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ABSTRACT 
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Using Power in Nursing – A Psychiatric Nurse’s Awareness of Power  
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The purpose of this study was to describe nurses’ experiences of using power in 
nursing. The aim of this study was to produce current information on the use of 
power in psychiatric nursing.  
 
The data were collected through theme interviews and analysed by means of a 
qualitative content analysis. For the data collection four nurses were interviewed 
from two different wards. 
 
The results showed that all nurses were aware that they were using power in 
nursing. The benefit to the patient was considered the key point for the use of 
power. The nurses used the most power to restrain the patients. The nurses also 
saw the use of power in nursing as an important safety factor. 
 
When a psychotic patient enters to the hospital, the patient is not considered to 
be fully capable of deciding on their own treatment. However, it is important to 
remember to include the patient's voice and the patient as part of their own treat-
ment planning as soon as the patient's psychological well-being allows. 
 
The use of power was seen as a negative term and for this reason nurses did 
not want to see themselves as a power user. Even so the use of power in psy-
chiatric nursing was seen as part of the implementation of good care. 
 

Key words: use of power, psychiatric nursing, awareness 
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1 JOHDANTO 

 

 

Vallankäyttö pohjautuu toimivien keinojen valintaan ja vallan lähteisiin (Kuusela 

2010, 27-28). Eri ihmiset käsittävät vallan eri tavoin. Turnerin (2005, 10) mukaan 

vallankäytön keinoina ihmisillä on suostuttelu, pakottaminen ja auktoriteettina toi-

miminen. 

 

Väkivaltatilanteiden ehkäisyssä käytetään rajoittamista, esimerkiksi pitämällä te-

räaseet pois potilaan ulottuvilta (Porras 2008, 30). Fyysinen vallankäyttö on esi-

merkiksi potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista turvavyöllä, turvaliivillä, 

sängyn laidoilla, tuoliin kiinnitettävällä pöydällä, magneettivyöllä tai raajasidok-

silla (Valvira 2015). 

 

Vallankäyttö hoitotyössä on ajankohtainen aihe keskusteltaessa hoitajamitoituk-

sesta, ja hoitajien jaksamisesta. Esimerkiksi vanhustyössä hoitajamitoituksella on 

havaittu yhteys sidottuna olo aikaan (Tervo-Heikkinen 2008, 47). Hoitajat, jotka 

joutuivat käyttämään rajoittavia toimenpiteitä, olivat tyytymättömämpiä työkulttuu-

riinsa (Kurjenluoma, Rantanen, McCormack, Slater, Hahtela & Suominen 2017, 

1048). 

 

Uskomme edellä mainittujen vallankäytön muotojen vaikuttavan potilaaseen, 

mutta tietävätkö hoitajat miten? Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata hoitajien 

tietoisuutta ja kokemuksia omasta vallankäytöstään psykiatrisessa hoitotyössä. 

Tavoitteenamme on tuottaa ajankohtaista tietoa vallankäytöstä psykiatrisessa 

hoitotyössä ja tehtävänämme on selvittää, miten hoitajat kokevat vallankäytön 

psykiatrisessa hoitotyössä. 

 

Opinnäytetyömme keskittyy tarkastelemaan vallankäyttöä psykiatrisessa hoito-

työssä, sekä hoitajan omaa tietoisuutta vallankäytöstään. Opinnäytetyö sijoittuu 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle, ja aineisto kerätään haastattelemalla psy-

kiatrisen hoidon ammattilaisia, hyödyntäen avoimia kysymyksiä. Haastatteluissa 

tarkoituksenamme on päästää ammattilaisen ääni kuuluviin, ja korostaa heidän 

kokemuksiaan vallankäytöstä hoitotyössä. 
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2 KÄSITTEELLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyömme keskeisiä käsitteitä ovat psykiatrinen hoitotyö, luottamus hoi-

tosuhdetyöskentelyssä, eettisyys, tietoisuus, vallankäyttö psykiatrisessa hoito-

työssä, sekä vallankäyttö ilmiönä, eri muodoissa ja vallankäytön tunnistaminen. 

Haimme tutkimustietoa käyttämällä kansainvälisiä Cinahl, PubMed ja Medic tie-

tokantoja. Hakusanoina käytimme: psychiatric nursing, psychiatric care, nurse-

patient relation, awareness, power, social control, use of power, psychiatry, co-

ercion, authority, patient safety, patient assault, psychiatric nursing methods, 

moral, ethics, restraint ja trust. Sanalle vallankäyttö ei ole suoraa vastinetta eng-

lannin kielelle, joten hakulauseiden muodostaminen oli haastavaa. Käytimme tie-

tokantahauissa muun muassa englannin kielen sanaa ”power”, johon liitimme 

hoidollisia termejä, jotta tuloksemme käsittelisivät valtaa nimenomaan hoitotyön 

kontekstissa. Parhaiten tarkoitustamme vastasi ”use of power in nursing”. Vallan-

käyttöä hoitotyössä on tutkittu eri maissa, mutta tutkimuksia hoitajan tietoisuu-

desta vallankäytöstään emme suoranaisesti löytäneet. Tässä opinnäytetyössä 

käytimme 18 tutkimusta, ja tämän lisäksi käytimme tarvittavaa kirjallisuutta. Käy-

timme sekä käsihakua että systemaattista tiedonhakua. 

