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1 JOHDANTO 

Hoitotyössä kohdataan tilanteita, jossa potilaan liikkumista joudutaan rajoittamaan. 

Potilaan liikkumisen rajoittamisella tarkoitetaan päätöstä hoitaa potilasta vastoin hä-

nen tahtoaan hänen oman turvallisuutensa vuoksi. Asiasta tulee keskustella ensin po-

tilaan itsensä kanssa ja saada esiin hänen oma kantansa. Mahdollisesti asiasta tulee 

kuulla myös potilaan läheisiä tai potilaan laillista edustajaa ja heidän antama suostu-

mus kirjataan potilasasiakirjoihin. Liikkumisen rajoittamisesta määrää aina lääkäri ja 

päätöksenteossa on tärkeä olla mukana hoitoympäristön tunteva sairaanhoitaja. Liik-

kumisen rajoittamisen toteutuksen hoitaa hoitohenkilökunta. Lepositeiden avulla po-

tilaan turvallisesta liikkumisen rajoittamisesta huolehditaan erilaisin välinein. Liikku-

misen rajoittamista tulisi välttää viimeiseen asti ja siitä on luovuttava, kun niiden tar-

peellisuus on todettu sopivaksi lopettaa (Hansen & Mikkola, 2020, s. 3–5, 15).  

 

Tässä opinnäytetyössä liikkumisen rajoittamisen osalta keskitytään lepositeiden käyt-

töön ja mitä niitä käytettäessä tulisi muistaa. Ohjeiden avulla pystytään toimimaan 

kentällä olemassa olevien lakien sallimissa rajoissa. Selkeät ohjeet takaavat potilaalle 

mahdollisimman turvallisen hoidon sekä yhdenmukaistaa hoitajien käytänteitä. Poti-

lasturvallisilla ohjeilla parannetaan potilaan luottamusta sekä turvataan, ylläpidetään 

sekä parannetaan somaattista hoitotyötä. Ohjeiden tulee olla selkeät sekä helppolukui-

set, jotta niiden noudattaminen on helppoa. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Satasairaalan yhteispäivystykseen toi-

mintakortti potilaan liikkumisen rajoittamiseen suuntautuvista toimenpiteistä, välinei-

den käytöstä ja potilaan seurannasta Satasairaalan yhteispäivystyksen käyttöön. Ta-

voitteena on lisätä hoitohenkilökunnan ammatillista osaamista ja lisätä potilaan turval-

lista kohtaamista sekä hoidon laatua tilanteissa, joissa potilaan liikkumista joudutaan 

rajoittamaan. 
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2 POTILAAN FYYSINEN RAJOITTAMINEN PÄIVYSTYSHOITO-

TYÖSSÄ  

2.1 Liikkumisen rajoittaminen 

Tahdosta riippumattomasta hoidosta määrätään mielenterveyslaissa, päihdehuolto-

laissa, tartuntatautilaissa sekä laissa kehitysvammaisen erityshuollosta. Lisäksi poti-

laan liikkumisen rajoittamista voidaan suorittaa myös, jos hyödyn koetaan olevan suu-

rempi kuin haitan. (Ekelund & Ämmälä. 2012). Jos toimenpiteiden suorittaminen oi-

keudellista koskemattomuutta nauttivalle henkilölle on perusteltua välttämättömän 

vaaran torjumiseksi, huomioon ottaen teon haitallisuuden. Jos teko ei ole perustelta-

vissa otetaan huomioon tekijät, joiden mukaan ei tilanteeseen olisi voitu muulla tavoin 

suhtautua. (Rikoslaki 39/1889, 4 luku 5 §). Rikoslain pakkotilaan viittaaminen kuuluu 

lääkärille, joka tekee päätöksen liikkumisen rajoittamisesta. 

Potilaan vakavaa henkeä ja terveyttävä uhkaavan tilanteen hoitamiseksi, voidaan poti-

lasta hoitaa muulla kuin terveydenhuoltolaissa tarkoitetulla tavalla, jos se on potilaan 

kannalta välttämätöntä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 1 luku 7 a § 3 mom.). Täysi-

ikäistä potilasta voidaan hoitaa ilman hänen suostumustaan, jos hän ei mielentilastaan 

tai muusta syystä kykene itse päätöksentekoon. Tällöin hoito vasten potilaan tahtoa on 

perusteltua hänen saaman hoidollisen hyödyn mukaan. (Laki potilaan asemasta ja oi-

keuksista 785/1992, 2 luku 5 pykälä 2 mom.). 

 

Liikkumisen rajoittamisesta somaattisessa hoitotyössä ei laissa ole erikseen määritelty 

(Valvira, 2021). Tämä näkyy esimerkiksi rikoslaissa määritellyn pakkotilan sekä hä-

tävarjelun perusteltuna käyttönä potilaan liikkumisen rajoittamissa sekä tahdosta riip-

pumattoman hoidon suorittamisessa. Asiasta on mainintoja sosiaali- ja terveysminis-

teriölle useampaan otteeseen eduskunnan oikeusasiamiehen toimesta. Lakiuudistusta 

on valmisteltu vuodesta 2014 lähtien, mutta valmistelu pysähtyi vaalien jälkeen edus-

kunnan vaihtuessa. Uusi laki toisi päivystyspoliklinikoiden toimintaan valmiuksia liik-

kumisen rajoittamiseen sekä potilaan, että myös läheisten tai yhteiskunnan turvallisuu-

den takaamista vaativissa tilanteissa. Näissä tilanteissa voi olla kyse sekavista poti-

laista, jotka ovat vaaraksi itselleen ja muille. (Turunen 2018, s. 1–3). 
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Liikkumisen rajoittamista ei eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan tule käyttää muu-

hun kuin potilaan terveydentilan huolehtimisen vaatiessa. Rajoittamisesta tulisi kes-

kustella potilaan kanssa tarpeeksi tai tilanteen vaatiessa, potilaan omaisen kanssa. 

Liikkumisen rajoittamisesta päättää aina lääkäri ja välineiden tulee olla terveydenhuol-

tolaitokseen hyväksyttyjä. Toimenpiteisiin päädyttäessä, tulee rajoittaminen doku-

mentoida huolellisesti potilaan asiakirjoihin. Vaikka liikkumisen rajoittamiselle on 

lääkärin antama suostumus ja lupa, voi hoitohenkilöstö vielä välttää rajoitustoimenpi-

teisiin ryhtymisen tilanteen niin vaatiessa. Liikkumisen rajoittamisesta tulee luopua 

aina heti kun tilanne sen sallii. (Valvira, 2021). 

 

Perustuslakivaliokunnan mukaan, varmuuden vuoksi liikkumisen rajoittaminen on 

kiellettyä, rajoitustoimenpiteitä käytettäessä tulee olla potilaan hoito sekä kokonais-

kuva huomioitu. Liikkumisen rajoittamisessa kohtaa kaksi eri laeissa määriteltyä ase-

tusta, jotka riitelevät keskenään terveydenhuollossa. Kansalaisella on oikeus koske-

mattomuuteen eikä näin ollen kansalaisen vapautta saa riistää (Perustuslaki 731/1999, 

2 luku, 7 § 1 ja 3 mom.). Somaattisessa hoidossa liikkumisen rajoittamista perustellaan 

rikoslain pakkotilalla ja hätävarjelulla. Tämä tarkoittaa teon hyväksyntää ja vastuun 

vapautusta, kun on kyse suuremman hyödyn tavoittelusta verrattuna pienempään hait-

taan (Rikoslaki, 13/1889, 4 luku, 4 ja 5 §). Rajoitustoimenpiteet ovat hyväksyttyjä, jos 

potilaan perusoikeuksia rajoitetaan vain vähäisimmällä mahdollisella tavalla. Peruste-

luiksi suvaitaan esimerkiksi potilaan jonkin toisen perusoikeuden turvaaminen, kuten 

”oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaudenhoitoon (Laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista, 785/1992, 2 luku, 3 §, 1 mom.)  ja potilaan vamman, 

sairauden tai toimintakyvyn laskeminen vaatima välitön arviointi ja hoito (Terveyden-

huoltolaki, 1326/2021, 6 luku, 50 §, 1 mom.). Somaattisessa hoidossa olevan lain puut-

tuessa, tulee seuraaviin kohtiin kiinnittää huomiota: 

 

- Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen mahdollisimman pitkään. 

