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Systemaattisen kysymisen 
mahdollisuudet 

• Kysyminen itsessään on interventio 

• Antaa asiakkaalle mahdollisuuden kertoa 
väkivallasta ja saada informaatiota 

• Antaa mahdollisuuden kehittää terveydenhuollon 
palvelujen laatua ja tehokkuutta 

• Tunnistetaan aikaisempaa paremmin suojelun 
tarpeessa olevat uhrit;  väkivaltaisten kuolemien 
ehkäiseminen (edellyttää riskinarviointia ja 
turvasuunnittelun sisältymistä interventioon)  
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Neuvoloiden naisasiakkaat ovat 
hyväksyneet kysymisen 

Valtaosa naisista koki parisuhdeväkivallasta kysymisen myönteisesti 
(Perttu S 2004):  
• ”Tarpeellinen kysely, vaikka ei itselleni ajankohtainen”  
• ”Hyvä, että asiasta keskustellaan”  
• ”Ensimmäisen kerran kysyttiin, hyvä asia” 
• ”Kuuluu huolenpitoon kysyä” 
• ”Hyvä, että annettiin tilaisuus puhua” 
• ”Kysymykset auttoivat avautumaan”  
• ”Tuntui helpottavalta puhua, olisi pitänyt puhua jo ensimmäisen 

raskauden aikana” 
• ”Nyt tiedän ainakin, mistä saisin apua”. 
 
Ovatko terveydenhuollon työntekijät hyväksyneet kysymisen? 

 



Terveydenhoitajien kokemuksia 2004 

Omien pelkojen ja asenteiden läpikäyminen (Perttu S 2004): 

• Miten uskaltaa ottaa esille ja käsitellä suoraan tällaisia 
vaikeita, intiimiltä tuntuvia asioita?  

• Onko neuvola oikea paikka kysyä? 
• Miten aloittaa keskustelu väkivallasta? 
• Osaako lähestyä naista oikein? 
• Onko terveydenhoitajalla tarpeeksi tietoa ja taitoa käsitellä 

parisuhdeväkivaltaa? 
• Terveydenhoitajia jännitti, miten naiset reagoivat 

väkivallasta kysymiseen - entä jos he kieltäytyvät 
vastaamasta? 
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Terveydenhoitajien kokemuksia 2004 

Alkuvaiheen ja ensimmäisten haastattelujen jännitys: 

 ”Kyllä jännitti”, ”Alkukankeutta” tai ”Ahdistaa kysellä”.  

 

Jännityksestä kertovat myös kommentit: ”Onneksi ei ollut 
väkivaltaa” tai ”Ensin jännitti, miten osaan käsitellä, jos 
väkivaltaa ilmenee”. 

 

Toisaalta tuntui hyvältä saada kokeilla omia taitojaan 
käsitellä arkoja aiheita. 

 



Terveydenhoitajien kokemuksia 2004 

Terveydenhoitajien kokemukset olivat usein tunteita syvältä koskettavia: 

• Kysyminen avasi ”Pandoran lippaan” ja herätti työntekijän omia 
tunteita 

• Toisaalta tuntui hyvältä, että nainen uskalsi puhua ja luotti hoitajaan, 
mutta toisaalta tuli avuton olo ja saattoi itkettää.  

Tilanteet herättivät myös vihantunteita pahoinpitelijää kohtaan sekä 
joskus vihan tunteita naista kohtaan, kun tämä ei irrottautunut 
pahoinpitelijästä:  

• ”En aluksi ymmärtänyt, miksi naiset viitsivät kestää sellaista, mutta 
matkan varrella ymmärrys kasvoi”. 
 

Haastatteleminen saattoi nostaa esiin myös omia muistoja väkivallasta ja 
se aiheutti omien väkivaltakokemusten läpikäyntiä. 



Terveydenhoitajien kokemuksia 2004 

• Eniten ajatuksia ja tunteita herätti tilanne, jossa 
nainen ei pitänyt miehen häneen kohdistamaa 
uhkailua, lyömistä, tönimistä tai läimäisyjä 
väkivaltana 

• Terveydenhoitajat kokivat, että naiset 
vähättelivät, aliarvioivat tai kielsivät väkivallan 

• Vaikeaa oli myös, jos naisen kieltämisestä 
huolimatta työntekijä epäili väkivaltaa 
tapahtuneen tai jos nainen piti itseään syyllisenä 
väkivaltaan 

• Naiselle ei voinut tyrkyttää apua. 



