselylomake sisälsi avoimia kysymyksiä 

liittyen väkivaltatilanteen jälkeiseen tuen tarpeeseen ja jälkikäsittelyn kehittämistarpeisiin. 

Vastaajien oli myös mahdollista tarkentaa vastauksiaan tai antaa muita kommentteja 

halutessaan. Analysoin näitä vastauksia laadullisen sisällönanalyysin avulla.  

Analyysini tukena käytän Abraham Maslow’n motivaatioteoriaa ja Päivi Rauramon 

työhyvinvoinnin portaat -mallia. Maslow’n mukaan ihmisellä on tietyt perustarpeet, joita 

hän jäsentää hierarkisesti. Kun niin sanotut alemmat perustarpeet on tyydytetty, vasta sen 

jälkeen ilmenevät kehittyneemmät tarpeet. Maslow’n teoriassa perutarpeet ovat siis 

hierarkkisessa järjestyksessä: fysiologiset perustarpeet, turvallisuus, yhteenkuuluvuus, 

arvonanto ja itsensä toteuttaminen (Maslow 1987, 15-22). Tätä jäsennystä on työelämän 

tutkimuksessa soveltanut Päivi Rauramo (2012) kehittämässään työhyvinvoinnin portaat -

mallissaan. Hyödynnän analyysissa sekä Maslow’n että Rauramon malleja. Aiemmasta 

tutkimuksesta sekä tutkielmani aineistosta voi päätellä, että asiakasväkivalta heikentää 

työhyvinvointia monella tavalla ja tasolla.  

    
5. Itsensä toteuttamisen tarpeet: 
oman potentiaalin hyödyntäminen, 

itsensä kehittäminen    

5. Osaaminen: oppimisen ja 
osaamisen hallinta, urakehitys ja 
suunnittelu, metakognitiiviset taidot 
(tunneäly), luovuus  

    

   

4. Arvonannon tarpeet: oman itsensä 
ja muiden arvostus, pätevyyden ja 
kykeneväisyyden tuntemus, maine, 
status  

4. Arvostus: arvot, kulttuuri, strategia, 
tavoitteet, mittaaminen, 
palkitseminen, palautejärjestelmät, 
kehityskeskustelut 

   

  
3. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden 
tarpeet: kiintymyksen osoittaminen ja 
vastaanottaminen, yhteisöön 
kuuluminen 

3. Yhteisöllisyys: ryhmät, tiimit, 
johtaminen, esimiestyö, organisaation 
me-henki 

  

 
2. Turvallisuuden tarpeet: fyysinen 
turva, taloudellinen vakaus, vapaus elää 
ilman pelkoa, ahdistusta ja kaaosta 

2. Turvallisuus: työyhteisö, 
työympäristö, ergonomia, työjärjestelyt, 
palkkaus, työn pysyvyys 
 

 

1. Fysiologiset tarpeet: mm. verenkierron 
tasapaino (homeostaasi), nälkä, jano, 
seksuaalinen vietti, uni 

1. Terveys: terveydenhuolto, ruoka, 
virvokkeet, liikunta, lepo, palautuminen, 
vapaa-aika 
 

 
 Kertaus: Maslow’n tarvehierarkia (1987) ja Rauramon työhyvinvoinnin portaat (2012)  
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Edellä olevassa kuviossa 4 olen asettanut vierekkäin Maslow’n tarvehierarkiaa 

(1987) ja Rauramon työhyvinvoinnin portaita (2012) esittävät kuviot. Väkivallan voi nähdä 

murentavan kaikkia näitä tasoja, mutta Rauramo (2012) nostaa jäsennyksessään 

asiakasväkivallan esille turvallisuuden heikentymisen näkökulmasta. Riskien hallinnan 

kautta turvallisuutta vahvistetaan ja pyritään ensisijaisesti estämään väkivallan syntyminen, 

mutta myös huolehditaan jälkikäsittelystä (Rauramo 2012, 89–93). Aineistoa voi tulkita niin, 

että Maslow’n kuvaamat perustarpeet eivät täyty tässä yleisesti tiedetyssä järjestyksessä, 

sillä turvallisuuden tarve ei välttämättä tule tyydytetyksi, vaikka ylemmät tarpeet 

motivoisivatkin työntekijöitä jo. Toinen mahdollinen näkökulma on, että turvallisuuden 

tarve tulee tyydytettyä väkivallasta tai väkivallan uhasta huolimatta esimerkiksi hyvillä 

turvatoimilla tai toimivalla jälkikäsittelyllä. Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen, kuinka 

asiakasväkivallan jälkikäsittelyä tulisi vastaajien mukaan kehittää ja mitä asioita he nostavat 

tärkeäksi jälkikäsittelyn suhteen.  

 

6.3.1 ”Esimiehen aktiivisempi rooli”: esimiehen tuki ja aloitteellisuus   

Esimiehen tuen tarve väkivallan jälkikäsittelyssä tuli vastauksissa esille hyvin vahvasti: 

väkivaltaa kokeneista 31 % (n=147) vastasi kaivanneensa lisää tukea tilanteen jälkeen ja 

näistä noin puolet jäi kaipaamaan tukea nimenomaan esimieheltä. Esimiehen rooli kuvattiin 

myös avoimissa vastauksissa merkittävänä. 

”Esimiehellä iso vaikutus, hyvä esimies pelastaa huonommankin työn ja 

pöinvastoin.” (V140) 

Merkittävän roolinsa vuoksi esimies voi omalta osaltaan vaikuttaa myös negatiivisesti 

väkivaltaa kokeneen hyvinvointiin. Esimiestä toivottiin ottamaan aktiivisempi rooli 

jälkikäsittelyssä: heti, kun tilanne tulee esimiehelle tietoon, hänen tulisi kysyä väkivaltaa 

kokeneen vointia ja ”ottaa homma hanskaan”. Vastauksista käy ilmi, että väkivaltaa 

kokeneet joutuvat usein itse hakemaan apua. Tämä taas voi estää tarpeellisen avun saamisen: 

väkivaltatilanteeseen joutunut ei aina itse kykene tunnistamaan avun tarvettaan (Isotalus & 

Saarela 2007). Tässä toki tärkeäksi nousee myös työntekijän vastuu tuoda tilanteet esimiehen 

tietoon esimerkiksi raportoinnin kautta, mikä ylempänä onkin todettu yhdeksi merkittäväksi 
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tekijäksi jälkikäsittelyn yleisyydessä (raportoidut väkivaltatilanteet käsitellään useammin 

kuin raportoimatta jääneet).  

”Tilanteiden jälkeen esimiehen tulisi aktivoitua vaikka kysymällä onko kaikki 

ok tai haluaako tilanteessa ollut käydä tilannetta läpi ”(V227) 

”---Kynnystä tehdä ilmoitus pitäisi saada madallettua. Tekemätön ilmoitus on 

yhtä kuin ei väkivaltaa johdon silmiin.” (V392) 

Raportoimatta jättämisellä voi olla negatiivisia seurauksia, mikä vastauksissakin nostettiin 

esiin. Väkivalta ei tule laajemmin tietoon, jos sitä ei kirjata ja näin ollen voi vaikuttaa 

organisaation tasolla tehtäviin rakenteellisiin päätöksiin. (Ferraris 2013; Husso ym. 2014.) 

Raportointi tai pikemminkin raportoimatta jättäminen on usein ollut tutkimuksen kohteena 

aiemmin (esim. Sato, Wakabayashi, Kiyoshi-Teo & Fukahori 2013; Kvas & Seljak 2014; 

Ferns & Chojnacka 2005). Asiakasväkivallan raportoimatta jättäminen on yleinen ilmiö 

sosiaali- ja terveysalalla ja tämän tutkielmani aineiston perusteella yhteydessä 

jälkikäsittelyyn. On useita syitä raportoimatta jättämiselle, joista yksi aiemman tutkimuksen 

mukaan on se, ettei väkivallasta ilmoittamisella uskota olevan mitään vaikutusta (Kvas & 

Seljak 2014, 247; Ferns & Chojnacka 2005, 53). Sama ilmiö nostettiin esiin aineistoni 

avoimissa vastauksissa.  

”Tuntuu siltä, että vaikka raportoisi jonkin väkivaltatilanteen, ei siitä seuraa 

mitään (lukeeko raportteja kukaan?)”(V490) 

Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu esimiehen tuen olevan tärkeä tekijä väkivallasta 

toipumisessa (Truter ym. 2016, 853). Myös tässä aineistossa esimiehen asenne ja 

suhtautuminen väkivaltaan tuli ilmi. Osassa avoimista vastauksista kerrottiin tilanteista, 

joissa esimies on vähätellyt väkivaltaa. Vastausten mukaan esimiehen asenne vaikuttaa 

merkittävästi siihen, millaiseksi työyhteisön yleinen suhtautuminen väkivaltaan muotoutuu. 

Vastauksissa esitettiin, että esimiehen tulisi ottaa väkivalta vakavasti työntekijää syyttämättä 

tai väheksymättä. Rauramon (2012, 131) mukaan esimieheltä vaaditaan tunneälyä 

työhyvinvoinnin johtamisessa, missä merkittävässä osassa on muiden ja omien tunteiden 

ymmärtäminen ja säätely. Tämä vaatimus ilmeni myös aineistossani.  
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”Esimiehen asenteen pitäisi olla toisenlainen: nyt hänen mielestään vain 

lyömiset kuuluu osana tähän työhön ja tapaturmia nyt vaan töissä sattuu.” 

