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Kuinka toimia haastavissa tilanteissa 

• Asiakkaan mukana on tiiviisti mukana pysyttelevä kumppani  
– Kumppani voi olla asiakkaan pahoinpitelijä, joka haluaa varmistaa salaisuuden 

säilymisen 
– Asiakkaalla on oikeus kahdenkeskisiin tutkimuksiin ym : järjestä tilanne, jossa 

voit kysyä ja keskustella asiakkaan kanssa kahden kesken 
– Jos kumppani vaatii itsepintaisesti mukanaoloa, selitä että terveydenhuollon 

palveluissa on aina huolehdittava yksilön suojasta ja yksilöllisestä 
tutkimuksesta jne.  

– Sovi asiakkaan kanssa uusi kahdenkeskinen vastaanottoaika 

• Asiakas on alkoholin ja/tai muiden huumaavien aineiden tai rauhoittavien 
lääkkeiden vaikutuksen alainen 
– Puhu mahdollisimman vähän 
– Anna hänelle aikaa selvitä vastaanottotiloissa, jos mahdollista, ennen kuin kysyt ja 

keskustelet hänen kanssaan väkivallasta  
– Voit ottaa häneen yhteyttä myös myöhemmin, esimerkiksi seuraavana päivänä, ja 

sopia keskusteluajasta kanssasi (huomioi turvallisuus)   
– Anna mukaan kirjallista aineistoa ja uusi vastaanottoaika (huomioi turvallisuus) 
 

 



Kuinka toimia haastavissa tilanteissa 

• Asiakas käyttäytyy vihamielisesti kun kysyt 
– Hyväksy asiakkaan kiukku - vihamielisyyden taustalla on usein 

väkivallasta johtuva traumatisoituminen ja henkinen uupumus 

– Hänellä saattaa olla myös aikaisempia kokemuksia epäonnistuneesta 
avun hakemisesta (ns. uudelleen uhriutuminen esim. työntekijöiden 
asenteiden vuoksi) 

– Tarjoa hänelle tukea ja palveluja, mutta älä ole vaativa tai painosta 
häntä 

• Asiakas kieltää olleensa väkivallan kohteena 
– Älä ala väitellä tai vaatia vastauksia 

– Selitä ystävällisesti, että hän voi milloin tahansa tulla uudelleen 
vastaanotolle 



Kuinka toimia haastavissa tilanteissa 

• Asiakas haluaa poistua vastaanotolta mahdollisimman 
nopeasti kun kysyt 
– Varmista, että asiakkaan puhelinnumero on tiedostoissasi 
– Voit soittaa hänelle myöhemmin (seuraavien 1–3 päivän 

kuluessa). Huolehdi turvallisuudesta. 

• Asiakas on vakavasti sairas tai loukkaantunut 
– Ohjaa hänet tarvittavaan hoitopaikkaan 
– Odota, että asiakkaan tila on vakiintunut, ennen kuin kysyt 

ja keskustelet hänen kanssaan väkivallasta. 

• Asiakas on arviosi mukaan psykoottinen 
– Odota, että hänen tilansa tasapainottuu, ennen kuin kysyt 

ja keskustelet hänen kanssaan väkivallasta. 
 



Kuinka toimia haastavissa tilanteissa 

• Asiakas kertoo kumppaninsa mustasukkaisuudesta 
– Monet asiakkaat kertovat kumppaninsa ”mustasukkaisuudesta”, vaikka 

tosiasiassa he kertovat vakivallasta, kuten esim. yrityksistä rajoittaa naisen 
liikkumista tai ystävien tapaamista 

– Kysy tarkemmin kumppanin käyttäytymisestä ja miltä se asiakkaasta tuntuu 
– Voit kysyä, onko hänelle tullut mieleen kumppanin käyttäytymisen olevan 

väkivaltaa 
– Älä tyrkytä mielipidettäsi tai painosta, jätä ”ovi auki” asiaan palaamiseksi. 

• Asiakas kertoo riidoista perheessä 
– Jos väkivaltaa esiintyy ainoastaan riitatilanteessa, asiakkaan on vaikea erottaa 

toisistaan erimielisyys/riitely ja väkivalta 
– Asiakas saattaa alkaa huomaamattaan muuttaa omaa käyttäytymistään, esim. 

hän alkaa pyöristellä sanojaan ja varoo mielipiteittensä ilmaisemista sekä 
yrittää mukautua muillakin tavoilla pyrkiessään ehkäisemään erimielisyys- ja 
konfliktitilanteita 

– Kysy ja kuulostele, miten he ratkaisevat näitä riitatilanteita 
– Anna tietoa riidan/erimielisyyden ja väkivallan eroista. 



Kuinka toimia haastavissa tilanteissa 

• Humalakäyttäytyminen perheessä 
– On tärkeää kuunnella asiakkaan kertomuksia kumppanin 

humalakäyttäytymisestä 
– Suomalaisessa kulttuurissa väkivaltaiseen käyttäytymiseen juopuneena 

suhtaudutaan melko suvaitsevaisesti ja väkivaltaa aliarvioiden 
– Kysy ja kuulostele, jotta väkivalta ei jää taka-alalle ja huomiotta ohimenevänä, 

”vain” tilanteeseen liittyvänä käyttäytymisenä 
– Anna tietoa väkivallan ja alkoholin yhteydestä väkivaltaan ja pyri selkiyttämään 

vastuun rajoja  
– Arvioi väkivallan uusiutumisen riskiä 
– Anna tietoa hoitopaikoista 

• Mielenterveysongelmat ja stressi perheessä 
– Asiakas saattaa selittää väkivaltaa kumppanin mielenterveysongelmilla ja/tai 

stressillä 
– Anna tietoa näiden ongelmien yhteydestä väkivaltaan ja pyri selkiyttämään 

vastuun rajoja 
– Arvioi väkivallan uusiutumisen riskiä 
 
 

 