 

Hoitosuhteeseen liittyviä käsitteitä ovat esimerkiksi luottamus ja vallankäyttö 

(Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala & Vuorinen 2012). Valitsimme 

käsitteen opinnäytetyöhömme aineiston keruun aikana, sillä haastatteluissa 

nousi epäsuorasti esiin vallankäytön vaikutus luottamussuhteeseen hoitohenki-

löstön ja potilaan välillä. 

 

 

2.1 Psykiatrinen hoitotyö 

 

Psykiatrisella hoitotyöllä tarkoitetaan myötävaikuttamista yksilön psyykkiseen hy-

vinvointiin, toimintakykyyn ja persoonallisuuteen sekä mielisairauksien, että mui-

den mielenterveydenhäiriöiden ennaltaehkäisemistä, parantamista ja oireiden 

lieventämistä. Psykiatriseen hoitotyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita mie-

lenterveydenhäiriöitä sairastaville heidän sairautensa vuoksi järjestettävät sosi-
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aali- ja terveydenhuollon palvelut. Mielenterveystyö sisältää mielenterveyden häi-

riöiden synnyn ennaltaehkäisyn, mielenterveystyön edistämisen ja mielenter-

veyspalveluiden järjestämisen. (Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116.) 

 

Yksi psykiatrisen hoitotyön kulmakiviä on hoitosuhdetyöskentely. Hoitosuhde-

työskentelyn vahva vaikutus potilaaseen perustuu hoitajan ja potilaan yhteistyö-

hön. Hoitosuhdetyöskentelyyn liittyy olennaisesti vastavuoroisuus ja myötätunto 

(Kristoffersen & Friberg 2016, 663-670). Potilasta tulee hoitaa yhdessä hänen 

kanssaan, eikä eristää häntä oman hoitonsa suunnittelusta (Pollard 2015, 367). 

Hoitosuhdetyöskentelyssä korostuu aktiivinen kuuntelu, jonka on todettu lisäävän 

molemminpuolista kunnioitusta ja ymmärrystä (Dziopa & Ahern 2009, 7).  

 

Potilasta hoidetaan aina mahdollisuuksien mukaan yhteisymmärryksessä hänen 

kanssaan. Toteutettavaa hoitoa koskien tehdään hoitosuunnitelma. Vain sellaisia 

lääketieteellisesti hyväksyttäviä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä, joiden tekemättä 

jättäminen vaarantaa vakavasti potilaan tai muiden turvallisuutta tai terveyttä, 

saadaan käyttää potilaan psyykkisen sairauden hoidossa hänen tahdostaan riip-

pumatta. Potilasta hoitava lääkäri päättää tahdosta riippumatta suoritettavista 

hoito- ja tutkimustoimenpiteistä, kiinnipitämisestä tai sitomisesta hoitotoimenpi-

teen ajaksi, sekä muusta suorittamisen kannalta välttämättömästä lyhytaikai-

sesta rajoitustoimenpiteestä. Tahdosta riippumattomassa hoidossa potilaan itse-

määräämisoikeutta voidaan rajata myös esimerkiksi vähentämällä liikkumisva-

pautta tai yhteydenpitoa, haltuun ottamalla omaisuutta, tarkastamalla potilaan 

omaisuus ja lähetykset, sekä tekemällä henkilötarkastus, jos tekemättä jättämi-

sestä voi seurata vakavaa haittaa. (Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116.) 

 

Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii vaativassa ympäristössä vaativien potilaiden 

kanssa, joka aiheuttaa stressiä. Stressi saattaa alentaa työmotivaatiota, sekä 

kasvattaa tapaturmien riskiä (Rodrigues & Ferreira 2011, 1031). Stressiä aiheut-

taviksi tekijöiksi on todettu ennalta-arvaamattomista potilaista aiheutuvat turvalli-

suustekijät, potilaiden fyysinen väkivalta, psykologinen väkivalta, huonot suhteet 

muuhun työryhmään, työn nopeatempoisuus, työskentely kolmessa vuorossa, 

työtehtävien suuri määrä yhdessä työvuorossa, epäsäännölliset ruokailut, alhai-

nen palkkaus ja huono viestintä muiden ammattilaisten kanssa (Nemec & Trif-

kovič 2017, 11-12).  
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Sairaanhoitajat tuntevat jännittyneisyyttä turvallisuuden ja riskien tasapainottami-

sessa psykiatrisessa hoitotyössä. Mielenterveyspalveluissa suositellaan perhe-

keskeisyyttä hyödyntävää lähestymistapaa, jota tukevat toimintaperiaatteet ja or-

ganisaatio. Paineita koetaan myös odotuksiin perheen mukaan ottamisessa hoi-

toon ja ihanteellisen hoitotyön onnistumisesta. Yksilötasolla sairaanhoitajat koke-

vat tarvitsevansa selkeyttä rooliinsa perhekeskeisessä hoidossa, sekä lisää am-

matillista koulutusta ja kehitystä. (Foster & Isobel 2018.) 