(V310) 

”---Edellisen kerran yhteydessä esimies vähätteli, joten eipä tule mieleeni 

kertoa hänelle toista kertaa.” (V516) 

Rauramon mallissa (2012) johtaminen ja esimiestyö on sijoitettu arvostukseksi kutsutulle 

toiseksi ylimmälle portaalle. Esimiehen tehtävänä on pitää huoli yhteisöstään ja olla aidosti 

läsnä, mitä korostettiin myös aineistossani. Esimiehen toiminnalla on suuri merkitys siinä, 

kuinka väkivallasta selvitään. Maslow’n motivaatioteorian tarpeista arvostus toimii tässä 

motivoivana tarpeena, eli työntekijä tarvitsee esimieheltään arvonantoa ja tukea haastavassa 

tilanteessa. Turvallisuuden tunne lisääntyy, jos työntekijä tietää esimiehen olevan tukena 

väkivallan tapahtuessa: voitaneen sanoa, että arvostuksen tarpeen täyttyminen osaltaan 

tyydyttää myös turvallisuuden tarvetta. Toisaalta taas jos esimies vähättelee väkivaltaa 

kokenutta, työntekijä ei koe tulleensa arvostetuksi, eli väkivallan vaikutukset turvallisuuden 

tunteessa eivät tule kompensoiduiksi. Esimiehen suhtautuminen ja asenne jälkikäsittelyä 

kohtaan voi siis joko paikata tai entisestään lisätä väkivallan vaikutuksia.  

Vastauksissa muistutettiin myös esimiesten saamasta ja tarvitsemasta tuesta. 

Lähiesimies jää usein ”välistä”: työntekijät purkavat tilanteita lähiesimiehensä kanssa, mutta 

välttämättä ei ole valmiiksi luotuja polkuja, joiden kautta lähiesimies saa tarvitsemansa tuen. 

Esimiehen on vaikea tukea työntekijöitään, mikäli hänellä itsellä ei ole riittävästi tukea tai 

ohjeistusta jälkikäsittelyn järjestämiseen.  

”---Käytäntö siihen kenen kanssa lähiesimies käy keskustelun, kun on itse 

joutunut väkivaltatilanteeseen” (V129) 

”Olen saanut mm. kommentin, että jos ei pärjää hankalien asiakkaiden kanssa, 

on syytä miettiä työpaikan vaihtoa. Tämä johtuu mielestäni siitä, ettei 

myöskään esimieheni tiedä, miten hänen pitäisi toimia ja miten hän voi 

toimia. ” (V291)  

Rauramon työhyvinvoinnin portailla (2012, 130–132) myös esimiehen saama tuki ja 

koulutus on sijoitettu toiseksi ylimmälle arvostuksen portaalle. Jos esimies voi huonosti, se 
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heijastuu helposti työyhteisöön ja työilmapiiri voi muuttua huonoksi. Tällöin väkivallan 

käsitteleminenkin hankaloituu ja tarvittava tuki voi jäädä saamatta.  

 

6.3.2 ”Systemaattiseksi toiminnaksi”: systemaattisuus ja selkeys tilanteiden 

käsittelyssä 

Eniten vastauksissa nostettiin esiin esimiehen ja työyhteisön asenteet sekä väkivaltaa 

kokeneen kohtaaminen, mutta toisena merkittävänä osa-alueena oli selkeys ja 

systemaattisuus tilanteiden käsittelyssä. Vastaajat kertoivat toivovansa selkeitä 

toimintaohjeita tilanteiden aikana ja jälkeen niin, ettei väkivaltaa kokeneen tarvitse itse 

pohtia jatkotoimenpiteitä.  

”Tilanteiden käsittelystä pitäisi olla selvä ja kaikilla tiedossa oleva 

suunnitelma ja toimintamalli jälkikäsittelyä varten.” (V39) 

Systemaattisuutta toivottiin vastauksissa siitäkin syystä, että käsittelyn ei tarvitsisi olla 

työntekijästä lähtevää. Traumaattisia tilanteita kokeneet eivät välttämättä tunnista avun 

tarvettaan (Isotalus & Saarela 2007, 53). Mikäli vastuu jälkikäsittelyn pyytämisestä jää 

työntekijälle, tarpeellinen läpikäynti voi jäädä tekemättä. Jos taas tiedossa on valmiiksi 

systemaattinen polku jälkitoimenpiteille, työntekijän ei tarvitse osata pyytää apua ja olla 

aloitteellinen, koska aina toimitaan samalla tavalla. 

”Sen tulisi olla järjestelmällistä ei työntekijästä riippuvaa. Asian käsittelyyn 

tulisi varata riittävä aika. Stressiin tulisi puuttua viipymättä” (V1) 

”Sen pitäisi olla automaatista eikä pyynnön takana” (V149) 

Avun pyytäminen voi olla vaikeaa väkivallan herättämien tunteiden, kuten häpeän vuoksi: 

työntekijä voi kokea epäonnistuneensa väkivaltatilanteen tapahtumisen johdosta, mutta 

myös siitä syystä, että tarvitsee tilanteen jälkeen apua. Tämä taas linkittyy asenteisiin ja 

uskomuksiin: jos yleinen (ja esimiehen) asenne ja käsitys on se, että väkivalta kuuluu 

tiettyyn työhön ja täytyy olla tietynlainen ihminen ja työntekijä pärjätäkseen kyseisessä 

työssä, avun tarvitseminen ja pyytäminen voi tuntua epäonnistumiselta.  
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”Pitäisi olla avoimempaa ja puuttua enemmän. Asenteena on tuntunut vuosia 

olevan, että väkivalta kuuluu sosiaalialan työhön ja jos sitä ei kestä, ei kannata 

hakeutua alalle ollenkaan” (V271) 

Matthews (1998) havaitsi tutkimuksessaan, että vähiten väkivaltatilanteen jälkeisiä 

stressioireita esiintyi työntekijöiden ryhmällä, jotka eivät saaneet debriefingiä, mutta 

tiesivät, että sen saaminen oli mahdollista. Näin ollen työntekijöiden on olennaista tietää, 

mistä jälkikäsittelyä saa ja miten, jos kuitenkin itse päätyy hakemaan sitä.  

”Vakavien tilanteiden jälkipuintiin polku tulisi olla valmiiksi mietittynä- mistä 

saa tarvittaessa debriefingin riittävän nopeasti.” (V326) 

Aineistosta käy ilmi, että tietoisuus avun olemassa olosta lisää turvallisuuden tunnetta. Sen 

lisäksi, että selkeät toimintaohjeet tyydyttävät suoraan turvallisuuden tarvetta, Rauramo on 

mallissaan liittänyt viestinnän, yhteistyön ja kokouskäytännöt yhteisöllisyyden tasolle. Jos 

viestintä toimii, kaikilla työyhteisössä on tiedossa väkivaltatilanteen jälkeinen polku ja se on 

kehitetty sujuvaksi. Vastauksista käy ilmi, että monet vastaajat pitävät työnohjausta tai 

jotakin muuta yhteisöllistä kokousta oikeana paikkana väkivallan käsittelemiseen, joten 

hyvät kokouskäytännöt tuovat oman osansa väkivallasta toipumiseen. (Rauramo 2012, 117-

120). 

 

6.3.3 ”Saisi puhua ja toiset kuuntelisivat” : myötätunto ja kuulluksi tuleminen 

Monessa vastauksessa tuotiin jollain tapaa esiin työntekijän kohtaaminen. Miten tahansa 

tilanteet käsitelläänkin, se tulisi tehdä syyllistämättä ja vähättelemättä työntekijän 

kokemuksia. Vastauksissa tuotiin esiin myös se, että työntekijät ovat erilaisia ja kokemus on 

aina yksilöllinen, joten jälkikäsittelynkin tulisi olla tilanteeseen ja kokemukseen sopivaa.  

”---Vakavammista tilanteista seuraa vakavampia toimenpiteitä ja 

toimenpiteiden tehokin vaihtelee. Asia ei varsinkaan vakavien tilanteiden 

näkökulm asta ole viime aikoina ollut paljon esillä. Lievemmissä tilanteista 

avoin keskustelukin auttaa ” (V492) 

”Ottaa huomioon joka ikinen työntekijä ja muistaa käydä heidän kanssaan 

tilanteet läpi. Huomioida tässäkin jokainen työntekijä yksilöllisesti” (V416) 
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Vastauksissa käsiteltiin työpaikan ilmapiiriä ja sen vaikutusta väkivallasta toipumiseen. 

Kuten esimieskin, hyvä työilmapiiri voi helpottaa raskasta työtä ja huono taas päinvastoin 

tehdä hyvinkin mielekkäästä työstä raskasta. Ilmapiirillä voidaan nähdä vaikutukset myös 

jälkikäsittelyyn: jos työilmapiiri ei ole hyvä ja esimerkiksi debriefing on pakollista, tämä 

menettely saattaa jopa lisätä väkivaltaa kokeneen työntekijän häpeän tuntemuksia. Hyvä 

työilmapiiri nähdään tärkeänä työhyvinvoinnissa yhteisöllisyyden tasolla (Rauramo 2012, 

107-110). Maslow’n (1987) tarvehierarkiassa yhteenkuuluvuuden tarve on turvallisuudesta 

seuraava ja voidaan selvästi nähdä, että asiakasväkivallan kohdalla yhteenkuuluvuuden 

tarpeen tyydyttyminen vahvistaa turvallisuuden tunnetta.  

”Työväkivallasta toipumista edistää ehdottomasti parhaiten, jos työpaikan 

ilmapiiri on hyvä ja työpaikalta on aina saatavissa tukea ja kannustusta 

vaikeissa tilanteissa välittömästi” (V34) 

Vastaukset olivat osittain samansuuntaisia esimiehen toimintaa käsittelevien vastausten 

kanssa. Työyhteisöltä kaivataan samanlaisia asioita kuin esimieheltä: kuuntelua, välittämistä 

ja avointa keskustelua.  