Terveydenhoitajien kokemuksia 2004 

Mitä useampia haastatteluja terveydenhoitaja teki, 
sitä helpommaksi ja luontevammaksi väkivallasta 
kysyminen ja keskustelu kävi 
Naisasiakkaiden positiivinen palaute rohkaisi: enää 
ei mietityttänyt onko oikeutta kysellä ko. asioita: 
•  ”Aika nopeasti tuli helpottunut olo”, ”Asia kävi 

helpommaksi haastattelujen myötä”.  
Monille terveydenhoitajille kysyminen oli 
luonnollista:  
• ”Katsoin, että minulla on oikeus kysyä – en 

uteliaisuuttani kysele toisten yksityiselämästä”. 



Terveydenhoitajien kokemuksia 2004 

• Parasta terveydenhoitajien mielestä 
haastatteluissa oli se, kun oppi kysymään 
vaikeista asioista, puhumaan niistä avoimesti ja 
puuttumaan niihin.  

• Hyvältä tuntui myös varmuuden tunne siitä, että 
nämä asiat kuuluvat osana naisten terveyden 
edistämiseen ja ovat yhteydessä koko perheen 
hyvinvointiin.  

• Syvälliset keskustelut ja kontaktin saaminen 
tuntuivat tyydyttäviltä samoin kuin oma 
ammatillinen kasvu. 



Systemaattiseen kysymiseen harjaantuminen on 
ammatillinen prosessi 

• Ammatillinen  ja ammattieettinen haaste 
• Mahdollistaa ammatillisen kasvun ja pätevöitymisen 

• Ammatillinen ja ammattieettinen voimaantuminen (empowerment):  

– väkivallasta kysyminen kuuluu ammatilliseen velvollisuuteeni ja on osa 
ammattini harjoittamista 

• Turvallinen työtiimi tukee prosessia 
• Kysymiseen harjaantuu 
• Harjaantuneisuus välittyy asiakkaalle ja toimii mallina: väkivallasta voi 

puhua, esille ottaminen normaali työtapa  
• Työntekijöiden kokemaa kysymisen kynnystä madaltaa ja vastaanottoaikaa 

vähentää jatkohoitopalvelujen saatavuus ja yhteistyö muiden tahojen 
kanssa:  
– Skotlantilainen tutkimus 2009: Asiakkaan kokemasta väkivallasta 

keskusteleminen vie aikaa vastaanotolla, mutta verkosto ja 
jatkohoitopaikkoihin ohjaaminen auttaa ja lisää keskusteluyhteyttä ja tiedon 
jakamista toimijatahojen välillä.  

 
 
 



Kysymisen edellytyksistä 1/2 

• Työntekijät ovat saaneet koulutusta lähisuhdeväkivallasta, 
sen dynamiikasta, seurauksista, riskinarvioinnista, 
turvallisuuskysymyksistä, auttamisesta ja tukemisesta 

• Jos potilas/asiakas kertoo kokeneensa/kokevansa 
väkivaltaa, riskinarviointi tulisi tehdä aina  

• Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri omassa toimipaikassa; 
esiin nousevia tunteita ja asioita voidaan jakaa 

• Toimipaikassa sovittu yhteinen menettelytapa asian 
käsittelyssä ja eteenpäin viemisessä 

• Työntekijöille on tarjolla konsultatiivista ja 
työnohjauksellista tukea 
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Kysymisen edellytyksistä 2/2 

• Toimipaikka on verkostoitunut moniammatillisesti 
muiden auttavien tahojen kanssa 

• Paikallisesti on sovittu yhteinen moniammatillinen 
menettelytapa huomioiden esim. kunkin 
ammattikunnan/toimipaikan salassapitosäännökset  

• Paikallisesti hoitoketju sovittu 
• Paikallisesti kunkin auttavan tahon rooli ja tehtävät 

sovittu yhdessä ja ne ovat kaikkien tiedossa 
• Palvelutarjonta on luotu 
• Suunnitelma ja rakenteet työntekijöiden henkisen ja 

fyysisen turvallisuuden takaamiseksi 
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