- Liikkumisen rajoittaminen tulee olla viimeinen vaihtoehto. 

- Rajoitustoimenpiteet tulee olla hyvin perusteltavissa ja toimenpiteissä on nou-

datettava potilasturvallisuutta potilasta kunnioittaen. 

- Ennen liikkumisen rajoittamista tulee keskustella potilaan kanssa tai vaihtoeh-

toisesti potilaan omaisten kanssa. 

- Liikkumisen rajoittamisesta päättää aina lääkäri. 
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- Rajoitustoimenpiteistä on luovuttava heti kun tilanne sen vaatii. 

- Potilaan seurantaa on noudatettava rajoitustoimien ajan 

- Liikkumisen rajoittamisen syyt, tapa ja aika sekä liikkumisen rajoittamisesta 

toteutunut lopputulos tulee kirjata potilasasiakirjoihin. Kirjauksesta tulisi nä-

kyä toimenpiteen määränneen lääkärin nimi sekä toimenpiteen suorittaneiden 

nimet 

 

Pakkotilaa ja hätävarjelua voi käyttää ainoastaan akuuteissa tilanteissa, lakipykäliä ei 

voi käyttää koko ajan rajoitustoimenpiteiden alaisena olevalle potilaalle. 

(EOAK/4180/2020, kohta 3.7.1 Arvioinnin lähtökohta, potilaiden perusoikeuksien ra-

joittaminen). 

 

Lepositeet on suunniteltu liikkumisen rajoittamiseen ja ne ovat ainoastaan ammatti-

laisten käyttöön. Tarkoituksena on antaa potilaalle mahdollisuuksien mukaan tilaa liik-

kua, kuitenkin niin, että potilas ei mahdollisesti esimerkiksi putoa sängystä. Ajatuk-

sena ei siis ole tehdä potilasta täysin liikkumattomaksi. (Segufix, n.d.). Terveyden-

huollon yksiköissä käytettävien välineiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset. 

Välineiden mallit tulee olla yhteneväiset ja sopia toistensa kanssa asianmukaisesti sekä 

niiden tulee olla ehjät. Satasairaalan yhteispäivystyksen käyttämät lepositeet ovat Se-

gufix® valmistajan tuotteita, nämä esitellään liitteessä 2. Potilaan lantioon kiinnitettä-

vän osan tulee olla kiinnitykseltään sellainen, että potilas ei pääse putoamaan sängyn 

reunalta. Segufix® vanhemmissa lantiovyömalleissa on esiintynyt tilanteita, jolloin 

potilas on päässyt liikkumaan sängyllä poikittaissuunnasta ja jäänyt roikkumaan lan-

tiostaan sängyn reunalle. Tämänkaltaiset potilasvahingot saattavat pahimmassa ta-

pauksessa johtaa jopa potilaan kuolemaan. Näiden potilasvahinkojen syntymistä on 

ehkäisty päivittämällä lantiovyö turvallisemmaksi sekä myös sillä, että sängyn laidat 

ovat pidettävä ehdottomasti yläasennossa, jotta potilas ei pääse putoamaan. Välineet 

tulee olla kiinnitetty sänkyyn siten, että potilas ei pääse myöskään liikkumaan siten, 

että hänen olisi mahdollista päästä käsiksi sähkökäyttöisen sängyn ohjausjärjestel-

mään. Lepositeitä käytettäessä tulee myös varmistua siitä, että potilaan raajat eivät jää 

puristuksiin laitojen väliin. Tätä voidaan ehkäistä asettamalla sängyn laitoihin asian-

mukaiset suojat. (Fimea, 2005). 

Lääkelaitoksen ohjeistuksen mukaisesti on ilmoitettava kaikista vakavista vaaratilan-

teista lääkelaitokselle. Vaaratilanteeksi lasketaan tilanteet, jossa välineiden 
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ominaisuus, kestävyys tai vika on aiheuttanut tai olisi mahdollistanut potilaalle tai ter-

veydenhuollon ammattihenkilölle vamman, sairauden, terveydentilan huonontumisen 

tai kuoleman. Välineiden ohjeiden tai merkintöjen puutteellisuus saattaa myös johtaa 

vakavaan vaaratilanteeseen. (Fimea, 2005). 

2.2 Toimintakortti 

Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on liikkumisen rajoittaminen somaattisessa hoi-

dossa päivystyksessä. Projektin tuotoksena syntynyt toimintakortti siirtyy tilaajan 

käyttöön. Toimintakortti sisältää ohjeet liikkumisen rajoittamisen aloittamiseen liitty-

vistä asioista. Opinnäytetyön aihe keskittyy päivystyksessä somaattisesti hoidettavien 

potilaiden liikkumisen rajoittamiseen. Keskeisiksi käsitteiksi muodostui päivystyshoi-

totyö, itsemääräämisoikeus, tahdosta riippumaton hoito sekä liikkumisen rajoittami-

nen. Näiden käsitteiden avulla avataan toimintaa päivystyksessä sekä tuodaan esiin, 

miksi tietyissä olosuhteissa potilaan itsemääräämisoikeus sivuutetaan ja joudutaan 

käyttämään tahdosta riippumatonta hoitoa ja siihen liittyen liikkumisen rajoittamista. 

Toimintakortilla vahvistetaan kirjaamisen tärkeyttä tilanteissa, joissa potilaan liikku-

mista on jouduttu rajoittamaan. Potilaslähtöisellä kirjaamisella dokumentoidaan poti-

laan parhaan mahdollisen hoidon saanti. Toimintakortista tulee esiin toimenpiteet hoi-

totyöhön potilasturvallisuuteen ja välineiden oikeaoppiseen käyttöön. 

2.3 Potilaan seuranta päivystyksessä rajoittamistoimenpiteiden aikana 

Päivystyshoitotyö on kuntien järjestämää palvelua ympärivuorokautisesti sen asuk-

kaille erilaisten erikoissairaanhoidon tarjoavien palveluiden turvin. Palveluilla turva-

taan akuutisti tapahtuneen fyysisen, psyykkisen tai muun välitöntä hoitoa tarvitsevien 

asukkaiden terveyttä. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 6 luku, 50 §) Potilaan itsemää-

räämisoikeus on sosiaali- ja terveydenhuollon johtava periaate. Itsemääräämisoikeu-

della tarkoitetaan potilaan oikeutta päättää omasta hoidostaan sekä osallistua hoitoon 

ja sen suunnitteluun. Potilaalla on myös oikeus päättää hoidostaan, vaikka se olisi hä-

nen terveydelleen haitallista. (Valvira 2018). 

Lepositeissä olevan potilaan seuranta on tärkeä osa toimenpidettä. Eritystä seurantaa 

vaatii somaattisesti sairaat potilaat sekä itseään vahingoittavat potilaat. Potilaan 
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seurannassa tulee huomioida oikeanlaisesta nesteytyksestä sekä diureesista ja ulosta-

misesta, että myös huolehtia antitromboosista. Huoneen tulisi olla viihtyisä sekä rau-

hoittava. Myös ilmastoinnin tulee olla hyvä, neuroleptisten lääkkeiden käyttö heiken-

tää potilaan omaa lämmönsäätelyä. (Henriksson & Hietanen, 2002, s. 279–285). Poti-

laan seurannassa tulee huomioida lepositeiden käytön tuomat riskit. Näitä ovat veren-

kierron vaikeutuminen, verisuonien tukokset, painehaavat sekä hiertymät, sekavuus-

tila ja kuivuminen. Lisäksi riskeihin kuuluu myös potilaan tunnetilat kuten nöyryytys 

ja erilaiset pelot. Seurantaan liittyy näin ollen myös potilaan voinnista huolehtiminen 

pesuin ja asentohoidoin, sekä tarvittaessa yhteydenotolla omaisiin. 