”---Lisäymmärrystä ihmiseen tuskaan, kun kokee olevansa arvoton, nurkkaan  

Työntekijää ei saa jättää yksin kokemansa väkivallan kanssa ”(V230) 

Aineistosta nousi esiin, että väkivalta on edelleen joillakin työpaikoilla tabu, eikä siitä 

keskustella avoimesti ja neutraalisti. Tämä voi lisätä pelkoja sekä turvattomuuden tunnetta. 

Väkivallan tapahtuessa ei tiedetä, kuinka toimia tai kuinka siitä jatketaan eteenpäin. Myös 

Rauramo (2012, 105) korostaa työyhteisön välistä luottamusta, joka lisää avoimuutta. Jos 

väkivalta on työpaikalla tabu eikä siitä uskalleta puhua, tarvitaan rohkeutta puuttua ja 

luottamusta työyhteisöön.  

”Aihe on työpaikallani jonkinlainen tabu, josta ei keskustella avoimesta ja 

neutraalisti. Asioita hyssytellään, jotta ei synny hysteriaa, mutta toiset kokevat 

hyssyttelyn lisäävän pelkoja, koska tilanteita ei käsitellä avoimesti ja 

asiallisesti. Todellisia tilanteita harvoin, mutta tulisi käsitellä avoimemmin ja 

erilaiset tunteet huomioiden ”(V151) 
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Vaikka jälkikäsittelyn toivotaan tapahtuvan automaattisesti, tai ainakin jollain tapaa 

systemaattisesti, halutaan sen olevan kuitenkin yksilöllistä ja tilannekohtaista. Työntekijät 

ovat erilaisia ja toipumiseen voivat auttaa erilaiset asiat. Vaihtuvia ja eri tavalla vaikuttavia 

ovat myös väkivaltatilanteet, joten kaikkia tilanteita tuskin voidaan käsitellä täsmälleen 

samalla tavalla.  

”vaikka olisi pienikin teko niin mietittäisiin, että työntekijät olemme kaikki 

erilaisia ja meitä auttaa jälkipuinnissa / asian käsittelyssä eri asiat. Ja myös 

jäämme eri tavalla niitä miettimään.” (V20) 

Rauramo muistuttaa, että erilaisuus on rikkautta eikä tasa-arvoinen kohtelu ole samalla 

tavalla toimimista kaikkien kohdalla (2012, 113). Tämä ajatus nousi esiin myös 

aineistossani. Esimiehellä on tärkeä tehtävä huomata työntekijöidensä erilaisuus väkivaltaa 

kohdatessa ja järjestää yksilöidyt jälkitoimenpiteet. Työyhteisön ilmapiirillä on myös 

merkitystä siinä, kuinka avoimesti esimerkiksi esimiehen kanssa keskustelee ja kertoo 

omista yksilöllisistä tuen tarpeistaan, sillä esimies ei voi toimia ilman tietoa.  

 

6.3.4 Yhteenveto 

Asiakasväkivallan jälkikäsittelyn tulisi olla vastaajien mielestä yhteenvetäen esimiehen 

aloittamaa, systemaattista ja myötätuntoista. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että käsittelyn 

tulisi tapahtua automaattisesti ja prosessin tulisi olla aina sama, osa taas korosti 

jälkikäsittelyn yksilöllisyyttä ja tilannekohtaisuutta. Kuitenkin kokonaisuutena oltiin sitä 

mieltä, että yhtenäiset ja selkeät toimintaohjeet on oltava.  

Asiakasväkivallan kohdalla on ymmärrettävää, että turvallisuuden tunne on 

uhattuna. Olen jäsentänyt väkivaltatilanteen jälkeisiä tarpeita Maslow’n tarvehierarkian ja 

siihen pohjautuvan Rauramon työhyvinvoinnin portaat-mallin avulla. Näyttää siltä, että 

asiakasväkivallasta toipumiseen liittyvät tarpeet ovat moninaisia: väkivallan jälkeen 

kaivataan esimerkiksi tukea esimieheltä ja työyhteisöltä, mikä voidaan liittää 

yhteisöllisyyden tarpeeseen. Työväkivalta vaikuttaa Rauramon (2012, 89) mallissa 

esimerkiksi turvallisuuden kokemiseen, jolloin voisi ymmärtää turvallisuuden tarpeen 

jäävän tyydyttämättä. Onko niin, että tarpeet kompensoivat toisiaan? Näyttää siltä, että 

väkivaltatilanteen jälkeen eniten kaivataan tukea esimieheltä ja työyhteisöltä 
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(yhteenkuuluvuus, arvostus): tämä ei poista väkivallan uhkaa (turvattomuuden aiheuttajaa) 

vaan tyydyttää yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen tarpeita ja sitä kautta lisää turvallisuutta. 

Vai onko niin, että turvallisuuden tarve ei edes herää väkivaltatilanteen sattuessa, jos muut 

tarpeet ovat tyydytettyjä ja työntekijä tietää, että esimiehen ja yhteisön tuen myötä todellista 

uhkaa ei ole?  

Väkivalta kyseenalaistaa jokaisen Maslow’n ja Rauramon kuvaamat tarpeiden ja 

työhyvinvoinnin ulottuvuudet. Jokaisella työhyvinvoinnin ulottuvuudella tarvitaan 

väkivallalle jonkinlaista ”vastavoimaa”, jonka avulla kyseiselle tasolle aiheutuneet 

väkivallan haitat korjataan. Terveyden näkökulmasta tarvitaan hyvää ja ennakoivaa 

työterveyshuoltoa, kun taas turvallisuuden tunnetta vahvistamaan tarvitaan riittävät toimet 

ennaltaehkäisyyn, selkeät toimintaohjeet väkivaltatilanteen aikana ja hyvä jälkikäsittelyn 

polku. Yhteisöllisyydessä on olennaista työyhteisöltä ja koko organisaatiolta saatava tuki; 

tunne siitä, että kukaan ei jää yksin vaan yhteisö seisoo takana. Arvostuksen ulottuvuudella 

merkittäväksi nousee esimiehen ja yhteisönkin taholta tuleva arvostus: väkivaltatilanteen 

sattuessa ei etsitä syyllistä uhrista, vaan arvioidaan tilanteeseen johtaneita tekijöitä ketään 

syyttämättä tai vähättelemättä. Itsensä toteuttamisen ja osaamisen näkökulmasta väkivalta 

kyseenalaistaa ja haastaa osaamisen, jolloin työntekijä voi kokea epäonnistuneensa. 

Väkivaltatilanteiden varalle kouluttaminen on työnantajan tärkeä vastuutehtävä ja 

työyhteisön hyvinvoinnille on oleellista, että myös esimies on koulutettu väkivallan 

kohtaamiseen. 

Hahmotan tämän aineiston analyysin pohjalta ideaalin jälkikäsittelyprosessin 

etenevän seuraavalla tavalla. Välittömästi kun tilanne tapahtuu, muut paikalla olevat 

työntekijät tukevat väkivaltaa kokenutta. Työpaikalla ilmapiiri on hyvä, joten kohtaaminen 

on myötätuntoista eikä väkivaltaa kokenutta syyllistetä tai hänen toimintaansa 

kyseenalaisteta tässä vaiheessa. Tilanteesta ilmoitetaan mahdollisimman pian esimiehelle, 

joka ottaa jälkikäsittelyn etenemisestä vastuun. Hän ottaa yhteyttä väkivaltaa kokeneeseen 

ja yhdessä rehellisesti sekä avoimesti pohdiskellen mietitään seuraavat toimet. Tilanteen 

vakavuus punnitaan, sen vaikutukset yksilöön ja vakavimmissa tapauksissa otetaan myös 

huomioon tilanteen todistaneet tai mukana olleet henkilöt. Lisäksi on ymmärrettävä 

väkivallan kokonaisvaltainen vaikutus koko työyhteisöön (Enosh ym. 2012, 1134-1136), 

joten toisinaan keskustelu koko yhteisön kanssa on paikallaan. Mikäli koetaan tarpeelliseksi, 

otetaan yhteyttä työterveyshuoltoon tai muihin yhteistyötahoihin tilanteen selvittämiseksi ja 
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käsittelemiseksi. Kun tilanne on ohi ja käsitelty, esimies seuraa työntekijän vointia ja 

selviytymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimiin. 

Tilanne toki vaihtelee työyhteisön mukaan. Esimies voi olla kaukana ja hänen 

tavoittamisensa voi olla vaikeaa. Voi olla, että työtä tehdään yksin, jolloin taas työyhteisön 

tuki saattaa olla haasteellisempi saada. Aineisto osoittaa, että tärkeintä on väkivaltaan 

puuttuminen ja siitä puhuminen. Vastaajien mukaan väkivaltaa kokenut täytyy kohdata 

myötätuntoisesti ja syyllistämättä, tilanne täytyy ottaa tosissaan ja ymmärtää sen vaikutukset 

yksilöön.   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tutkielmassani olen tarkastellut asiakasväkivallan jälkikäsittelyn yleisyyttä, vaihtelevuutta, 

hyödyllisyyttä ja yhteyttä työhyvinvointiin. Tutkimuskysymykseni olivat seuraavanlaiset: 1) 

Millaisena asiakasväkivallan jälkikäsittely näyttäytyy sosiaalialan työpaikoilla Suomessa? 