 

 

2.1.1 Luottamus hoitosuhdetyöskentelyssä 

 

Luottamussuhteen vahvistamiselle pohjan hoitotyössä rakentaa potilaaseen tu-

tustuminen. Kyky kommunikoida potilaiden kanssa antaa potilaille tunteen, että 

heidät huomataan yksilöinä ja hoitaja on aidosti läsnä. Nämä asiat vahvistavat 

potilaan turvallisuuden tunnetta. Osoittamalla potilaille aidon läsnäolonsa hoitajat 

vahvistavat luottamussuhdetta potilaan kanssa. (Schaepe & Ewers 2017.) Luot-

tamusta voidaan rakentaa sanallisten ja sanattomien viestien kautta. Hoitajat 

osoittavat välittämistä esimerkiksi koskettamalla, ohjaamalla ja antamalla aikaa 

potilaalle. (Benbenishty & Hannik 2017.) Luottamussuhteen rakentamiseksi sai-

raanhoitajan pitää pystyä osoittamaan myös pätevyytensä kliinisessä hoito-

työssä, sekä osoittaa tahtonsa tehdä hyvää ja ymmärtää epätasa-arvoinen valta-

asema, jossa potilas on haavoittuvassa tilassa. (Bell & Duffy 2009, 50.)   

 

Potilaiden osallistaminen oman hoitonsa suunnitteluun nähdään tärkeänä. Käy-

tännössä potilaan osallistuminen voi kuitenkin olla ongelmallista, jos tavoite ja 

hoidon sisältö on epämääräinen. Kaikki potilaat eivät myöskään halua osallistua 

hoitonsa suunnitteluun, vaan he luottavat järjestelmän toimivuuteen. Vaikka poti-

laan osallistumisella hoitopäätöksiin on todettu olevan suuri merkitys hoitosuh-

teen luomisessa ja hoidon lopputuloksessa, potilaiden osallistumista on kuvattu 

rajalliseksi. Yksi syy osallistumattomuuteen on ajanpuute ja henkilökunnan kes-

kittyminen välttämättömiin tehtäviin. Hoitojakson pituus osastoilla on rajallinen, ja 

usein joudutaan valitsemaan nopein ratkaisu. (Jansen & Hanssen 2017, 390-

391.) 
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2.1.2 Eettisyys psykiatrisessa hoitotyössä 

 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE mää-

ritteli terveydenhuollon ammattiryhmien eettiset ohjeet, joista keskeisimpiä ovat 

ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, ihmiselämän suojelu ja 

terveyden edistäminen (ETENE 2001).  

 

Itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille. Psyykkisesti sairaan oikeuksien korostami-

nen voi kuitenkin joissain tapauksissa vaarantaa muut ihmiset, tai sairastuneen 

mahdollisuudet saada hoitoa. Psyykkisesti sairaiden, mutta vaarattomien potilai-

den hoito voidaan evätä. (Janssens, Rooij, ten Have, Kortmann & Wijmen 2004, 

453-458.) 

 

Eettisiä ongelmia syntyy varmimmin tilanteissa, jossa samassa työympäristössä 

työskentelevät ammattihenkilöt käyttävät erilaisia, keskenään ristiriidassa olevia 

lähestymistapoja (Brodwin 2014, 545), tai tilanteissa, joissa toivottu ja potilaan 

tarvitsemaksi arvioitu hoito evätään. Järjestelmän toimimattomuuden vuoksi hoi-

tajien on vaikea toimia vastuunsa ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Tämä aiheut-

taa hoitajille sekä stressiä että häpeää, ja tästä syystä eettisiä ongelmia salataan 

(Vråle, Borge & Nedberg 2017, 7), vaikka ongelmat olisi tärkeä tuoda julki ja rat-

kaista. Sairaanhoitajat ovat kokeneet velvollisuutenaan noudattaa toimeksiantoja 

organisaation sääntöjen mukaisesti ja potilaan hyödyn näistä rajoituksista olevan 

ristiriidassa. Näissä tapauksissa sairaanhoitajat ovat käyttäneet epävirallista val-

taa kiertääkseen organisaation rajoituksia, silloin kun ovat uskoneet sen olevan 

potilaan parhaaksi. (Paynton 2019.) 

 

Hoidon aikana psykiatrisia potilaita voidaan rajoittaa muiden turvallisuuden ta-

kaamiseksi ja potilaan omaa terveyttä ajatellen. Pakkokeinoja on kuitenkin kriti-

soitu muun muassa siitä, että eettisesti lääketieteellistä hoitoa ei voitaisi perus-

tella muiden turvallisuuden vuoksi. Pakkokeinoja ei siis voisi puolustaa vain mui-

den suojelemiseksi, vaan ne olisivat hyväksyttävä vaihtoehto ainoastaan silloin, 

kun potilas ei voi tehdä itsenäistä päätöstä hoidosta ja se on potilaan ehdoton 

etu. (Sjöstrand & Helgesson 2008, 119.) 
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2.1.3 Tietoisuus 

 

Aivot rakentavat tietoisuuden valvetilassa olevaan mieleen (Damasio 2010, 176). 

Tietoisuus on mielentila, jossa on henkilökohtaista tietoa omasta olemassaolos-

tamme suhteessa ympäristöömme (Damasio 2010, 156). Tietoisuutta sanotaan 

keskeiseksi ihmismielen ominaisuudeksi. Ihminen on tietoinen monista mielensä 

toiminnoista ja osittain pystyy ohjailemaan ajatteluaan ja tunteitaan. Mielen toi-

minnasta osa jää tiedostamatta. Tiedostamattomatkin asiat voivat kuitenkin vai-

kuttaa toimintaamme, esimerkiksi joskus esitelmän esittäminen jännittää, vaikka 

sitä ei pidäkään tärkeänä. (Vilkko-Riihelä & Laine 2012, 22.) 