Turvallisuuden takaamiseksi lepositeiden tulee olla tarkoituksen mukaiset, ehjät ja oi-

kein kiinnitetyt. Lisäksi käytössä tulee huomioida potilaan toiminta eli potilas ei saa 

itse yrittää vahingoittaa itseään lepositeillä. (Sote johtoryhmä, 2020, s. 5–6). 

2.3.1 Antitromboosi 

Tomboosiprofylaksiaa eli ennakoivaa toimenpidettä käytetään keuhkoemboliaa ehkäi-

sevänä lääkehoitona. Vuodepotilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa profylaksia ehkäi-

see laskimostaassista johtuvien tukosten syntyä, varsinkin alaraajojen osalta. Muita 

indikaattoreita profylaksialle on esimerkiksi sydämen vajaatoiminta, trauma tai yli-

paino. Jo kolme vuorokautta kestänyt immobilisaatio lisää syvälaskimotukoksen ris-

kiä. (Lassila, 2014, s. 729–733). Lääkärin tulee tehdä päätös verenohennuslääkkeen 

käytöstä, kun potilaan hoitopäätös lepositeiden käytöstä on jatkunut pitkään (Makko-

nen ym, 2016, s. 16). 

2.3.2 Nestehoito ja ravitsemus 

Yksi potilaan perusoikeuksista on tarpeellinen sekä riittävä ravinnonsaanti. Sairaala-

potilaista noin puolet syövät aina koko annoksensa, asianmukainen ravinnonsaanti on 

potilaan hoidon kannalta tärkeä osa. Tällä vaikutetaan hoitojakson pituuteen sekä tällä 

on myös taloudellisia vaikutuksia, koska potilaan voinnin koheneminen suunnitelmista 

vähentää hoitokuluja. Eräät tutkimukset kertovat vajaaravitun potilaan sairaalajakson 

olevan 3–6 vrk pidempi. Vuonna 2010 ilmestyneenravitsemushoitosuosituksen mu-

kaan, jokaisen sairaalapotilaan vajaaravitsemusriski tulisi arvioida viimeistään toisena 
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hoitopäivänä. Tähän on luotu avuksi NRS-2002-menetelmä eli Nutritional Risk Scree-

nin 2002. Vajaaravitsemus lisää sairaalapotilailla runsaasti muun muassa sydämen ryt-

mihäiriöiden, vajaatoiminnan, sydänpysähdyksen, sappiteiden tukoksen, hengitysva-

jauksen, ihoninfektioiden sekä sepsiksen riskiä. Keuhkoinfektion riski vajaaravitse-

muspotilaalla kasvaa noin kuusinkertaiseksi. Valtakunnallisella vuositasolla riskipoti-

laita on noin 500 000 ja näistä suurin osa jää huomaamatta. Energiantarve vuodepoti-

laalla on 30/kcal per painokilo, proteiinin määrä tästä on 1,2–1,5 g per painokilo. (An-

tikainen ym, 2014, s. 2231–2238). 

 

Potilaan oikeaoppisen ravitsemuksen ylläpitoon kuuluu myös huolellinen nestehoito 

ja tarkkaan ottaen nestetasapaino. Tämä tarkoittaa solun sisäisen ja ulkoisen nestey-

tyksen pysymistä tasaisena, tällöin elimistöön tulee yhtä paljon nesteitä kuin siitä pois-

tuu. Poistumista lisää erilaiset tilanteet, kuten kuume ja ripuli. (Iivanainen & Syväoja, 

s. 168, 418). Kuumeisen potilaan nesteen ja ravinnon tarve kasvaa 10 % per aste. Kuu-

meisen potilaan nesteytys tulee kyseeseen, jos potilas ei ole nauttinut tarpeeksi nes-

tettä, kuume lisää nesteen tarvetta 200–300 ml/vrk/aste (Holmström ym., 2015, s. 218). 

Tarvittaessa nesteytys voidaan suorittaa suonensisäisesti. (Iivanainen & Syväoja, s. 

644). Oheisessa taulukossa on kuvattu potilaiden nestetarve painokiloa kohden. 

 

Taulukko 1. Potilaan nestetarve 

Potilaan paino 

(kg) 

Kokonaistarve 

(dl) 

40 21 

50 23 

70 27 

 

2.3.3 Hygienia 

Hygienialla tarkoitetaan terveyttä edistävää ja puhtautta ylläpitävää toimintaa. Vuode-

potilaan hygienianhoito on osa potilaan seurantaa. Vuodelevossa olevan potilaan iho 

saattaa venyä, hiertyä tai siihen saattaa kohdistua painetta tai puristusta. Nämä ovat 

iholle vahingollisia tilanteita. Merkkejä ihon muutoksista ovat punoitus, joka tarkoit-

taa tulehdusta. Punaisuus johtuu kapillaarisuonien laajentumisesta eli veri pakkaantuu 
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tietylle alueelle. Purppura on paikallinen ja pinnallinen verenpurkauma eli mustelma. 

Sinertävä, syanoottinen iho tarkoittaa laskimoverenkierron tukosta. Tällöin iho on 

kylmä. Tämä johtuu yleisesti ulkoisesta puristuksesta esimerkiksi raajassa. Vuodepo-

tilaan ihon kuntoa tulee seurata päivittäin ja potilaan asentohoito on painehaavojen 

ehkäisyssä tärkeintä, jotta paine saadaan pois haavalta tai jo tulehtuneelta iholta. Poti-

laan ihon seurannassa tulee tarkistaa haavat, ihottumat, ihotaudit tai jos potilaalla esiin-

tyy kutinaa ja kipua tai jos potilaan iho on hikinen se tulisi aina pestä. Myös mahdol-

lisen kanyylia ympäröivän ihon kunto tulee tarkistaa. Varsinkin diabetespotilaiden iho 

tulee tarkistaa huolella. (Iivanainen & Syväoja, s. 320–321, 344). 

3 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tarkoituksena on tuottaa Satasairaalan yhteispäivystykseen toimintakortti potilaan 

liikkumisen rajoittamiseen suuntautuvissa hoitotoimenpiteissä. Toimintakortin tavoit-

teena on lisätä hoitohenkilökunnan ammatillista osaamista ja lisätä potilaan turvallista 

kohtaamista sekä kasvattaa hoidon laatua tilanteissa, joissa potilaan liikkumista jou-

dutaan rajoittamaan. 

4 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

Kohderyhmänä toimintakortille on Satasairaalan yhteispäivystyksen hoitohenkilö-

kunta. Päivystyksen hoitajat ovat aina olleet työyhteisössä sekä työmaalla niin sanottua 

vakiokalustoa lääkäreiden vaihtuessa taajaan. Tämä lisää hoitajien vastuuta ja tällöin 

oikeanlaista hoitoa ja dokumentointia vaativaa ohjeistusta on hyvä kehittää. (Harjola, 

ym. 2016, s. 2399–403). 

 

Päivystyshoitotyössä potilaan liikkumista joudutaan mahdollisesti rajoittamaan itse-

määräämisoikeudesta riippumatta. Toimenpidettä joudutaan eri tilanteissa hoitotyön 

turvaamiseksi, potilaan oman turvallisuuden vuoksi sekä myös muiden potilaiden tai 
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henkilökunnan turvallisuuden vuoksi. Ajatuksena liikkumisen rajoittamiselle pohjau-

tuu potilaan heitteillejätön ja itsemääräämisoikeuden välille tilanteissa, joissa vamman 

tai sairauden hoitamattomuus vaarantaisi potilaan terveyttä tai hoidon tuoma tervey-

dellinen pitkän aikavälin hyöty jää saamatta. Näissä tilanteissa kirjaamisen tärkeys ko-

rostuu. (Lääkäriliitto, n.d.) Toiminnallisen opinnäytetyön avulla tähdätään toiminta-

mallien, ohjeistusten tai perehdytysten luomista työyhteisölle sopivaksi. Työ tulee olla 

työelämään suuntautuva sekä sisältää kattavan, ajantasaisen ja kriittisistä lähteistä 

koostuvaa teoriatietoa. (Airaksinen & Vilkka, 2003, s. 9–10). Toiminnallisen opinnäy-

tetyön onnistumisen edellytyksiin kuuluu valmistelu, valvonta, järjestelmällisyys, itse 

työn tekeminen sekä jatkuva tulosten huolellinen arviointi (Airaksinen & Vilkka, 

2003, s. 48). 