2) Millainen yhteys jälkikäsittelyllä on (työ)hyvinvointiin? ja 3) Miten jälkikäsittelyä 

voitaisiin kehittää? Tässä viimeisessä luvussa käsittelen tutkimuskysymykseni yksitellen 

tulosteni valossa ja pohdin niitä yhdessä aiemman tutkimuksen kanssa. Hypoteesini olivat 

odotuksia siitä, mitä tutkimuskysymyksiin tulee vastauksiksi, joten käsittelen ne yhdessä 

tutkimuskysymysten kanssa. Hypoteesini tai oletukseni olivat: a) asiakasväkivaltaa 

käsitellään enimmäkseen epävirallisesti, mutta käsittelyn toteutuminen ja käsittelytavat 

kuitenkin vaihtelevat ryhmittäin ja b) asiakasväkivallalla on negatiivisia vaikutuksia 

työhyvinvoinnin osa-alueisiin ja asiakasväkivallan jälkikäsittely vaihdellen käsittelytapojen 

mukaan lieventää näitä vaikutuksia.  

 

7.1 Jälkikäsittelyn yleisyys ja hyödyllisyys 

Aineisto osoittaa, että asiakasväkivaltaa tapahtuu sosiaalialalla paljon, tähän tutkimukseen 

vastanneista jopa lähes 70 % vastasi kokeneensa asiakasväkivaltaa nykyisessä työssään. 

Eniten asiakasväkivaltaa aineistoni mukaan tapahtuu lastensuojelun yksiköissä sekä vanhus-

ja vammaistyössä. Tulokset ovat samansuuntaisia Työterveyslaitoksen tekemän selvityksen 

kanssa (Vartia-Väänänen & Pahkin 2016, 13). Tutkimukseni kohdistui asiakasväkivallan 

jälkikäsittelyyn, joten väkivaltaa sinänsä ei tarkasteltu perusteellisesti tässä tutkielmassa. 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni käsittelee asiakasväkivallan jälkikäsittelyn yleisyyttä: 

1) Millaisena asiakasväkivallan jälkikäsittely näyttäytyy sosiaalialan työpaikoilla 

Suomessa? 

Jälkikäsittelyn yleisyys ei aineistoni mukaan riipu taustamuuttujista (esimerkiksi 

työpaikka, sukupuoli, ikä, työnantajasektori) eikä jälkikäsittelytapojenkaan mukaan 

eroteltuna ryhmäkohtaisia eroja juuri ole. Sen sijaan väkivaltaan itsessään liittyvät tekijät 

olivat parhaimpina selittäjinä sille, käsitelläänkö väkivaltatilannetta jälkeenpäin: väkivallan 

tapahtumistiheys työpaikalla, väkivallan seuraukset ja sen raportointi selittivät 

jälkikäsittelyn tapahtumista parhaiten.  
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Asiakasväkivallan tapahtumistiheys oli yhteydessä väkivallan jälkikäsittelyyn; mitä 

useammin väkivaltaa tapahtuu, sitä pienempi osa niistä käsiteltiin. Jos väkivaltaa tapahtuu 

usein, oman kokemukseni mukaan jälkikäsittely voi olla myös aikaresurssikysymys: 

jokaisen tilanteen jälkeen ei ehdi työajan puitteissa järjestämään perusteellista 

jälkikäsittelyä. Tämä ei siis välttämättä kieli väkivaltaan tottumisesta tai hyväksymisestä, 

vaan vain käytännön tekijöistä. Voi olla, että väkivaltatilanteet käsitellään esimerkiksi kerran 

viikossa ja se voi olla riittävää. On myös mahdollista, että jos työpaikalla tapahtuu sekä 

vakavaa että lievää väkivaltaa usein, lievemmät jätetään ajanpuutteen takia käsittelemättä. 

Raportoinnin kohdalla nähdään sama ilmiö: usein vain vakavimmat tilanteet raportoidaan 

(esim. Sato ym. 2012; Ferns & Chojnacka 2005).  

Käytännön syiden lisäksi tässä voidaan nähdä sosiaali- ja terveysalalla tunnettu 

ilmiö väkivallan normalisoitumisesta ja siihen turtumisesta (esim. Husso ym. 2012 ja 2014; 

Husso & Hirvonen 2012: Virkki 2008; Virkki ym. 2015; Ferns & Chojnacka 2005). Monessa 

sosiaalialankin työpaikassa väkivalta on yleistä ja asenne väkivaltaan voi olla väheksyvä tai 

vähättelevä, mikä tuli ilmi myös laadullisessa aineistossani. Sosiaali- ja terveysalalla 

väkivallan hyväksyminen Virkin (2008) mukaan voi olla seurausta ammattiin sisäistetyistä 

ideaaleista ja arvoista, joita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta odotetaan ja joihin he 

itsekin ovat huomaamatta sosiaalistuneet. Sosiaalialalla asiakas on keskiössä ja työntekijän 

tavoite on edistää asiakkaan hyvinvointia, jolloin väkivalta voi tuntua epäonnistumiselta 

perustehtävässä. Tästä näkökulmasta väkivallan satuttavuutta ei ehkä haluta myöntää eikä 

ainakaan haluta vaatia apua väkivallasta selviytymiseen, jos se ajatellaan itseaiheutetuksi. 

Raportoimatta jättämisessä tämä on havaittu yhdeksi syyksi (Ferns & Chojnacka 2005, 53). 

Väkivaltaa voidaan hyväksyä myös toisesta näkökulmasta. Jos väkivalta ajatellaan 

väistämättömänä osana työtä, se suojaa työntekijää itsensä syyttämiseltä (Virkki 2008, 258).  

Näen tässä väkivaltaan suhtautumisen dilemman ja esitän sen kärjistetysti lainaten 

Martti Grönforsin (1994, 64) pohdintaa väkivallan oikeutuksesta. Grönfors (1994, 64) 

kirjoittaa väkivallan oikeutuksesta tietyissä oloissa. Esimerkiksi itsepuolustuksena ja 

sodassa väkivalta hyväksytään, kun taas ”normaalissa” tilanteessa vastaavanlainen väkivalta 

on tuomittavaa: motiivi siis hyvittää teon. Sosiaalialallakin väkivaltaa selitetään monesti 

tekijän vastuun poistavilla syillä (turhautuminen ja tunteiden ilmaisu, sekavuus, dementia 

ym.) eikä sitä pidetä ”oikeana” väkivaltana (Virkki 2008, 257). Sosiaalialallakin motiivi on 
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monesti hyvittänyt teon. Mutta mikä motiivi on riittävä vai voidaanko mitään motiivia pitää 

riittävänä?  

Asiakastyössä vuorovaikutuksessa on useimmiten mukana ammattilainen ja 

asiakas, joilla on omat roolinsa tilanteessa; työntekijä johtaa vuorovaikutusta ja kokee 

olevansa vastuussa siitä. Jos väkivaltaan suhtaudutaan tuomitsevasti eikä sitä hyväksytä 

missään oloissa, väkivalta on aina poikkeustilanne ja ”virhe” normaalissa toiminnassa. Kun 

väkivaltaa tapahtuu, normaali vuorovaikutustilanne särkyy ja siitä vastuussa ollut 

ammattilainen kokee epäonnistuneensa (esim. Virkki 2008, 257). Jos väkivaltaan taas 

suhtaudutaan normaalina osana työtä tai teon motiivit nähdään riittävän oikeuttavina, 

väkivalta hyväksytään eikä se samassa mielessä riko työntekijän ja asiakkaan 

vuorovaikutussuhdetta (emt., 258). Richard Whittington (2002) havaitsi tutkimuksessaan, 

että väkivaltaa kaikkein eniten suvaitsevimmat työntekijät kokivat vähiten emotionaalista 

uupumista, depersonalisaatiota (itsensä epätodelliseksi ja vieraaksi tunteminen) ja eniten 

onnistumisen tunteita. Onko siis parempi tuomita väkivalta sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään 

ja käsittelemään sitä sillä kustannuksella, että välillä koemme epäonnistuneemme? Vai onko 

parempi hyväksyä se yhtenä osana työtä? 

Väkivallan seuraukset olivat aineistossani tapahtumistiheyden lisäksi merkitsevästi 

yhteydessä jälkikäsittelyn toteutumiseen. Mitä vakavampia seurauksia väkivaltatilanteella 

on ollut, sitä todennäköisimmin jälkikäsittelyä on järjestetty. On tärkeää, että varsinkin jos 

seuraukset ovat olleet vakavia, väkivaltaa päästään käsittelemään. Oman kokemukseni 

mukaan onkin niin, että selkeät ja vakavat väkivaltatilanteet huomioidaan ja tunnustetaan, 

mutta jatkuvaluonteinen vähemmän vakava väkivalta jää huomiotta. 

Työväkivaltatutkimuksessa haasteena on havaittu väkivallan vaihteleva määrittely (esim. 

Lanctot & Guay 2014, 493; Schat & Kelloway 2005, 190) ja sama ongelma on oman 

kokemukseni mukaan myös työpaikoilla. Työyhteisön sisällä voi olla vaihtelevia käsityksiä 

väkivallasta ja siitä, minkälaiseen väkivaltaan tulisi puuttua.  

Olen omassa tutkielmassani käyttänyt hyvin laajaa väkivallan määritelmää 

saadakseni kattavan kuvan koko ilmiöstä, mutta vastaajat ovat varmasti ymmärtäneet 

väkivallan monella eri tapaa. Ongelma piileekin tässä: jos työpaikalla on määritelty väkivalta 

hyvin tiukasti, lievempää väkivaltaa ei tunnisteta eikä siihen näin ollen päästä käsiksi. 