 

Tietoinen ihminen tarkastelee itseään ja maailmaa tietoisesti, muun muassa aja-

tuksiaan ja muistojaan, sekä osaa suunnitella asioita pitkällä tähtäimellä. Ihminen 

pystyy ohjaamaan tarkkaavaisuutensa haluamiinsa kohteisiin, kuten havaintoi-

hin, muistoihin, sisäiseen puheeseen tai tulevaisuuteen. Ihminen kontrolloi toi-

mintaansa tietoisesti tahdon avulla. (Laine & Vilkko-Riihelä 2013, 10.) 

 

 

2.2 Vallankäyttö psykiatrisessa hoitotyössä 

 

Yksilöllä kuvataan olevan valtaa silloin, kun hän saa jonkun toisen tekemään mitä 

haluaa, vaikka taivuteltava ei olisi alun perin halukas suostumaan vallankäyttäjän 

ajatuksiin. (Ollila 2005, 17.) Positiivisena ilmiönä valta pitää toimijat liikkeellä ja 

sen avulla voidaan kehittää itseä ja arjen käytäntöjä (Ylitapio-Mäntylä 2009, 125). 

 

Hoitajien valtaa on kuvattu ryhmävaltana ja kykynä saavuttaa tavoitteet. Hoitajien 

valta on hyväksytty osaksi ammattia. Vallan on nähty perustuvan hoitajan amma-

tin arvostamiseen ja tiedostamiseen. Vallan avulla voidaan nostaa ammatillista 

imagoa, jota työstetään jo opiskelun aikana, siirtämällä käytänteitä tuleville hoita-

jille. Pienessä organisaatiossa valtaa on nähty olevan enemmän, kuin suuressa 

organisaatiossa. (Palokangas 2008, 65.) 

 

Pelko on merkittävä tekijä hoitajan ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa psy-

kiatrisessa hoitotyössä ja se korostaa tarvetta turvallisen hoitoympäristön luomi-

selle. Turvallisuuden takaamista seuraa tumma varjo. Kun hoitajat tuntevat 
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olonsa uhatuksi, menee turvallisuuden takaaminen ihanteellisen hoidon edelle. 

(Jacob 2010.) Hoitajat kokevat työssään fyysistä, emotionaalista ja sanallista vä-

kivaltaa osastoilla. Monet hoitajat pitävät väkivaltaa osana työtään. Hoitajilla on 

ristiriitaisia tunteita väkivaltatilanteissa, kun velvollisuutena on huolehtia sekä po-

tilaasta että itsestä. Hoitajien käsityksiin ja vastauksiin väkivaltatilanteissa vaikut-

taa myös esimerkiksi leimautumisen kysymykset. Hoitajat käyttävät erilaisia toi-

mintatapoja potilaiden väkivallan ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi, sekä henkilö-

kohtaisen turvallisuutensa säilyttämiseksi. Väkivallan ehkäisemiseksi hoitajat 

kannattavat parempaa koulutusta, tapahtuman jälkeistä jälkipuintia ja tukevaa 

työympäristöä.  Hoitajien näkökulmien ja kokemuksien ymmärtäminen auttaa 

myös ymmärtämään paremmin ilmiötä potilaiden aiheuttamista väkivaltatilan-

teista ja saattaa auttaa niiden ehkäisyssä, sekä auttaa tukemaan hoitajia. 

(Stevenson, Jack, O`Mara & LeGris 2015.) 

 

 

2.2.1 Vallankäyttö ilmiönä, eri muodoissa ja sen tunnistaminen 

 

Valta on ilmiö, joka liittyy ihmisten keskinäisiin suhteisiin. Vallankäytöstä puhut-

taessa tarkoitetaan inhimillistä kokemusta, johon liittyy tuntemus vallankäyttä-

jästä ja vallankäytön kohteena olemisesta. (Kuusela 2010, 18.) Vallankäyttäjä voi 

olla tilanteen hallitseva osapuoli, ja vallankäyttäjästä riippuen tavat voivat ovat 

joko positiivisia tai negatiivisia (Laurila & Oja 2018, 34).  

 

Vallankäyttö hoitotyössä voi ilmentyä esimerkiksi lukittuina yksikköinä, turvajär-

jestelminä, eristyshuoneina, yhteisön valvontana tai joissakin tapauksissa lääki-

tyksenä (Lovell & Rhodes 2014, 618-622). Erityistä ja jatkuvaa tarkkailua käyte-

tään suojakeinona esimerkiksi itsemurha-alttiiden potilaiden kanssa (Stewart, Bo-

wers & Ross 2012). Ankarin rajoitusmuoto on mekaaninen, jossa potilas kiinnite-

tään viisi osaisella vyöllä. Vyön tarkoituksena on estää potilaan liikkuminen. 

(Salzmann-Erikson 2015, 244.) 