4.1 Aikataulusuunnitelma 

Opinnäytetyön tekeminen alkoi keväällä 2021 aloitusluennoilla ja aihevalinnalla sekä 

työparin muodostamisella. Opinnäytetyön kirjoittaminen alkoi opinnäytetyösuunnitel-

man tekemisellä. Suunnitelman piti alun perin olla valmiina syksyllä 2021, mutta pääl-

lekkäisten töiden ja muiden projektien vuoksi tämä viivästyi. Suunnitelman kirjoitta-

minen alkoi talvella 2021 ja oli valmis kesäkuussa 2022. Aikataulu kirjoittamiselle oli 

tiukka, koska opiskelijoiden valmistuminen oli suunniteltu syksylle 2022. 

 

Aikataulujen vaihtumisesta sekä töiden kuormituksesta huolimatta, opinnäytetyön ete-

nevä kirjoittaminen alkoi kesäkuussa 2022. Kirjallisuushakuun käytettiin kirjaston 

ajantasaisia lähteitä sekä internetin tietokantoja. Kirjoittamiseen orientoitumisen jäl-

keen työ eteni hyvää vauhtia ja motivoituneisuus näkyi tekemisessä. Teoreettisen 

osuuden kirjoittaminen kävi huomaamattoman helposti. Teoriaosuuden jälkeen alkoi 

toimintakortin valmistelu ja tekeminen. Aikataulu kuvattu taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Aikataulusuunnitelma. 

Tammikuu 2021: Aloitusluennot 

Helmikuu 2021: Aiheen valinnat ja työparin muodostaminen 

Maaliskuu 2021: Valmistavien tehtävien teko 

Huhtikuu 2021: Suunnitelman kirjoittaminen 

Kesäkuu 2022: Suunnitelman palautus 

Kesäkuu 2022: Opinnäytetyön kirjoittaminen 

Heinäkuu 2022: Teoriaosuuden valmistuminen 

Elokuu 2022: Toimintakortin valmistuminen 

Valmis opinnäytetyö 

4.2 Toiminta kortin sisällön määrittely 

Toimintakortin sisältö määräytyy tutkitun teoriatiedon pohjalta saatuihin tietoihin. Po-

tilaan toimenpiteiden dokumentointi on tärkeä osa liikkumisen rajoittamisessa. Tätä 

noudattaen toimintakorttiin on kerätty aineistoa potilaan turvallisen sekä terveyttä yl-

läpitävän ja parantavan hoidon osalta. Toimintakortin sisällön laatimisesta kuvaa tau-

lukko 2. 

 

Potilaan seurannan hyvänä toimintamallina on käyttää ABCDE- menetelmää. Tämän 

avulla voi jo silmämääräisesti tutkia potilaan tilaa ja täsmentää sitä samalla menetel-

mällä käyttämällä eri mittalaitteita. Potilaan seurannan apuna voidaan käyttää nopeaa 

ja yksinkertaista menetelmää, ABCDE-menetelmää. ABCD eli A=airways eli ilmatiet, 

B=breathing eli hengitys, C=circulation eli verenkierto ja D=disability eli tajunta sekä 

E=exposure eli paljastaminen/inspektointi/palpointi. 

 

Ilmateiden turvaaminen voidaan tarvittaessa suorittaa nieluputkella, nenänieluputkella 

tai elottoman potilaan supraglottisella hengitystienaamarilla. Tajuton potilas tulee 

kääntää kylkiasentoon aspiraatioriskin vuoksi. (Aranko, 2011, s. 4). Potilaan oman 

hengityksen lisäksi potilaalle voidaan antaa lisähappea, tässä ensisijaisena vaihtoeh-

tona on noninvasiivinen happihoito eli happimaski. Hapettumisesta tulee avustaa lisä-

hapella happisaturaation laskiessa alle 90 %. (Äkillisen hengitysvajauksen hoito: 

Käypä hoito -suositus, 2006) Verenkierron kohdalla potilaasta tutkitaan verenpaine, 

syke, rytmi ja raajojen lämpö eli onko potilaalla lämpörajoja, sekä myös mahdolliset 

vuotavat haavat. Romahtaneita verenpaineita voidaan korjata nestehoidolla sekä 
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lääkehoidolla. Rytmin tunnustelu onnistuu ranteesta ja varmimmin EKG:llä. (Holm-

ström ym., 2015, s. 137–140). Tajunnan tasoa arvioidaan Glasgow Coma Scalen eli 

GCS avulla. Asteikon pisteytys on 3–15 pistettä. 3 pistettä on matalin ja 15 paras mah-

dollinen. Tajunnan tason heikkenemisestä voi kertoa esimerkiksi hypoglykemia (Ai-

kuisen ketoasidoosin hoito: Käypä hoito -suositus, 2018) tai intoksikaatio (Castrén 

ym., www.terveyskirjasto.fi, 2021). 

 

Taulukko 2. Toimintakortin sisältö 

Tapaaminen päivystyksen osastonhoitajan kanssa toiveista sisällön osalta. 

Tiedonhaku liikkumisen rajoittamiseen liittyvistä asioista. 

Teoriatiedon yhteenveto 

Teoriatiedon kokoaminen käytännölliseen ja mahdollistettavaan muotoon. 

Toimintakortin ulkoasun suunnittelu. 

Ensimmäisen toimintakortin valmistaminen. 

Ensimmäisen toimintakortin arviointi osastonhoitajan ja tutoropettajan kanssa. 

Korjaukset toimintakortin sisältöön. 

 

4.3 Riskianalyysi 

Toiminnallisen opinnäytetyön riskiarvioinnissa yleisimmät riskit ovat vajaat voimava-

rat, aikataulun epäonnistunut suunnittelu, epäjohdonmukaiset tavoitteet, työparin 

heikko sitoutuminen, vajavainen suunnittelu, kommunikoinnin puuttuminen, tavoittei-

den ja voimavarojen vaihtumiseen sekä erilaiset ajatusten eroavaisuudet tilaajan ja 

projektin tekijöiden välillä. Työn tekemiseen tulisi kerryttää motivaatiota suunnittelu-

vaiheessa. Tämä luo mielekkäämmän ja sitoutuvamman ympäristön projektin tekemi-

selle. (Nikkilä ym., 2008, s. 128–129). 

 

Kirjoittamisen tulisi olla jatkuvaa, muutaman tunnin kerrallaan, eikä monen päivän 

taukoja saisi pitää. Kirjoittaminen elävöityy ja kehittyy sitä mukaan, kun tekijä työtään 

kirjoittaa, pitkät tauot palauttavat projektin tekijän aina alkupisteeseen ja kirjoittami-

sen tunnelma pitää etsiä uudelleen. Säännöllisellä kirjoittamisella tekijän orientoitu-

minen säilyy ja teksti pysyy selkeänä ja johdonmukaisena. (Airaksinen & Vilkka, 

2003, s. 67). 
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Riskianalyysiä tehdessä oli käytössä SWOT-analyysi. SWOT-analyysi koostuu neli-

kentästä, joka sisältää projektin vahvuudet (strenghts), heikkoudet (weaknesses), mah-

dollisuudet (opportunities) ja uhat (threats) asetetaan kuvion sisälle. Nelikentän avulla 

projektin kokonaiskuva muodostetaan konkreettisesti esille ja näin voidaan hahmottaa 

projektin mahdollisuus. SWOT-analyysi vaatii projektiin taustatyötä, joten aihe pitää 

olla ensin tuttu. (Vuorinen, 2013). 