Työntekijä, joka kokee lievempää väkivaltaa, ei tällaisessa työpaikan ilmapiirissä ole 
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väkivallan uhri, jonka kokemat negatiiviset tunteet ovat ymmärrettäviä. Tämä johtaa 

työntekijän kokemuksen vähättelyyn, mikä voi aiheuttaa työntekijälle vielä suurempia 

haittoja. Stressi voi olla äkillistä, hyvin voimakasta ja jopa traumaattista, mutta lievä ja 

jatkuva väkivalta voi käsittelemättömänä johtaa stressin kasautumiseen (Rantaeskola, Hyyti, 

Kauppila & Koskelainen 2014, 170).     

Väkivallan raportointi liittyy vahvasti jälkikäsittelyyn. Asiakasväkivallan 

aliraportoimiseen tai raportoimatta jättämiseen liittyvää tutkimusta on tehty suhteellisen 

runsaasti (esim. Sato ym. 2012; Kvas & Seljak 2014) ja se on yleisesti tunnistettu ilmiö 

sosiaali- ja terveysalalla. Tämän tutkielmani aineistosta ilmeni, että se on yhteydessä myös 

jälkikäsittelyyn: mitä enemmän ja perusteellisemmin väkivaltatilanteet raportoidaan, sitä 

todennäköisemmin ne käsitellään. Tämä on sinänsä looginen tulos: tietenkin väkivaltatilanne 

käsitellään sitä todennäköisemmin, mitä enemmän siitä pidetään ääntä. Kuitenkin yhtenä 

syynä raportoimatta jättämiseen on ollut se, ettei raportoimisesta uskota tapahtuvan mitään 

(esim. Ferns & Chojnacka 2005, 53; Kvas & Seljak 2014, 347). Tässä valossa tulos on 

lohduttava, sillä raportoinnista todella näyttäisi olevan hyötyä – ainakin jälkikäsittelyn 

suhteen.  

Jälkikäsittelytavoista yleisimmin käytetty oli epävirallinen keskustelu kollegoiden 

kesken. Riippumatta tilanteista tai taustamuuttujista, epävirallinen keskustelu oli 

aineistossani aina yleisin käsittelytapa. Tämä tulos ei tullut yllätyksenä, vaan omien 

kokemusteni ja myös aiemman tutkimuksen perusteella väkivaltatilanteita käsitellään eniten 

epävirallisesti (Antikainen-Juntunen 2007, 112–113). Työturvallisuus sosiaalialalla -

hankkeen loppuraportissa (emt., 113) vastaajat olivat kokeneet epävirallisen keskustelun 

riittävänä, mitä taas itse epäilin ja ajattelin, että sen lisäksi tai jopa sen sijaan olisi järkevää 

järjestää virallisempi jälkikäsittely. Tämän tutkielman tulokset osoittivat oletukseni vääriksi: 

epävirallinen keskustelu kollegoiden kesken koettiin hyödyllisemmäksi kuin miten se 

yleisesti arvioitiin. Tästä voi päätellä, että sitä ehkä ajatellaan (kuten minäkin tein) 

riittämättömänä jutusteluna, mutta todellisen väkivaltatilanteen jälkeen se koetaankin 

äärimmäisen hyödylliseksi.  

Sosiaalialalla työskentelevä ystäväni huomautti tärkeän tekijän epävirallisen 

keskustelun hyödyllisyydessä: se on usein ensimmäisenä saatavilla. Jälkikäsittelyn 

ajoituksella on nähty olevan suuri merkitys sen onnistumiselle (Matthews 1998, 212) ja sitä 
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olisikin mielestäni hyödyllistä tutkia lisää. Työsuojeluhallinnon (2017) mukaan jälkihoito 

on aloitettava kahden vuorokauden sisällä tapahtuneesta, mutta monilla työpaikoilla 

virallista jälkikäsittelyä ei pystytä järjestämään välttämättä niin nopealla aikataululla kun 

taas kollegoiden kanssa pystyy keskustelemaan ”ohimennen” helpostikin. Tilanne on 

tietenkin toinen, jos työskennellään yksin eikä työtovereita juurikaan tapaa. Tällöin 

väkivaltatilanteen käsittely jää helposti työntekijän omalle vastuulle ja nopea henkinen 

ensiapu voi jäädä saamatta.  

Kaikkein hyödyllisin jälkikäsittelytapa tai ennemminkin -paikka oli aineistoni 

mukaan työnohjaus. Se ei kuitenkaan ollut kovin yleinen jälkikäsittelyn tapa: 19 % 

väkivaltatilanteista oli käsitelty työnohjauksessa kun taas esimerkiksi epävirallista 

keskustelua kollegoiden kesken käytiin 54 %:ssa tapauksista. Työnohjausta pidetään myös 

merkittävänä osana työhyvinvoinnin ylläpitämisessä (esim. Hyrkäs 2009; Chiller & Crisp 

2012) ja työnohjauksessa käydään läpi muitakin työn ongelmakohtia. Se voisikin olla 

luonnollinen paikka väkivallan jälkikäsittelylle, mutta kiireelliseen henkiseen ensiapuun se 

ei ole ratkaisu.  

Mielenkiintoinen tulos oli esimiehen kanssa käytävän keskustelun hyödyllisyys. 

Sitä pidettiin yleisesti hyödyllisenä, mutta toteutuneessa tilanteessa se arvioitiin 

huonommaksi. Työntekijät siis ajattelevat, että voisi olla hyödyllistä keskustella esimiehen 

kanssa väkivaltatilanteen jälkeen, mutta kun keskustelu tosiasiassa tapahtuu, se ei olekaan 

hyödyllinen. Minkälaisia odotuksia keskustelulle on ja miksi ne eivät täyty? Tähän tulokseen 

yhdistyy myös kysymys väkivaltatilanteen jälkeisen tuen puutteesta: noin kolmasosassa 

käsitellyistä tilanteista väkivaltaa kokenut vastasi jääneensä kaipaamaan lisää tukea tilanteen 

jälkeen ja näistä noin puolet kaipasi lisää tukea nimenomaan esimieheltä. Tämän lisäksi 

laadullisessa aineistossa korostui esimiehen tuki, jota kaivattaisiin enemmän. Palaan tähän 

kysymykseen vielä tuonnempana.  

Jälkikäsittelyn yleisyyteen liittyvä oletukseni oli seuraavanlainen: a) 

asiakasväkivaltaa käsitellään enimmäkseen epävirallisesti, mutta käsittelyn toteutuminen ja 

käsittelytavat kuitenkin vaihtelevat ryhmittäin. Tämä hypoteesi vahvistettiin puoliksi, sillä 

asiakasväkivaltaa käsiteltiin enimmäkseen epävirallisesti. Kuitenkaan käsittelyn 

toteutuminen ja jälkikäsittelytavat eivät juuri vaihdelleet taustamuuttujien mukaan (ikä, 

työpaikka, koulutustaso ym.). Jälkikäsittelyn voidaan tulkita liittyvän enemmän yksittäisen 
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työpaikkakohtaisiin ja väkivaltaan liittyviin kuin henkilökohtaisiin tekijöihin. Kuitenkaan 

tässä tutkielmassani en selvittänyt esimerkiksi tarkemmin työntekijän henkilökohtaisia 

ominaisuuksia tai asenteita: ovatko muutenkin aktiiviset ja kantaaottavat työntekijät 

aktiivisempia myös vaatimaan itselleen jälkikäsittelyä? Myös työpaikan rakenteiden ja 

ilmapiirin yhteys jälkikäsittelyyn jää tutkimatta tässä tutkielmassa: millainen merkitys 

esimerkiksi organisaation koolla, esimiesrakenteella, toiminnanohjauskäytännöillä tai 

työyhteisön ilmapiirillä on jälkikäsittelyn toteutumiseen?  

 

7.2 Jälkikäsittelyn yhteys työhyvinvointiin  

Yhtenä tutkimuskysymyksenäni tarkastelin asiakasväkivallan jälkikäsittelyn yhteyttä 

työhyvinvointiin: 2) millainen yhteys jälkikäsittelyllä on (työ)hyvinvointiin? Aineistoni 

mukaan jälkikäsittely sinänsä ei parantanut aineiston mukaan työhyvinvointia, paitsi työn 

mielekkyyden kohdalla. Jälkikäsittelytavoista epävirallinen keskustelu laski stressitasoja, 

kun taas virallisemmat jälkikäsittelytavat (jälkipuinti, työnohjaus,  virallinen kokous 

kollegoiden kesken) olivat yhteydessä työn mielekkyyteen ja työnohjaus myös 

työtyytyväisyyteen.  

Asiakasväkivalta heikentää työhyvinvointia ja sillä on negatiivisia vaikutuksia 

yksilöön niin omani kuin aiemmankin tutkimuksen (esim. Enosh ym. 2012; Pekka & 

Perhoniemi 2014) perusteella. Itselleni odottamaton tulos oli se, että jälkikäsittely itsessään 

ei ollut kovin merkityksellinen työhyvinvointimuuttujien suhteen. Jälkikäsittely paransi 

ainoastaan työn mielekkyyttä. Muut työhyvinvointimuuttujat eli stressi, työtyytyväisyys, 

työkyky eivät juuri vaihdelleet, vaikka asiakasväkivallan kokeminen sai aikaan tilastollisesti 

merkitseviä muutoksia. Tämä tulos toki herättää huolen: eikö jälkikäsittelyllä tosiaan ole 

merkitystä? Ovatko korkean väkivaltariskin työpaikoilla työntekijät tuomittuja huonompaan 

työhyvinvointiin kuin muut? Ajatus väkivallan hyväksymisen suojaavasta luonteesta 

(Whittington 2002) ei myöskään selitä jälkikäsittelyn heikkoa hyötyä, sillä asiakasväkivallan 

kokeminen kuitenkin aiheutti työhyvinvoinnin huononemista kaikilla mittareilla.  