 

Pahimmassa tapauksessa väkivaltatilanteet, sekä niistä seuraavat rajoitustoi-

menpiteet hoitotyössä voivat johtaa kuolemaan. Potilaiden on raportoitu kuolleen 

rajoitustoimenpiteen aikana kuristumisen tai rintakehän puristumisen vuoksi vää-
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rin kytkettyjen vöiden takia (Berzlanovich, Schöpfer & Wolfgang 2012, 27). Vas-

taavasti hoitajien on raportoitu kuolleen väkivaltatilanteissa (Ovelade & Ayandi-

ran 2018). Henkilökunnan määrällä ei ole todettu olevan suoraa yhteyttä väkival-

tatapahtumien todennäköisyydelle (Staggs 2016). 

 

Vallankäyttöä tapahtuu yksilöiden välisissä suhteissa tietoisesti ja tiedostamatta 

(Ylitapio-Mäntylä 2009, 125), ja tämän vuoksi sitä voi olla vaikeaa tunnistaa ta-

pahtumahetkellä, tai sen jälkeen. Valtaa on monissa muodoissa, joka lisää sen 

tunnistamattomuutta. Enemmän henkiseksi tai psyykkiseksi luokiteltavaa valtaa 

voi olla esimerkiksi virallinen asema (Benison 2009, 111), jonka voimme tässä 

opinnäytetyössä mieltää hoitajan asemaksi. Valtaa tuovat myös ikä, ja varallisuus 

(Benison 2009, 111). Varallisuuden voimme ajatella heijastuvan hoitajasta esi-

merkiksi ulkonäön, asenteen tai käyttäytymisen kautta.  

 

Vallankäyttöä on myös asioiden salaaminen ja puhumattomuus. Valtaa voi käyt-

tää ottamalla tilanteen hallintaansa sanomalla asian suoraan, ja näin vaientaa 

toisen osapuolen. Vallankäyttäjä voi myös antaa toiselle osapuolelle näennäisen 

mahdollisuuden kertoa oman mielipiteensä, mutta jättää sen kuitenkin huomiotta. 

(Ylitapio-Mäntylä 2009, 145.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TEHTÄVÄ 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata hoitajien tietoisuutta ja kokemuksia 

omasta vallankäytöstä psykiatrisessa hoitotyössä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa vallankäytöstä psykiat-

risessa hoitotyössä. 

 

Opinnäytetyön tehtävänä on  

1. selvittää hoitajien käsityksiä ja kokemuksia omasta vallankäytöstään psy-

kiatrisessa hoitotyössä 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu kokonaisvaltaisen tiedon 

hankinta, sekä aineiston koonti todellisissa ja luonnollisissa tilanteissa. Tässä tut-

kimustyypissä luotamme enemmän omiin havaintoihimme ja keskusteluihin 

haastateltavien kanssa, kuin mittausvälineillä kerättyyn tietoon. Keskustelu-

/haastattelutilanteissa pyritään saamaan esille asioita, joita ei tiedetä tai tunnis-

teta. Tämän vuoksi lähtökohtana on aineiston moninainen ja täsmällinen tarkas-

telu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164.) Opinnäytetyömme tekemiseen 

käytimme laadullista menetelmää, koska siten saimme kerättyä parhaiten hoita-

jien kokemuksia omasta vallankäytöstään psykiatrisessa hoitotyössä. Kvalitatiivi-

sen tutkimuksen ominaispiirteiden mukaisesti hankimme tietoa todellisessa tilan-

teessa, haastatellen hoitajia heidän omassa työympäristössään. Opinnäytetyös-

sämme annamme suuren painoarvon hoitajien kokemuksille vallankäytöstään 

ennalta määritettyjen teemojen perusteella. 

 

 

4.2 Aineiston keruu 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruussa ominaista on käyttää metodia, 

jossa tutkittavien kokemukset ja näkökulmat pääsevät esiin (Hirsjärvi ym. 2009, 

164). Opinnäytetyössämme hyödynsimme teemahaastattelua, joka korostaa 

haastateltavien kokemuksia eri tilanteista. Haastattelu eteni ennalta pohdittujen 

keskeisten teemojen varassa, joiden avulla opinnäytetyöllemme tärkeä tutkitta-

vien, eli hoitajien ääni pääsi kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 48.) Laatimamme 

teemahaastattelurungon (ks. Liite 1) teemat ja apukysymykset muodostuivat 

aiempien tutkimusten pohjalta.   

 

Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää naispuolista sairaanhoitajaa, jotka toi-

mivat psykiatrisessa hoitotyössä. Haastateltavat työskentelivät kahdella eri psy-

kiatrisen hoidon osastolla, ja heidän työkokemuksensa vaihteli vuosina yhdestä 
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kahteenkymmeneen. Opinnäytetyömme suunnitelma ja saatekirje (ks. Liite 2) lä-

hetettiin sähköisesti osastonhoitajille. Osastonhoitajat tiedottivat opinnäytetyös-

tämme osastoilla, sekä ilmoittivat meille haastatteluihin osallistuvat hoitajat. 

Haastattelut toteutettiin vuoden 2019 maalis- ja huhtikuun aikana hoitajien työyk-

siköissä yksilöhaastatteluina. Ennen haastatteluiden aloitusta haastateltavilta 

varmistettiin heidän saamansa tiedon riittävyys opinnäyteyötämme koskien, ja 

haastateltavat saivat halutessaan esittää lisäkysymyksiä. Ennen tietoisen suos-

tumuslomakkeen (ks. Liite 3) allekirjoitusta luimme sen ääneen, ja tarvittaessa 

tarkensimme siihen liittyviä asioita. Tietoisia suostumuslomakkeita allekirjoitettiin 

kaksi kappaletta, toinen haastattelijoille ja toinen haastateltavalle. 