 

SWOT-analyysiä käyttämällä projektin tekemiselle listattiin vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet sekä uhat. Vahvuuksia ovat lähteiden runsaslukuisuus ja tätä helpottaa 

internetin helppo käyttö ja laajat hakukoneet. Tuloksista löytyi paljon samankaltaisia 

tutkimuksia sekä artikkeleita, jotka antavat motivaatiota projektin etenemiselle. 

Heikkouksia projektille muodostavat aikataulussa pysyminen, kokonaisuuden luomi-

nen eli johdonmukaisuus, vähäinen kokemus projektitöistä sekä kommunikaation 

puute. Aikataulutus tuo haasteensa varsinkin, jos motivaatio kirjoittamiselle uupuu. 

Kokonaisuuden luominen luonnollisesti kehittyy työn myötä kuten aiemmin on mai-

nittu. Kokemuksen puute korostuu enemmän suunnitelmavaiheessa, aloittamisen vai-

keus tuo haasteensa, josta on helppo jatkumo aikataulujen pettämiseen. Kommunikaa-

tion puute laskee projektin työryhmän motivaatiota ja työ saattaa seistä punaisen lan-

gan ja työnjaon puuttuessa. Mahdollisuuksia mietittäessä nousee automaattisesti pin-

taan oma ammatillisen osaamisen kasvu ja opitun tiedon jakaminen. Lisäksi työlle an-

taa motivaatiota erikoisosaamisen kasvaminen projektin edetessä. Palkitsevin mahdol-

lisuus on projektin valmistumisen jälkeen toimintakortin käyttöönotto. Uhkana työlle 

muodostuu mahdolliset virallisten tahojen tuottamat valtakunnalliset ohjeet sillä seu-

rauksella, että toimintakortin mahdollinen käyttö ja hyöty jää saavuttamatta. Kuvio 1. 
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Kuvio 1. SWOT-analyysi 

 

Aiheesta on rajattu pois muuhun kuin somaattiseen hoitoon liittyvä liikkumisen rajaus. 

Liikkumisen rajoittamisesta määrätään päihdehuoltolaissa, mielenterveyslaissa, laissa 

kehitysvammaisten erityshuollosta, lastensuojelulaissa sekä tartuntatautilaissa. Edellä 

mainittujen lakien säännökset antavat mahdollisuuden liikkumisen rajoittamiseen nii-

den edellyttämissä tilanteissa. Päätöksen tekee tällöin lääkäri tarkan harkinnan jäl-

keen. (Lääkäriliitto, n.d.). Näiden lakien osalta liikkumisen rajoittaminen on sel-

keää ja lain suoraan määräämä. 

5 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 

Opinnäytetyö tehtiin projektina eli toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisen 

opinnäytetyön vaiheita ovat ideointi, suunnittelu, käynnistys, toteutus, päättäminen, 

arviointi sekä käyttöönotto ja seuranta. Työn eri vaiheet luovat toisiinsa integroituna 

kokonaisuuden, joka ohjautuu tuottamaan haluttu tuotos. Hankaluutena työlle usein 

VAHVUUDET

Paljon lähteitä

Useat virallisten 
tahojen samankaltaiset 

tuotokset aiheesta

HEIKKOUDET

Aikataulussa pysyminen

Kokonaisuuden 
luominen

Vähäinen kokemus 
projektitöistä

Kommunikaatio

MAHDOLLISUUDET

Oma ammatillinen 
kehittyminen

Opitun tiedon 
jakaminen

Oman erikoisosaamisen 
lisääminen

Työn käyttöönotto

UHAT

Toimintakortin käytön 
mahdolliset lailliset 
esteet. Eli tuleeko 

esimerkiksi ennen työn 
valmistumista 

valtakunnalliset ohjeet 
muulta taholta. (STM, 

Valvira, THL ym.)
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muodostuu eri vaiheiden paisuminen. Tällöin vaiheiden kontrollointi vaikeutuu. Ihan-

teelliseksi ajankäytöksi kuvataan vajaasta viikosta vajaaseen kuukauteen kestäviä vai-

heitä. (Heikkilä ym., 2008, s. 58). Tarpeena työlle on jonkin aiheen kehittäminen ja 

uuden teoriatiedon tuominen työelämän hyödynnettäväksi. Tarve saattaa pohjautua or-

ganisaation aiempien mene-telmien ajantasaiseksi päivittämiseen tai esimerkiksi poti-

laskyselyn tuottaman tuloksen vaatimaan toiminnan parantamiseen. (Heikkilä ym., 

2008, s. 60). Tarkoituksena toiminnallisen opinnäytetyön projektille on ammatillisen 

osaamisen kasvu ja työn laadun kehitys. Tällä tuetaan organisaation eri prosesseja ja 

toimintoja. Kehitystyö tuo tullessaan hyviä sekä huonoja toteutumia. Hyvinä vaiku-

tuksina on työyhteisön motivoituneisuus, tuotantotehokkuus. Huonoina ilmiöinä saat-

tavat esiintyä YT-neuvottelut tai toiminnan lakkautus. (Nikkilä ym., 2008, s. 19).  

5.1 Projektin aloittaminen. 

Opinnäytetyön projektia lähdettiin toteuttamaan tapaamalla keväällä 2021 tilaajan 

kanssa ja käymällä läpi tilaajan toiveet. Toiveiden pohjalta saatiin perustaa tilaajan 

tarpeille toimintakortin sisällöstä. Työn aihe muodostui yhteistyössä Satasairaalan yh-

teispäivystyksen kanssa. Tilaajan tarpeen laadusta selvisi tarve toiminnalliselle opin-

näytetyölle eli opinnäytetyöprojektille. Tämän avulla pystyttiin myös kohdentamaan 

tiedonhakua oikeaan suuntaan. Loppukesästä 2022 Pidettiin palaveri tutoropettajan 

sekä ryhmän jäsenten kesken. Tutoropettajan avulla projektille saatiin ohjeet organi-

soidulle työskentelylle itse työntekemiseen sekä aikataulutukseen. Palaverissa jaettiin 

työparin kesken vastuualueet sekä aikataulut. 

5.2 Tiedonhaku 

Opinnäytetyöhön käytettiin kahta eri tietokantaa, Google Scholar sekä Medic. Näiden 

tietokantojen tulokset rajattiin ja niiden sisältö käytiin läpi. Tuloksia käytiin läpi ja 

kävi ilmi, että sisältö on jokaisen tuloksen kohdalla samankaltainen, joten mukaan 

opinnäytetyöhön valikoitui aikaisempia tutkimuksia, jotka pitivät kontekstia kasassa. 

Tiedonhaussa käytettiin vain suomalaisia lähteitä. Ulkomaalaisten lähteiden käyttö 

olisi vaatinut alustukseksi perehtymistä kyseisen maan terveydenhuoltoon ja tätä 

kautta syventävästi liikkumisen rajoittamiseen. Tiedonhaku on esitelty taulukossa 2. 
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Google Scholar antaa keskeisten käsitteiden kanssa eli ”päivystyshoitotyö”, ”itsemää-

räämisoikeus”, ”liikkumisen rajoittaminen” ja ”tahdosta riippumaton hoito” 351 haku-

tulosta. Rajauksena käytettiin tutkimusten aikaväliä vuosille 2011–2021. Medic-tieto-

kantaa käytettäessä hakusanat rajattiin kahteen käsitteeseen, tällä saadaan kontekstia 

pysymään hallinnassa. Rajauksessa käytettiin myös aikaväliä 2011–2021. 

 

Taulukko 2. Tiedonhaku. 