Tämä herättää luonnollisesti sen ajatuksen, ettei saatu jälkikäsittely ole tehokasta. 

Samaa kielii myös tulos liittyen jälkikäsittelytapojen hyödyllisyyteen: puolet 

jälkikäsittelytavoista (esimiehen kanssa keskustelu, virallinen jälkipuinti, virallinen kokous 
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kollegoiden kesken) arvioitiin keskimäärin hieman hyödyllisemmiksi yleisesti kuin 

toteutuneen jälkikäsittelyn pohjalta. Toisin sanoen näiden tapojen uskottiin olevan 

hyödyllisiä, mutta todellisuudessa ne eivät sitä olleet. Käsittelytavat arvioitiin arvosanoilla, 

mutta lisäksi niitä tutkittiin suhteessa työhyvinvointiin. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä 

jälkikäsittelytavat laskevat stressitasoja ja nostavat työn mielekkyyttä, työtyytyväisyyttä ja 

työkykyä eniten.  

Aineiston perusteella näyttää siltä, että mikään jälkikäsittelytapa ei ole merkitsevä 

suhteessa työkykyyn. Työkykyyn ei siten ollut yhteydessä jälkikäsittely itsessään eikä 

myöskään mikään jälkikäsittelytapa erikseen, vaikka asiakasväkivalta sen sijaan laski 

työkykyä. Väkivalta heikentää työkykyä, mutta tämän aineiston perusteella jälkikäsittelyllä 

ei ole merkitystä sen suhteen. Tässä tutkielmassa kuitenkin työkyvylle annetut arvosanat 

ovat hyviä väkivallan kokemisesta huolimatta (väkivaltaa kokeneilla 4,3/5). Tähän kyselyyn 

vastanneiden lisäksi on niitä, jotka ovat vaihtaneet työpaikkaa tai jopa alaa asiakasväkivallan 

takia. Työpaikan ja alan vaihtajat eivät näy tässä aineistossa; kuinka alhainen työkyky heillä 

on ollut, kun ovat päätyneet vaihtamaan työpaikkaa tai kokonaan alaa?  

Sain viimeiseen avoimeen kysymykseen huomioita siitä, etteivät työpaikkaa tai alaa 

väkivallan vuoksi vaihtaneet näy tutkimuksessani ja näin ollen työkykyyn liittyvä kysymys 

ei kerro koko totuutta väkivallan vahingollisuudesta. Samoin sain lisäksi sähköpostilla 

viestin aiheeseen liittyen. Viestissä nostettiin esiin usean ihmisen kokemukset siitä, kuinka 

jatkuva väkivalta ja sen uhka on ajanut vaihtamaan työpaikkaa eivätkä nämä tärkeät 

kokemukset näyttäydy tutkimuksissa, sillä useat asiakasväkivaltaa käsittelevät tutkimukset 

rajautuvat nimenomaan vastaushetkellä olevaan työhön. Sähköpostiviestissä kerrotuissa 

kokemuksissa työterveyshuolto, työnantaja, ammattiliitto ja mielenterveyspalvelut eivät ole 

osanneet auttaa oikein, mikä on omalta osaltaan vaikuttanut tilanteiden traumaattisuuteen. 

Jäävätkö nämä kokemukset kuulematta tutkimuskentällämme? Ovatko nämä niitä kaikkein 

vakavimpia tapauksia ja jos ovat, onko meillä näkemättä asiakasväkivallan vakavimmat 

vaikutukset? Näiden kokemusten kuuleminen olisi arvokasta asiakasväkivallan 

jälkikäsittelyn kehittämisen kannalta.  

Työkyvyn lisäksi työhyvinvointimuuttujina olivat stressi, työn mielekkyys ja 

työtyytyväisyys. Jälkikäsittelytavoista epävirallinen keskustelu laski stressitasoja, kun taas 

muut tavat eivät olleet yhteydessä stressiin. Työn mielekkyyteen ja työtyytyväisyyteen olivat 
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yhteydessä lähinnä ”virallisemmat” jälkikäsittelytavat: stressiä alentaa siis epävirallinen 

käsittely ja tyytyväisyyttä lisää virallisempi, mutta ei epävirallinen keskustelu. Miksi näin? 

Kenties virallisemmista jälkikäsittelytavoista työntekijälle tulee tunne, että häntä 

kuunnellaan ja tilanne otetaan vakavasti työpaikalla. Organisaatio reagoi ja kuuntelee, 

tyytyväisyys työhön ja työnantajaan nousee. Virallisemmat jälkikäsittelytavat voidaan nähdä 

ikään kuin organisaatiolähtöisinä: työnantaja järjestää virallisen jälkipuintisession, jos 

järjestää. Epävirallisen keskustelun käyminen kollegoiden kesken taas kielii enemmän 

työpaikan ilmapiiristä ja sen henkilöistä, mihin tietenkin johto voi vaikuttaa omilla 

toimillaan. Stressitasot ovat pienemmät, jos väkivaltatilanteista on keskusteltu työtovereiden 

kanssa. Tähän varmasti yhtenä syynä on jo aiemmin esiin nostamani huomio henkisestä 

ensiavusta ja kollegoiden merkityksestä siinä. Epävirallinen keskustelu kollegoiden kesken 

voi olla hyödyllistä siitäkin syystä, että se on usein ensimmäisenä saatavilla.  

Tuloksista voidaan tulkita, että epävirallinen jälkikäsittely toimii ja vaikuttaa eri 

tasolla kuin virallisempi jälkikäsittely. Epävirallinen keskustelu kollegoiden kesken oli ainut 

jälkikäsittelytapa, joka oli yhteydessä stressiin ja taas virallisemmat jälkikäsittelytavat 

liittyivät työtyytyväisyyteen ja työn mielekkyyteen. Miellän epävirallisen keskustelun 

kollegoiden kesken myös työilmapiiriin kuuluvaksi, sillä riittävää henkistä ensiapua on 

vaikea saada, jos työilmapiiri on huono. Virallisemmat jälkikäsittelytavat taas ovat enemmän 

organisaatiosta ja sen käytännöistä kiinni: virallisen jälkipuinnin järjestäminen osoittaa 

kiinnostusta työntekijöiden hyvinvointia kohtaan ja lisää tyytyväisyyttä. Koska epäviralliset 

ja viralliset jälkikäsittelytavat vaikuttavat eri tasoilla, näen molemmat niistä hyödyllisinä 

työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.  

Työhyvinvointiyhteyksien suhteen hypoteesini oli: b) asiakasväkivallalla on 

negatiivisia vaikutuksia työhyvinvoinnin osa-alueisiin ja asiakasväkivallan jälkikäsittely 

vaihdellen käsittelytapojen mukaan lieventää näitä vaikutuksia. Tämä hypoteesi 

vahvistettiin puoliksi: asiakasväkivalta laski työhyvinvointia,  mutta jälkikäsittely itsessään 

taas ei parantanut sitä. Jälkikäsittelytapojen välillä oli kuitenkin eroja, ja osa niistä nosti 

työhyvinvointia, joten tämäkin hypoteesi on voidaan osittain vahvistaa.  
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7.3 Jälkikäsittelyn kehittäminen 

Jälkikäsittelyn kehittämiseen hain vastauksia laadullisen analyysin avulla, jossa hyödynsin 

Maslow’n (1987) motivaatioteoriaa ja siihen nojaavaa Rauramon (2012) työhyvinvoinnin 

portaat -mallia. Aiemman tutkimuksen mukaan organisaatiosta saatava tuki lieventää 

väkivallan negatiivisia vaikutuksia (esim. Deans 2004; Leather, Lawrence, Beale, Cox & 

Dickson 1998) ja kaksi laadullisen aineiston teemoista liittyvät juuri organisaation tukeen.  

Analyysin pohjalta näyttää siltä, että erityisesti esimieheltä toivottiin tukea ja 

ymmärrystä (arvostuksen tarve) ja ylipäänsä työyhteisöltä empatiakykyä, yksilöllistä ja 

tilannekohtaista huomioon ottamista ja myötätuntoa (yhteisöllisyyden ja arvostuksen 

tarpeet). Systemaattiset toimintaohjeet jälkikäsittelyssä eivät suoraan sovi tarvehierarkian 

portaille, mutta niiden voidaan nähdä olevan monen tarpeen täyttymisen tulos. Esimiehen 

kiinnostus työntekijöiden hyvinvointia kohtaan ja työntekijöiden kuuleminen (arvostus) 

nostavat toimintaohjeiden kehittämisen tarpeen agendalle ja osaamisen kautta pystytään 

luomaan toimivia toimintamalleja tilanteisiin.  

 Kuten Maslow’kin (1987, 26–27) tiedostaa, aina tarpeet eivät täyty hierarkian 

mukaisessa järjestyksessä. Asiakasväkivalta kyseenalaistaa eniten turvallisuuden tasoa 

työpaikalla, mutta ylemmät tarpeet voivat kompensoida turvallisuuden tarpeen täyttymättä 

jäämistä. Tarpeet voivat myös täyttyä eriasteisesti: on mahdollista, että turvallisuuden tarve 

on vain esimerkiksi 50-prosenttisesti tyydytetty ja arvostuksen tarve taas 98-prosenttisesti, 

jolloin työssään voi olla kuitenkin tyytyväinen. Vai voiko? Onko kyse enemmänkin siitä, 

että turvallisuuden tarve tulee tyydytettyä, jos esimieheltä ja työyhteisöltä saa arvostusta 

auttamisen ja tukemisen kautta?  