 

Haastattelut äänitimme kahdella eri laitteella. Haastatteluissa apuna käytimme 

kokoamaamme teemahaastattelurunkoa (ks. Liite 1), jossa oli yhteensä viisi tee-

maa. Keskustelun ylläpitämiseksi ja aiheen arkaluontoisuuden vuoksi käytimme 

runsaasti apukysymyksiä, mutta annoimme hoitajille myös tilaa pohtia haastatte-

luissa sallimalla hiljaiset hetket. Käyttämämme apukysymykset olivat avoimia, ja 

pyysimme hoitajia kertomaan kokemuksistaan mahdollisimman kuvailevasti. 

Haastatteluiden kestot olivat 15 - 50 minuuttia. Haastatteluista yksi keskeytyi ul-

kopuolisen henkilön tullessa haastattelutilaan. 

 

Haastateltavista pidemmän työuran tehneet hoitajat kertoivat havainnoistaan yk-

sityiskohtaisemmin ja kuvailevammin. He myös ottivat voimakkaammin kantaa 

eettisyyden näkökulmaan, ja kertoivat havainnoimistaan eettisistä ongelmista.  

 

 

4.3 Induktiivinen sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi on hoitotieteessä runsaasti käytetty perusanalyysimenetelmä, 

jonka avulla on mahdollista analysoida erityyppisiä aineistoja ja yhtä aikaa kuvata 

niitä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 166). Käytimme induktiivista si-

sällönanalyysiä hoitajilta keräämämme haastatteluaineiston analysointiin. Sisäl-

lönanalyysistä voidaan erottaa viisi eri vaihetta, joita ovat analyysiyksikön valinta, 

aineistoon tutustuminen, aineiston pelkistäminen, aineiston luokittelu ja tulkinta, 

sekä luotettavuuden arviointi. Tavoitteena oli vallankäytön laaja, mutta tiivistetty 

esittäminen. Induktiivinen aineiston analyysi etenee vaiheittain pelkistämisen, 
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ryhmittelyn ja abstrahoinnin mukaan. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 

134-135.) 

 

Aloitimme aineiston analyysin kirjoittamalla haastattelut auki sanasta sanaan Ti-

mes New Roman – fontilla 12, rivivälinä 1,5. Luimme haastattelut läpi huolellisesti 

useita kertoja, jonka jälkeen aloimme etsiä haastatteluista vastauksia tutkittavaan 

ilmiöön. Kaikki ilmiöön liittyvät vastaukset alleviivattiin, ja siirrettiin taulukkomuo-

toon. Ensimmäiseen taulukon soluun liitimme alkuperäisilmaukset, joista muo-

dostimme pelkistetyt ilmaukset. Alkuperäisilmauksia saimme kokoon yhteensä 

180 kappaletta. Pelkistyksiä tehdessämme huomioimme alkueräisen sanoman 

säästymisen tärkeyden. Pelkistetyistä ilmauksista lähdimme muodostamaan ala-

luokkia, joita tuli yhteensä 13. Alaluokat muodostuivat viikon aikana, jonka jäl-

keen aloimme muodostaa alaluokista yläluokkia, joita tuli yhteensä 5. Yläluokkien 

muodostumiseen kului tarkoituksella useampi viikko ajatusten prosessoinnin 

vuoksi, sillä tavoitteenamme oli ilmiön laaja tutkiminen ja ymmärrys. Tässä opin-

näytetyössä emme muodostaneet yläluokista pääluokkia, sillä koimme yläluok-

kien kuvailevuuden riittäväksi tämän kokoisen aineiston analysoinnissa. Esimerk-

kejä sisällön analyysimme kulusta on esitetty alla olevissa taulukoissa. 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki alkuperäisilmausten pelkistämisestä. 

 

PELKISTETTY ILMAUS ALKUPERÄISILMAUS 

Näen niin, että sänkyvetoiset masen-

nuspotilaat ja heidän aktivoiminen on 

se, missä vallankäyttöni näkyy eniten. 

mä näkisin just että tosi masentuneet 
että niissä mä ajattelisin että jotka on 
tosi vahvasti niinku sänkyvetosia ni 
heidän aktivoimisessa ni se varmaan 
on omassa työssä se missä se näkyy 
kaikista eniten 

Sanelemme miten osastolla ollaan, 

jotta luodaan turvallinen ja esimerkiksi 

päihteetön ympäristö. 

me sanellaan täältä niinkun mitenkä 

meillä täälä ollaan jotta luodaan turval-

liset ympäristöt sille että täälä ei oo 

esimerkiks päihteitä osastolla ja muita 

tämmösiä 

 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki pelkistettyjen ilmausten muodostamisesta alaluokiksi. 
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ALALUOKKA PELKISTETTY ILMAUS 

Vallankäytön kohteena olevat potilaat Pakkohoidossa joudutaan tekemään 

asioita vasten tahtoisesti ja rajoitta-

maan potilasta, jos hän on sairauden-

tunnoton tai ei ymmärrä tilaansa 

 Aika paljon tulee käytettyä valtaa jos 

potilas rimpuilee pakkotilanteessa 

vastaan. 