TIETOKANTA HAKUSANAT TULOKSET HYVÄKSYTTY 

Google Scholar päivystys, tahdosta 

riippumaton hoito ja it-

semääräämisoikeus 

351 4 

Google Scholar liikkumisen rajoittami-

nen ja somaattinen hoi-

totyö ja päivystyshoi-

totyö 

18 1 

Medic liikkumisen rajoittami-

nen 

54 1 

Medic päivystys and itsemää-

räämisoikeus 

1 1 

Medic somaattinen and pak-

kohoito 

1 1 

 

5.3 Tulosten arviointi 

Tulosten arvioinnissa käytimme tutoropettajan osaamista aiheen raamien luomisessa. 

Tiedonhaulla kerättyä tietoa löytyi melko runsaasti aihe huomioon ottaen, lähteiden 

sisällöt eivät suuresti poikenneet toisistaan, joten kokonaisuuden luominen tutoropet-

tajan avustuksella kävi jouheasti. Ammatillista kehittymistä kertyi työn ohella varsin-

kin potilaan näkökulmasta runsaasti. Ehdotuksena jatkoon onkin pelkästään potilas-

lähtöiseen hoitoon keskittyminen. Työstä tulee esiin hoitohenkilökunnan näkökulmat 

vahvasti, mutta myös potilaan näkökulma. Suurempi keskittyminen potilaan näkökul-

masta suoritettavaan liikkumisen rajoittamiseen saattaisi vähentää itse fyysistä rajoit-

tamista ja näin ollen vähentää vaaratilanteita. 
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Luotettavuutta projektille tuotettiin tarkastelemalla muiden sairaanhoitopiirien teettä-

miä samankaltaisia tutkimuksia, virallisten tahojen antamia ohjeita sekä tutustumalla 

eri lakien asettamiin säädöksiin. Projektin eettisyyttä lisättiin perehtymällä muun mu-

assa eduskunnan oikeusasiamiehen aiheeseen liittyvään päätökseen. 

Eettisellä lähestymistavalla projekti toi esiin myös potilaan perspektiivin ja lisäsi ym-

märrystä turvallisuuden tunteen sekä luottamuksen tärkeydestä. Eri lähestymissuuntia 

käyttämällä projekti sai moniulotteisen kuvan nykytilanteesta ja tämä antoi toiminta-

kortin luomiselle parhaat edellytykset. 

5.4 Projektin valmistuminen 

Projektin valmistuminen osui tammikuulle 2023. Opinnäytetyö lähetettiin joulukuussa 

2022 tilaajalle arvioitavaksi. Tilaajalle lähetetyn työelämäpalautteen mukaan tilaajan 

täysin tyytyväinen tilaajan vaatimiin tarpeisiin ja työtä voidaan hyödyntää työelä-

mässä. Opinnäytetyö tuo esiin tutkitun tiedon hyödyntämistä uskottavalla tavalla sekä 

osoittaa opiskelijoiden suorittaneen onnistuneesti itsenäistä ja itseohjautuvaa työsken-

telyä. Tilaajan ohjaaminen näkyi myös lopullisessa työssä merkittävällä tavalla. Tilaa-

jan mukaan tarpeiden täyttyminen esiintyy helppokäyttöisenä ja nopeana check-listana 

hoitajille parhaan mahdollisen hoidon toteuttamiseksi. Check-listan avulla hoitajien on 

helppo tarkistaa potilaan tarkkailua helpottavista asioista sekä potilaan seurannan li-

säksi tehtävistä asioista. 

6 PROJEKTIN ARVIOINTI 

Työn luotettavuus alkoi sopimalla yhdessä tilaajan yhteyshenkilön kanssa sisällöstä. 

Sisältöä arvioitiin kolmikantana yhdessä tilaajan sekä ohjaajan kanssa, tämä lisäsi ar-

viointiin ulottuvuutta hyödyntäen eri näkökulmia. Opinnäytetyön tekijät toteuttivat it-

searviointia kaikissa työn vaiheissa, sekä arvioivat työn etenemistä. Opinnäytetyön ar-

viointia toimintakortin osalta teki myös tilaajan yhteyshenkilö, joka toi esiin tarvittavia 
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näkökulmia ja toiveita parhaan lopputuloksen saamiseksi. (Tutkimuseettinen tiede-

kunta, 2021). Arviointiprosessi kuvattu kuviossa 1. 

 

 

 

Kuvio 1. Arviointisuunnitelma. 

 

Opinnäytetyötä arvioitiin koko projektin ajan ja korjauksia tehtiin ennen seuraavaan 

vaiheeseen siirtymistä. Projektin arvioinnilla tarkasteltiin oman toiminnan tehok-

kuutta, työn eettisyyttä sekä projektin luotettavuutta ja valmista kokonaisuutta. Opin-

näytetyösuunnitelman valmistaminen sujui melko vaivattomasti, kun alun vaikeuksien 

jälkeen työtä aloitettiin tekemään. Selkeiden ohjeiden mukaan työtä oli helppo tehdä 

ja opettajalta saadut ohjeet olivat selkeät. Suurimman osuuden ajasta vei itse projektin 

teoreettisen osan luominen. Työtä vaikeutti työparin kommunikoinnin heikkous ja tä-

män tuomat viivästykset toivat viikkoja ylimääräistä kulutettua aikaa. Tähän tutoro-

pettajalta saatiin avustusta ja opettajan ohjeistusten avustuksella työ lähti etenemään 

ja tulosta syntyi. Itse projektina syntynyt toimintakortti valmistui melko nopeasti, kun 

teoriatieto oli koottu. Työn eettisyyttä vahvistettiin lisäämällä potilaiden näkökulmia 

liikkumisen rajoittamista koskevissa tilanteissa. Moniulotteisuutta lisäsi myös hoito-

henkilökunnan näkemyserot liikkumisen rajoittamisen keinoista. Moniulotteisuudella 

lisättiin myös työhön luotettavuutta ja teoriassa näkyy opinnäytetyön laaja-alainen lä-

hestyminen aiheeseen. Luotettavuuden mittareina käytettiin teoriassa käytettyjä jo ole-

massa olleita ohjeita ja säädöksiä. Lisäksi luotettavuutta lisäsi huolellinen 

Kolmikantakesku
stelu Opinnäyte-

työn sisällöstä

Aikaisempien 
tutkimusten 

sisällön läpikäynti

Teoriatiedon 
kerääminen

Toiminta-kortin 
sisällön keruu

Toiminta-kortin 
valmistami-nen

Opinnäyte-
työn 

valmistumi-
nen
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perehtyminen potilaan oikeuksiin. Kokonaisuus muodostui keräämällä teoriatietoa 

liikkumisen rajoittamisesta potilaan sekä hoitohenkilökunnan näkökulmasta, laeista ja 

säädöksistä sekä eduskunnan oikeusapumiehen tekemästä selvityksestä. 

 

Opinnäytetyö suoritetaan tietoturvallisuutta ja salassapitovelvollisuutta noudattaen. 

Lähteitä pyritään käsittelemään mahdollisimman objektiivisesti. Lähteet, jotka tuotta-

vat liian subjektiivista eroavaisuutta aiheuttavat lähteet jätetään käyttämättä. Lähteinä 

käytetään maksimissaan 10–12 vuotta vanhoja lähteitä, jotka ovat hyvämaineisia ja 

luotettavia ja yleisesti hyväksyttyjä. (Tutkimuseettinen tiedekunta, 2021). Arvioinnin 

tehokkuutta lisää muistiinpanojen säilyttäminen, tällä tavoin sisällön tarkistaminen 

helpottuu. Tarvittaessa tullaan olemaan yhteydessä koulumme informaatikkoon läh-

teiden ja lähdeviitteiden valitsemiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa.  

 

Aiheena ilmentyvä potilaan liikkumisen rajoittaminen on sinänsä sensitiivinen aihe. 

Potilaan itsemääräämisoikeuden kumoamisen lisäksi, tarkan ja kohdennetun lain ja 

ohjeen puuttuessa, ei ole täysin selvää ohjenuoraa, jota seurata. Herkkää aihetta työs-

tettiin pohjautumalla työn eettisessä osaamisessa sairaanhoitajien eettisiin ohjeisiin. 