 Maslow (1987, 27) tunnistaa poikkeuksena tilanteen, jossa ihmisen arvot ja 

periaatteet menevät perustarpeiden ohitse. Jäin pohtimaan tätä poikkeusta sosiaalialan 

arvojen kautta. Virkki (2008) tulkitsi tutkimuksessaan sosiaalityöntekijöiden ja 

sairaanhoitajien kokemuksia ammattiin sisäistettyjen arvojen kautta: esimerkiksi luottamus 

asiakkaaseen on itsestään selvä oletus, jota ilman työtä ei voi tehdä ja siitä syystä myös 

väkivaltaa siedetään jossain määrin. Ovatko alaan sisäistetyt arvot niin vahvoja, että oman 

turvallisuuden tunteen kustannuksella tehdään työtä väkivallan uhan alla? Tutkielmassani ei 

tosin selvinnyt, kokevatko työntekijät olonsa turvalliseksi väkivallasta huolimatta. On 

mahdollista, että tosiasiassa työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi, vaikka väkivaltaa 
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tapahtuukin. En pysty siis tekemään yleistyksiä tai oletuksia siitä, missä järjestyksessä 

tarpeet tosiasiassa täyttyvät asiakasväkivallan tapauksessa. Asia jää tässä tutkielmassa 

pohdinnan tasolle ja mahdollisen jatkotutkimuksen aiheeksi.  

Olin odottanut saavani enemmän jälkikäsittelyyn itseensä liittyviä 

kehittämisideoita, mutta oli kiinnostavaa huomata mainittujen asioiden liittyvän työpaikan 

yleiseen ilmapiiriin. Esimieheltä kaivattiin tukea väkivaltatilanteen jälkeen, ei syyllistämistä 

eikä vähättelyä; moni tilanne vaatii esimieheltä tällaista suhtautumista. Esimiehen tuki on 

hyvin olennaista työhyvinvoinnin kannalta (esim. Tuomi ym. 2006, 182; Virtanen & Sinokki 

2014, 147) väkivallasta huolimattakin. Samalla tavalla yleisesti ihanteena työyhteisössä on 

hyvä ilmapiiri, jossa kollegoiden kanssa voi keskustella ja heiltä saadaan tukea ja 

myötätuntoa. Systemaattiset toimintaohjeet mihin tahansa liittyen kuuluvat myös 

useimmiten hyvin organisoituneen työyhteisön arkipäivään. Kehittämiskohteina ainakin 

näyttäisi olevan enimmäkseen ilmapiiriin, työyhteisöön ja sen käytäntöihin eikä niinkään 

varsinaisiin jälkikäsittelyn tapoihin liittyviä tekijöitä. Missä syy-seuraussuhteessa väkivallan 

jälkikäsittely, työilmapiiri ja työhyvinvointi ovat? Luoko tehokas väkivallan jälkikäsittely 

työhyvinvointia ja työilmapiiri vaikuttaa omalta osaltaan myös työhyvinvointiin, vai luoko 

hyvä työilmapiiri sekä tehokasta väkivallan jälkikäsittelyä että työhyvinvointia? Seuraavassa 

alaluvussa kehittelen ajatusta erityisesti väkivallan kohtaamiseen suunnatuista 

työhyvinvoinnin portaista.  

 

7.4 Asiakasväkivallan käsittelyn tasot: yhteenveto 

Tutkielmani pohjalta tein oman versioni tarvehierarkiasta ja työhyvinvoinnin portaista. 

Tarkensin omaa malliani käsittelemään nimenomaan asiakasväkivaltaa ja sen vaikutuksia 

sekä siitä toipumiseen vaikuttavia suojamekanismeja (kuvio 5). Vasen puoli voidaan lukea 

työhyvinvoinnin poluksi ja oikealla puolella on kuormituksen polku. Toisin kuin Maslow’n 

ja Rauramon malleissa, tämä kuvio luetaan ylhäältä alaspäin. Kuvio etenee lumipallona; 

ärsykkeenä toimiva väkivaltatilanne voi vyöryä joko kuormituksen reittiä keräten mukaansa 

negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi haitallisten toimintamallien myötä. Parhaimmassa 

tapauksessa kuljetaan työhyvinvoinnin reittiä, jolloin eteentulevat positiiviset toimintamallit 

vähentävät väkivallan negatiivisia vaikutuksia.  
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Väkivallan tapahtuessa ensimmäisenä vaikuttavana tekijänä on osaaminen ja 

koulutus. Jos väkivallan kohtaamiseen on saatu koulutusta, tilanteessa osataan toimia 

paremmin ja se osaltaan voi jo ennaltaehkäistä konfliktin eskaloitumista. Koulutusta on 

oltava myös esimiehillä, jotta väkivaltaan puututaan asianmukaisella tavalla. Taas jos 

koulutusta ei ole saatu, väkivaltatilanne voi tuntua vieraalta ja kaoottiseltakin: pelko on 

suurempi ja toiminta vaistonvaraista ja ehkä hallitsematonta.  

Toiseksi väkivaltatilanteen jälkeen huomataan arvostus. Työhyvinvoinnin polulla 

työntekijää arvostetaan, eikä väkivallan uhria syytetä tapahtuneesta vaan arvioidaan 

rakentavasti tilannetta. Kuormituksen polulla väkivaltaa vähätellään ja työntekijää saatetaan 

syyttää tapahtuneesta tai ehkä siitä, että väkivalta satutti ja loukkasi. Tässä kohtaa työntekijä 

voi kokea epäonnistumisen tunteita ja mahdollisesti yrittää piilottaa todelliset väkivallan 

aiheuttamat tuntemukset. Koska esimies ja työyhteisö on antanut viestin siitä, että väkivalta 

on normaalia ja se tulee kestää, väkivaltaa kokenut ei uskalla pyytää apua ja negatiiviset 

vaikutukset lisääntyvät.  

Seuraavana kohdataan työyhteisö yhteisöllisyyden tasolla. Jos työyhteisö voi hyvin 

ja ilmapiiri on hyvä, väkivaltaa kokenutta tuetaan. Työyhteisö ja esimies kuuntelevat 

väkivaltaa kokenutta ymmärtävästi ja hyväksyvästi. Esimies kuulee työntekijän tarpeet ja 

toiveet ja ryhtyy toimenpiteisiin väkivallan jälkikäsittelyn suhteen. Tämä porras limittyy 

vahvasti edelliseen, sillä hyvään työyhteisöön kuuluu toisten arvostaminen ja erilaisuuden 

hyväksyminen. Taas jos kuljetaan hyvinvoinnin sijaan kuormituksen polkua, tällä tasolla 

työyhteisö on välinpitämätön yhden kokemaa väkivaltaa kohtaan. Työkaverit eivät kuuntele 

tai vähättelevät kokemusta ja väkivaltaa kokenut jää yksin ajatustensa kanssa.  

Jos edellisillä portailla asiat ovat hyvin, turvallisuuden tasolla on toimivat 

jälkikäsittelymenetelmät ja raportointiin liittyvät toimintaohjeet. Kun työntekijöitä on 

kuunneltu, on tehty tarpeellisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Raportoinnista on seurannut 

muutoksia, koska joku on ne todella lukenut ja puuttunut niihin. Tällöin turvallisuutta on 

saatu parannettua ja ehkä jopa väkivaltatilanteita vähennettyä. Jos työyhteisö on tukeva, 

työntekijä tietää saavansa apua kollegoilta väkivaltatilanteen sattuessa. Taas jos ollaan 

kuljettu kuormituksen puolta, turvallisuuden tasolle tultaessa on jo paljon kuormaa lastattu. 

Turvatoimet eivät välttämättä ole parhaimmalla mahdollisella tasolla, sillä työtä tekevien 

parannusehdotuksia ei ole kuunneltu eikä mahdollisesta raportoinnista ole seurannut mitään. 
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Jos työnantajalla ei ole ollut koulutusta väkivallan kohtaamiseen, ennaltaehkäisevät 

toimenpiteet ja väkivallan jälkikäsittely eivät ole riittävällä tasolla. Myös jos esimiehen ja 

työyhteisön asenteet ovat vähättelevät väkivaltaa kohtaan, väkivaltaan tai siihen liittyviin 

toimenpiteisiin ei ”tuhlata paukkuja”.  

Tämä kaikki vaikuttaa terveyden tasolla. Jos edeltävät portaat ovat vakaalla 

pohjalla, väkivalta käsitellään ja työntekijää tuetaan tarvittavalla tavalla, työntekijä voi hyvin 

ja on tyytyväinen työhönsä. Väkivallalla on lukuisia negatiivisia vaikutuksia hyvinvointiin, 

mikä taas heijastuu työhön ja terveyteen. Kun näihin vaikutuksiin päästään tarttumaan, 

hyvinvointi säilyy ja työssä jaksaminen paranee.  
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VÄKIVALTA 

 

    1. OSAAMINEN     

    

Osaaminen, 
koulutus väkivallan 
kohtaamiseen niin 
työntekijöillä kuin 

esimiehellä 

Ei järjestettyä 
koulutusta väkivallan 
kohtaamiseen, pelko 
ja hallitsemattomuus 

tilanteessa     
   2. ARVOSTUS    

   

Työntekijää arvostetaan, 
väkivallan sattuessa ei etsitä 

syyllistä vaan luotetaan 
ammattitaitoon 

Väkivaltaa kokenutta 
syyllistetään, väkivaltaa 

vähätellään 
    

  3. YHTEISÖLLISYYS   

  

Yhteisön ja esimiehen henkinen 
tuki, yhteisön me-henki väkivaltaa 

kohdattaessa 

Työyhteisö ei tue väkivaltatilanteen 
jälkeen, työntekijä jää yksin 

ajatustensa kanssa   
 4. TURVALLISUUS  

 