 Näen niin, että sänkyvetoiset masen-

nuspotilaat ja heidän aktivoiminen on 

se, missä vallankäyttöni näkyy eniten. 

 Olen käyttänyt valtaa tilanteissa joissa 

potilas ei ymmärrä omaa parastaan. 

 Käytämme valtaa potilaan hyväksi, jos 

potilas on esimerkiksi sairaudentun-

noton. 

 Pakkotilanteissa valtaa on pakko käyt-

tää jos potilas ei suostu yhteistyöhön. 

 Jos potilas on sairaudentunnoton ja 

vaaraksi itselleen tai muille, on tilanne 

selkeä ja pakko käyttää valtaa. 

 Tässä työssä tarvitaan valtaa. Jos 

psykoottinen potilas tulee osastolle, ei 

hän ole kykenevä tekemään isoja pää-

töksiä koskien omaa hoitoonsa ja sil-

loin joudumme käyttämään valtaa po-

tilaan puolesta. 

Käytettävän vallan eri muodot Käytän valtaa rajoittaessani sisähoi-
dossa olevaa potilasta, että hän ei 
pääse ulos. 

 Käytän valtaa eristystilanteissa. 

 Sanelemme miten osastolla ollaan, 

jotta luodaan turvallinen ja esimer-

kiksi päihteetön ympäristö. 

 Rajatessa käyttää valtaa. 
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 Olen käyttänyt paljon valtaa pakkolää-

kintätilanteissa, ja aggressiivisia poti-

laita kohtaan. 

 Me määritellään saako potilas liikkua 

ulkona ilman hoitajaa, eli rajoitetaan it-

semääräämisoikeutta. 

 Aiemmin osastolla ei saanut käyttää 

puhelinta. Nykyään saa. Varmasti se 

on ollut vallankäyttöä, mutta oman pu-

helimen käytön kieltäminen on ollut 

perusteltua, ettei osastolle saada huu-

meita tai olla yhteydessä päihteiden-

käyttäjiin. 

 Käytän valtaa esimerkiksi siihen, että 

jos potilas ei ole peseytynyt aikoihin 

niin yritän saada hänet suihkuun. 

 Välillä kiristän potilasta. Jos potilas yri-

tetään saada tekemään jotain, käyte-

tään pientä kiristämistäkin, esimer-

kiksi sanotaan, että jos teet jotain, kat-

sotaan sitten sitä toista asiaa. Psykiat-

riassa rajoitetaan herkkujen syömistä, 

jos se on silmitöntä. 

 Tupakan polttoa saatetaan rajoittaa 

sillä perusteella, että se on terveydelle 

vaarallista tai tai jos potilaan rahat ei 

vät riitä. Myös kahvin juontia, jos riip-

puvuus liittyy siihen. vaarallista tai jos 

potilaan rahat eivät riitä. Myös kahvin 

juontia, jos riippuvuus liittyy siihen. 

 On osittain totta, että käytetään uh-

kausta, kiristystä ja lahjontaa. 
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 Tupakointia, sokerin käyttöä ja liikku-

mista ilma hoitajaa rajoitetaan. Lää-

käri tekee linjaukset, mtta työryhmän 

kanssa yhdessä mietitään asioita. 

Myös annoskokoja voidaan rajoittaa, 

jos ruuan ottaminen on rajatonta, 

koska muuten kaikille ei riitä. 

 Yleisin vallankäytön muoto psykiatri-

alla on suullinen rajaaminen ja ylipää-

tään rajoittamistoimenpiteet. Potilailta 

vaaditaan myös sopeutumista sairaa-

lan toimintatapoihin, kuten aikatau-

luun. 

 Jos potilas tulee osastolle psykootti-

sessa tilassa, niin valtaa tulee käytet-

tyä rajaamalla ja ohjaamalla välillä hy-

vin päämäärätietoisestikin, että esi-

merkiksi päivittäiset toiminnot onnistu-

vat. 

 Potilas voi käyttäytyä väärin esimer-

kiksi pitämällä kovaa huutoa yleisessä 

tilassa, esimerkiksi ruokasalin edessä, 

kun ihmiset ovat syömässä. Silloin ra-

joitetaan sanallisesti ja ajoittain poiste-

taan henkilö tilasta. 

 Vallankäyttö näkyy niissä tilanteissa, 

kun potilas on toiminut väärin. 

Lääkitsemiseen liittyvä vallankäyttö Minulla on valtaa määrittää koska po-

tilas saa lääkkeen ja koska ei saa 

pyynnöstä huolimatta. 

 Jonkun mielestä saattaa olla vallan-

käyttöä, kun täytyy antaa seula ennen 

lääkkeen saantia. 
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 Tietynlaista vallankäyttöä on myös, 

jos psykoosissa oleva potilas kieltäy-

tyy lääkkeestä ja näemme, että potilas 

tarvitsee lääkettä, niin se annetaan 

suun kautta vapaaehtoisesti tai injek-

tiona vasten tahtoa. 

 Olen eristänyt, pakkolääkinnyt ja 

evännyt lääkepyyntöjä. 