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu esimerkiksi terveyden edistäminen ja kärsimyksen 

lievittäminen. Sairaanhoitajan työhön kuuluu hienovaraisuus, potilaan arvokas kohtaa-

minen ja lisätä potilaan turvallista oloa. Hoitosuhde perustuu keskinäiseen luottamuk-

sen tunteeseen ja kaikkia potilaita tulee kohdella lähtökohdista riippumatta samanver-

taisesti. Sairaanhoitajalla on henkilökohtaisesti vastuu kehittää ammatillista osaamis-

taan ja yhdessä vastuussa parhaan mahdollisen laadun toteutumisesta. Työyhteisöjak-

samisesta huolehtiminen on jokaisen sairaanhoitajan vastuulla ja tällä tuetaan myös 

laadullista kehitystä organisaatiossa. (Sairaanhoitajaliitto, 2021). 

7 POHDINTA 

Tarkoituksena oli tuottaa Satasairaalan yhteispäivystykseen toimintakortti potilaan 

liikkumisen rajoittamiseen suuntautuvista toimenpiteistä, välineiden käytöstä ja poti-

laan seurannasta Satasairaalan yhteispäivystyksen käyttöön. Tavoitteena oli lisätä 
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hoitohenkilökunnan ammatillista osaamista ja lisätä potilaan turvallista kohtaamista 

sekä kasvattaa hoidon laatua tilanteissa, joissa potilaan liikkumista joudutaan rajoitta-

maan. Tarkoitus saavutettiin ja Satasairaalan yhteispäivystykselle saatiin luotua toi-

mintakortti liikkumisen rajoittamisen seurantaan liittyvistä asioista. Tavoitteiden saa-

vuttamisesta konkreettinen näyttö tulee esiin vasta toimintakortin käytön myötä mah-

dollisten potilasvahinkojen sekä potilaan hoitopäivien vähentyessä. Toimintakortti jää 

yhteispäivystyksen käyttöön ja sen mahdollinen muokkaaminen ja kehitystyö kuuluu 

yhteispäivystykselle. 

 

Toimintakortin luominen Satasairaalan yhteispäivystyksen käyttöön tuo henkilökun-

nalle selkeät ja yhdenmukaiset ohjeet rajoitustoimenpiteisiin. Ohjeiden avulla ensisi-

jaisen tärkeänä on potilasturvallisuus, potilaan kunnioittaminen sekä hoidon tehok-

kuus. Lisäksi henkilökunnan ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen on keskeisistä 

asioista toimintakortin käytössä. Toimintakortin sisältö määräytyi kokonaisuudessaan 

tieteellisesti tutkitun ja hyviksi havaittujen käytäntöjen pohjalta. Lisäksi sisällön tuot-

tamisen taustalla painottuu eri lakien tuomat velvollisuudet hoitohenkilökuntaa koh-

taan. 

  

Teoriatiedon valossa nousi esiin muutamia kohtia, joihin lähteet painottuivat. Ensim-

mäisenä oli potilaan liikkumisen rajoittaminen somaattisessa hoitotyössä. Tähän suo-

raan liittyvää lakia ei ole. Lähteiden mukaan liikkumisen rajoittamisesta ei suoraan ole 

yhtä selkeää linjaa. Käytäntöjä ovat olleet olemassa olevien liikkumisen rajoittamista 

sallivien lakien soveltaminen tai vaihtoehtoisesti rikoslain vähemmän haitan periaat-

teella sekä lailla potilaan asemasta ja oikeuksista asetetulla kiireellisen hoidon kritee-

rillä. Toisena kohtana esiin nousi oma oppimien. Opinnäytetyöllä kehitimme paljon 

myös omaa osaamistamme ja erikoisosaamista. Työn myötä ajatusmaailma potilaan 

turvallisuuden tunteeseen sekä luottamuksen kasvattamiseen kasvoi entisestään. Poti-

laan kunnioittaminen on tärkeä osa hoidon tuloksellisuutta, on kyse sitten normaalista 

hoitokontaktista tai sitten tahdonvastaisesta hoidosta. Pitkän opinnäytetyön valmistus-

prosessin jälkeen teoriatiedon sisäistäminen tuo varmuutta omaan tekemiseen ja käyt-

täytymiseen työelämässä. Lisäksi opinnäyteyön keskeiset sisällöt jäävät tekijälle mie-

leen ja luovat perustan muulle hoitotyölle. Kolmantena asiana esiin nousi hoitohenki-

lökunnan ajatukset liikkumisen rajoittamiseen. Hoitohenkilö koki, että liikkumisen ra-

joittamista tuli välttää mahdollisuuksien mukaan ja tietyt tilanteet pyritään hoitamaan 
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ilman rajoittamista. Tämä lisää ammattiosaamista sekä eritoten luottamusta potilaan ja 

hoitohenkilökunnan välillä.  

 

Kuten tulosten arvioinnissa tuli esiin, olisi jatkokehittämisehdotuksena enemmän po-

tilaslähtöisyys. Tätä vahvistaisi hoitohenkilökunnan asenteet, potilaan kuunteleminen, 

rauhallisen tilan käyttäminen rauhattoman potilaan hoidossa. Tilanteet saattavat tulla 

akuutisti esiin, mutta oman kokemuksen mukaan hoitohenkilökunnan osaaminen, eri-

toten verbaalinen taito on itsessään suuressa merkityksessä potilaan rauhallisena pitä-

miseen ja näin ollen liikkumisen rajoittamisen välttämiseen.
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LIITE 1 

Taulukko 5. Aikaisemmat tutkimukset sekä artikkelit. 

Tekijä ja vuosi Tutkimuksen/projektin tar-

koitus ja tavoitteet 

Sisältö ja keskeiset tulokset 

Turunen, M. 2018. 

Täysi-ikäisen poti-

laan itsemääräämisoi-

keus ja sen rajoitta-

misedellytykset so-

maattisessa hoidossa. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää täysi-ikäisen potilaan 

itsemääräämisoikeuden rajoitta-

misedellytyksiä somaattisessa 

hoidossa lääkärin virkavelvolli-

suuksien näkökulmasta lainopin 

keinoin. Tavoitteena on lisätä 

henkilökunnan ammatillista 

osaamista potilaan oikeuksista. 

Somaattisessa hoidossa käytetään use-

asti liikkumisen rajoittamista, joka 

kuitenkin on ihmisoikeuksia ja perus-

tuslakia rikkovaa toimintaa. Rajoitta-

mista tapahtuu pääasiassa potilaan 

oman tai muiden terveyden välttämät-

tömäksi turvaamiseksi. Käytännössä 

liikkumisen rajoittamista perustellaan 

rikoslain pakkotilan avulla. Ongel-

maksi tilanteissa on ilmennyt puut-

teelliset kirjaukset. 

Huipero, S. & Kopo-

nen, K. 2014. Poti-

laan oikeudet ja nii-

den rajoittaminen. 

Sovellusohje päivys-

tyspoliklinikalle. 

Tarkoituksena oli tehdä ohjeet 

päivystyksen henkilökunnalle 

potilaan oikeuksista ja niiden ra-

joittamisesta. 

Tuloksena tutkimukselle tuli esiin 

suuri tarve ammatillisen osaamisen 

kehittämiselle potilaan oikeuksiin liit-

tyen. 

Löppönen, E. 2017. 

Potilaiden fyysinen 

rajoittaminen. Opas 

Vaasan keskussairaa-

laan. 

Tarkoituksena oli tehdä opas 

Vaasan keskussairaalalle. Ta-

voitteena oli parantaa potilastur-

vallisuutta ja tuottaa henkilö-

kunnalle tietoa potilaiden oi-

keuksista sekä rajoitustoimenpi-

teiden suorittamisesta ja niiden 

ennaltaehkäisystä. Lisäksi ta-

voitteena oli kehittää potilas-

asiakirjojen kirjaamista. 