Riittävät turvatoimet ja toimenpiteet 
väkivallan ennaltaehkäisyyn, toimiva 

työsuojelu, toimintaohjeet 
väkivaltatilanteissa ja tilanteiden jälkeen 
tiedossa kaikilla, jälkikäsittely tilanteen 

vaatimalla tavalla  

Ei toimintaohjeita tai toimenpiteitä, ei tukea 
työyhteisöltä tilanteessa, väkivallan vähättely 

on aiheuttanut turvattoman tilanteen 
  

5. TERVEYS 
 

Väkivaltaan on suhtauduttu oikella tavalla oikealla 
hetkellä, joten terveys on hyvä, ei stressin oireita, 

riittävä uni ja palautuminen vapaa-ajalla 
 

Väkivallan vaikutusten hoitamattomuus: psyykkinen 
pahoinvointi, joka voi näkyä myös somaattisina 

oireina mm. unettomuus, vatsaoireet 
 

 

 

 

 

 

 Yhteenveto aiemmasta tutkimuksesta ja tämän tutkielman tuloksista 

  

  

 

  

Työtyytyväisyys ja työn mielekkyys 
korkeammalla, halu jatkaa työssä  

Tyytymättömyys työhön, 
vaihtohalukkuus, sairauslomat, 
pahimmillaan työkyvyttömyys  
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7.5 Lopuksi  

Käytännössä tutkielmani antaa tietoa tämänhetkisestä jälkikäsittelystä ja jäsentää väkivallan 

jälkikäsittelyn mekanismeja. Koko tutkielman tekemisen ajan mieleeni nousi tärkeitä 

jatkotutkimuksen aiheita, joita mielestäni on tutkittu liian vähän. Avaan muutamia niistä 

tässä alaluvussa, koska osa niistä on myös oman tutkimukseni rajoituksia.  

Varsinaista jälkikäsittelyä ei siis tapahdu aina väkivaltatilanteiden jälkeen ja 

yleisimmin niitä käsitellään epävirallisesti keskustellen, mikä taas paljastui hyödylliseksi 

stressin kannalta. Laadullisenkin aineiston perusteella toivottiin avointa ilmapiiriä ja 

väkivaltaan puuttumista sekä siitä puhumista niin esimiehen kuin koko työyhteisönkin 

kanssa. Selvä viesti oli, ettei väkivaltaa saa vähätellä eikä normalisoida: kenenkään työhön 

ei pidä kuulua väkivallan vastaanottaminen. Kuitenkin väkivallan normalisointi voi suojata 

työntekijää syyttämästä itseään tai tekijää (Virkki 2008, 258). Jatkotutkimuksena olisi 

mielenkiintoista selvittää asenteiden ja työhyvinvoinnin yhteyttä korkean väkivaltariskin 

työpaikoilla: onko työhyvinvointi paremmalla tasolla, kun väkivaltaa ei hyväksytä vai kun 

se ajatellaan normaaliksi osaksi työtä?  

Tarkastelin tutkielmassani yleisesti eri työpaikoilla, tai lähinnä työaloilla, 

työskentelevien kokemuksia väkivallasta. Kuitenkin tutkimuksen aikana valkeni hyvin pian, 

että käytännöthän ovat työpaikka- ja työyhteisökohtaisia eivätkä niinkään työalakohtaisia. 

Väkivallan kokemukset voivat olla samankaltaisia eri lastensuojeluyksiköissä, mutta 

väkivaltaan suhtautuminen ja jälkikäsittelyyn liittyvät tekijät voivat erota merkittävästikin. 

Varsinkin kun puhutaan sisäistetyistä asenteista, ympäristöllä on valtava merkitys: 

työyhteisö voi muokata tuoretta työntekijää paljonkin. Tämä taas jää tämän tutkielman 

puitteissa pohdinnan tasolle, mutta olisi mielenkiintoista selvittää jälkikäsittelyn 

työyhteisökohtaisia eroja.  

 Sekä määrällisen että laadullisen aineiston perusteella esimiehen toiminnassa voi 

tulkita olevan parannettavaa. En kuitenkaan näe, että esimiehet jättäisivät tahallaan 

tukematta työntekijöitään tai tiedostetusti vähättelisivät väkivaltaa kokenutta niin, että 

työntekijä kokee sen äärimmäisen negatiivisena. Laadullisessa aineistossa nostettiin esille 

myös esimiesten tarve saada koulutusta ja ohjausta väkivaltatilanteiden kohtaamiseen, tai 

väkivaltatilanteita kokeneen ihmisen kohtaamiseen. Mielestäni olisi tärkeää kiinnittääkin 
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huomiota esimiesten työhyvinvointiin: mikä estää esimiehiä tukemasta työntekijöitä 

toivotulla tavalla?  

Ehkä itselleni mielenkiintoisimpana jatkotutkimuskysymyksenä nousee mieleen se, 

miten alanvaihtajia olisi saatu kannustettua jatkamaan sosiaali- ja terveysalan työssä. Tällä 

tutkimuksella en tavoittanut heitä, jotka ovat vaihtaneet työpaikkaa asiakasväkivallan takia: 

en saanut tietää, kuinka paljon heitä on, millaisia kokemuksia heillä on väkivallasta ja 

varsinkin sen jälkikäsittelystä. Jos kuuntelisimme ja kuulisimme heidän kokemuksensa 

jälkikäsittelystä, saisimme kuulla, mikä meni pieleen. Tämä on kenties myös yhteiskunnan 

tasolla tärkeä tutkimusaihe, sillä on tiedostettu vaihtuvuuden olevan suurta sosiaali- ja 

terveysalalla. Väkivalta tutkitusti aiheuttaa vaihtuvuutta, poissaoloja ja tätä kautta 

tehottomuutta organisaation tasolla (Enosh ym. 2012, 1132). Poissaolot tulevat kalliiksi 

organisaatiolle ja jos tilanne on sama koko sosiaalialalla, valtion tasolla taloudelliset 

vaikutukset ovat suuret. Olisi mielenkiintoista kuulla sosiaalialalta pois vaihtaneiden ja 

myös työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden kokemuksia asiakasväkivallasta: kuinka suuressa 

osassa asiakasväkivalta on ollut työstä jättäytymisessä?  Toisaalta taas haluaisin lisätä 

tietoutta myös työssä pysyneiden kokemuksista. Mikä saa sosiaalialan työntekijät pysymään 

työssä, jossa on väkivallan uhkaa?  

Näitä – ja monia muita – kysymyksiä heräsi tutkielman teon aikana. Aihe oli 

itselleni tärkeä ja mielenkiintoinen, mikä tietenkin auttoi tutkielman tekemistä. Pidän 

kuitenkin sosiaalialan hyvinvoinnin tutkimista yhteiskunnallisestikin tärkeänä myös 

nykypäivänä näyttäytyvän työvoimapulan takia. Sosiaaliala on laaja niin henkilöstöltään 

kuin sisällöltään ja työn keskeisinä periaatteina on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, 

ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolustaminen (Talentia 2017a, 7). Melko tärkeä tehtävä, 

joka koskettaa monia; heidän hyvinvointinsa lienee meidän kaikkien etu.  
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LIITTEET  

Liite 1. Kyselylomake 
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Liite 2. Ristiintaulukointi ja 𝑿𝟐-riippumattomuustestin tulokset 

taustamuuttujien yhteydestä asiakasväkivallan jälkikäsittelyyn (%) 
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Sukupuoli   
   *  

nainen 57 53 19 42 19 6 9 
mies 64 59 23 50 32 23 18 
muu 50 50 0 50 0 0 0 

Työsuhteen laatu         

vakinainen 58 53 19 43 19 6 10 
määräaikainen 56 56 17 35 22 6 4 

Esimiesasema         

esimiesasemassa 60 53 24 46 17 11 14 
ei esimiesasemassa 58 54 19 41 20 5 8 

Ikäluokka      *   

30 vuotta tai alle 64 64 18 40 8 8 7 
31-40 vuotta 61 58 23 46 21 8 8 
41-50 vuotta 55 50 17 44 25 2 7 
51-60 vuotta 51 45 15 36 17 7 12 

61 vuotta tai yli 63 53 26 42 21 8 16 
Työpaikka    *   *  

sosiaalityöntekijä 
sosiaalitoimistossa  

52 49 9 37 19 5 9 

muu sosiaalitoimistossa 58 53 20 48 20 0 5 
lapset ja nuoret, ei 

lastensuojelu  
65 62 25 52 19 6 13 

mielenterveys- ja päihdetyö, 
kriminaalihuolto sekä ensi- ja 

turvakoti 
57 54 39 43 25 7 0 

vanhus- ja vammaistyö  51 47 21 31 7 7 10 
terveys ja kuntoutus  50 46 23 32 27 5 0 

lastensuojelulaitos 63 62 23 47 28 8 12 
järjestöt ja seurakunta  71 57 14 29 14 43 14 

muu työpaikka  65 50 6 47 15 6 15 
Työnantajasektori       * 

kunta, kuntainliitto tai muu 
julkinen toimija  

56 52 17 41 17 5 7 

yksityinen (tai oma) yritys 56 49 22 36 22 10 16 
kolmannen sektorin toimija 

(esim. järjestö) 
75 73 28 60 25 10 13 

Koulutustaso        

opistoasteen ammatillinen 
koulutus 

62 51 26 49 11 9 13 

alempi korkeakoulututkinto 59 56 21 43 19 5 9 
ylempi korkeakoulututkinto 55 51 15 39 22 9 9 

jatkotutkinto 0       

YHTEENSÄ 58 54 19 42 19 6 9 

 