Potilasturvallisuus ei yksiselitteisesti 

parannu potilaan liikkumista rajoitta-

malla. Tutkimuksessa selvisi, ennalta-

ehkäisevän toiminnan tärkeys. Liik-

kumisen rajoittaminen on tutkimuk-

sen mukaan jo itsessään potilasturva-

riski. Nykyisellään rajoitustoimenpi-

teitä suoritetaan viittaamalla useimmi-

ten rikoslain pakkotilaan ja muihin 

ylempien tahojen ohjeistuksiin. Näillä 

tavoin on todettu suurempi kynnys 

aloittaa rajoitustoimenpiteitä verrat-

tuna siihen, että rajoittamisesta so-

maattisessa hoidossa olisi laki. 

Kivioja, A., Lind-

ström, M. 2014. Fyy-

sinen vapauden ra-

joittaminen somaatti-

sessa hoidossa. 

Tutkimuksena oli kohteena sai-

raalan vuodeosastot. Tehtävänä 

oli kartoittaa syitä liikkumisen 

rajoittamiselle sekä keinoja nii-

den toteuttamiselle. Lisäksi tut-

kittiin päätöksentekoa sekä toi-

minnan eettisyyttä. Tavoitteena 

oli saada tilanteesta kokonais-

kuva, tämän avulla toimintata-

vat yhdenvertaistuisivat ja toi-

minta kehittyisi.  

Tulosten mukaan henkilökunnalla on 

tarvittava osaaminen lakien ja ohjei-

den osalta. Liikkumisen rajoittami-

sesta käydään usein keskustelua poti-

laiden kanssa ja rajoituksia pyritään 

välttämään. Toimenpiteiden tullessa 

ajankohtaisiksi, käyvät hoitajat kes-

kustelua potilaan kanssa tilanteesta, 

tällä on myönteinen vaikutus turvalli-

suuden tunteeseen. Liikkumisen rajoi-

tusta suoritetaan potilaiden ja henkilö-

kunnan turvallisuuden vuoksi.  

Aho, M., Suokas, S. 

& Virkki, M. 2022. 

Rajoittamistoimissa 

auttaa yhtenäinen toi-

mintaohje. 

Somaattisessa hoidossa olevien 

potilaiden itsemääräämistä kos-

kevien ohjeiden päivittäminen.  

Rajoitustoimenpiteiden käyttö on vä-

hentynyt ja toimenpiteiden tarpeelli-

suus on lisännyt pohdintaa käytön 

hyödyllisyydestä. Uusien ohjeiden 

myötä on keskitytty enemmän ennal-

taehkäisevään toimintaan. 



 

Vaula, E. (2014). Päi-

vystyspotilaan ja hen-

kilökunnan turvalli-

suus. 

Ohjeistuksia aggressiivisten ja 

sekavien päivystyspotilaiden 

kohtaamisessa ja hoidossa. 

Somaattisessa hoidossa rajoitustoi-

menpiteitä koskeva laki puuttuu. Poti-

laiden kohtaamisessa, hoidossa ja ra-

joitustoimenpiteissä pitää potilaan so-

maattisen hoidon säilyä. Potilaan val-

vonta ja voinnin seuranta pitää olla 

tarkkaa sekä kirjaaminen huolellista. 

Potilasta sekä tarvittaessa omaisia on 

informoitava rajoitustoimenpiteistä. 

Ekelund, J. & Äm-

mälä, A-J. (2012). 

Somaattinen pakko-

hoito. 

 

Lakipykälien ja säännösten esiin 

tuominen somaattisessa hoi-

dossa vasten potilaan tahtoa. 

Mielenterveyslain puitteissa potilasta, 

joka on määrätty tahdosta riippumat-

tomaan hoitoon, voidaan hänen so-

maattista sairauttansa mielenterveys-

lain säädöksin hoitaa myös muussa 

kuin psykiatrisessa sairaalassa vasten 

hänen tahtoaan. Somaattisten sairauk-

sien hoito mielenterveyspotilaille on-

nistuu eri lakien puitteissa, mutta 

tämä vaatii suurta ammatillista osaa-

mista sekä juridisen puolen hallintaa. 

Potilaan hoidossa tulee aina ensisijai-

sesti kunnioittaa potilaan mielipidettä. 

Hansen, K-A & Mik-

kola, H. (2020). Le-

positeiden turvallinen 

käyttö päivystyshoi-

totyössä. 

Tutkimuksessa tarkoituksena oli 

selvittää ne seikat, mitä leposi-

teiden käyttö hoitajalta edellyt-

tää. Tavoitteena oli lisätä hoito-

henkilökunnan osaamista liikku-

misen rajoittamisessa. 

Tutkimuksessa selvisi, että lepositei-

den käytöstä somaattisessa hoito-

työssä on kovin vähän tutkimustietoa 

sekä valtakunnallisten leposideohjei-

den puuttuminen. Isoimmat ongelmat 

lepositeiden käytössä on seurannan 

puutteellisuus sekä välineiden osaa-

maton ja virheellinen käyttö. Potilas-

vahinkojen ennaltaehkäisyssä tulisi 

olla ennakoiva työote sekä valmiudet 

välineiden oikeaoppiseen käyttöön. 

Lisäksi olisi toivottua vastuuta sairaa-

lan taholta toimittaa huolelliset ohjeet 

hoitohenkilökunnan käyttöön. 
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Potilaan tarkkailu ja hoito rajoitustilanteissa 

 

 

 

 

 

Pasi Soimala & Pasi Mikkola 8.12.2022 

Tämä ohjeistus on voimassa kun lääkäri on tehnyt määräyksen ja rajoitustoimet 
aloitetaan. Potilas tulisi sijoittaa mahdollisimman rauhalliseen ympäristöön ja hoitajalla 
tulee olla näköyhteys potilaaseen. Potilaan kirjaukset tulisi tehdä noin 20 minuutin 
välein omalle kaavakkeelleen.

Käytössä olevat välineet: potilassänky, lantiovyö, rannesiteet, reisisiteet, nilkkasiteet, 
magneettilukot sekä magneettiavain.

• Hengitysteiden avoimuus

• Tarvittaessa avaa hengitystietA
• Hengitystaajuus

• Henngitystyö

• Happisaturaatio
B

• Verenpaine

• Syke ja rytmi

• Raajojen lämpörajat
C

• GCS-pisteiden laskeminen

• Verensokerin mittaaminenD
• Ihon ja raajojen lämpö, väri, hikinen/kuiva, 

hankaumat/ihorikot, turvotukset

• Lepositeiden kireys sekä kunto
E

• Riittävä ravitsemus/nesteytys

• p.o tai i.v.

• Kirjaus
Ravitsemus/nestehoito

• Perushoito

• Asentojen vaihdot noin 2 tunnin välein. Tukeminen 
esim. tyynyillä

• Kirjaus

Hygienia/asentohoito

• Virtsamäärän seuranta

• Katetrin tai vaipan käyttö

• Kirjaus
Erittäminen

• Lääkärin määräyksestä hoidon pitkittyessä

• Tarvittaessa istuminen tai jaloittelu

• Kirjaus
Antitromboosi


	1 johdanto
	2 Potilaan fyysinen rajoittaminen päivystyshoitotyössä
	2.1 Liikkumisen rajoittaminen
	2.2 Toimintakortti
	2.3 Potilaan seuranta päivystyksessä rajoittamistoimenpiteiden aikana
	2.3.1 Antitromboosi
	2.3.2 Nestehoito ja ravitsemus
	2.3.3 Hygienia


	3 tarkoitus ja tavoitteet
	4 PROJEKTIN SUUNNITTELU
	4.1 Aikataulusuunnitelma
	4.2 Toiminta kortin sisällön määrittely
	4.3 Riskianalyysi

	5 projektin toteuttaminen
	5.1 Projektin aloittaminen.
	5.2 Tiedonhaku
	5.3 Tulosten arviointi
	5.4 Projektin valmistuminen

	6 projektin arviointi
	7 pohdinta