 Lääkitykseen liittyy vallankäyttöä. 

 Osaston potilaat ovat lääkehakuisia 

esimerkiksi päihdyttäville lääkkeille. 

Potilaan hakiessa tarvittaessa otetta-

vista lääkkeistä esim. rauhoittavaa 

lääkettä, hoitaja miettii, tarvitseeko po-

tilas varmasti lääkettä sillä hetkellä, 

vai olisiko muuta keinoa rauhoittaa po-

tilaan oloa. 

 

 

TAULUKKO 3. Esimerkki alaluokkien muodostamisesta yläluokiksi. 

 

YLÄLUOKKA ALALUOKKA 

Vallankäytön tarve hoitotyössä Vallankäytön kohteena olevat potilaat 

 Käytettävän vallan eri muodot 

 Lääkitsemiseen liittyvä vallankäyttö 

 

 

Haastatteluissa huomasimme hoitajien kokevan vallankäytön negatiivisena 

asiana. Haastatteluiden edetessä oma vallankäyttö nousi kuitenkin esiin tärkeänä 

osana hyvää hoitoa, sen negatiivissävytteisyydestä huolimatta. Tarkempi kuvaus 

sisällön analysoinnista taulukkomuodossa (ks. Liite 4). 
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5 TULOKSET  

 

 

Opinnäytetyön tulokset on esitetty yläluokkien mukaisessa järjestyksessä. Ylä-

luokat muodostuivat alaluokista, jotka kehittyivät haastatteluaineiston sisäl-

lönanalyysin tuloksena. Alaluokat löytyvät tekstistä kursivoituna. Yläluokkamme 

tässä opinnäytetyössä ovat hyvän hoidon toteutuminen, ammattiaseman vaiku-

tus vallankäyttöön, vallankäytön tarve hoitotyössä, kokemus vallankäytön oikeu-

denmukaisuudesta ja hoitajien arvio potilaiden kokemuksista vallankäytöstä. Ylä-

luokat ovat esitetty alla olevassa taulukossa. 

 

TAULUKKO 4. Opinnäytetyön tulosten yläluokat. 

YLÄLUOKAT 

Hyvän hoidon toteutuminen 

Ammattiaseman vaikutus vallankäyt-

töön 

Vallankäytön tarve hoitotyössä 

Kokemus vallankäytön oikeudenmu-

kaisuudesta 

Hoitajien arvio potilaiden kokemuk-

sista vallankäytöstä 

 

 

5.1 Hyvän hoidon toteutuminen 

 

Vallankäyttöä osana potilaan hyvää hoitoa lähtökohtana hoitajat kokivat, että po-

tilaan täytyy hyötyä hoitotyössä käytetystä vallasta ennemmin tai myöhemmin. 

Pääsääntöisesti hoidon tavoitteena oli potilaan kuntoutuminen ja osastolta pois 

pääsy, joten hoitajat ajattelivat valtaa käytettävän potilaan edun tavoittelemiseksi. 

 

” Itse ajattelen, että vallankäytön keinoilla edesautetaan potilaan toipumista ja 

turvataan osaston työntekijöiden ja potilaiden turvallisuus.” 
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Jos psykoottisen potilaan tullessa osastolle hoitohenkilökunta arvioi, ettei hän ole 

kykenevä tekemään isoja päätöksiä omaa hoitoansa koskien, joutuivat hoitajat 

käyttämään valtaa potilaan puolesta. Potilaan voinnin vakautuessa hoitajat koki-

vat tärkeäksi muistaa ottaa potilaan äänen jälleen kuuluvaksi ja osaksi oman hoi-

don suunnittelua ja toteuttamista heti, kun potilas kykenee itse ymmärtämään ja 

määrittämään oman parhaansa. Tällöin hoitajan käyttämän vallan määrä lähtö-

kohtaisesti vähenee. 

 

Hoitajat toivat painottaen esille, että rajoittamisen tulee hyödyttää potilasta ja it-

semääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa mahdollisimman pitkään. Hyväksi vallaksi 

hoitajat kuvasivat sellaista vallankäyttöä, jota käytettäessä ajatellaan potilaan pa-

rasta. Vallankäytön hoitajat yhdistivät vahvasti myös turvallisuustekijöihin. Tär-

keänä hoitajat kokivat oman, potilaiden ja muun henkilökunnan turvallisuuden ta-

kaamisen. Myös hyvän hengen säilyttäminen ja ristiriidoilta välttyminen tuotiin 

esiin tausta-ajatuksena vallankäytössä. Selkeät säännöt luovat potilaiden välille 

tasavertaisuutta, jolloin vältytään tilanteilta, joissa toinen potilas saa jotain, mitä 

toinen ei. Vallankäytön tavoitteena hoitajat pitivät tilanteen korjaantumista, vaikka 

potilas ei sitä ymmärtäisikään sillä hetkellä. Aina siinä ei ole onnistuttu. 

 

”Joissain eristystilanteissa hoitajat ovat saattaneet käyttää liikaa fyysistä valtaa, 

tai valtaa ihan väärin” 

 

Haastavien potilaiden hoidossa hyvän hoidon toteutuminen koettiin monen teki-

jän summaksi. Yhdeksi piirteeksi hoitajat kuvasivat psykiatristen sairauksien 

luonteen, jossa potilaan ei aina ole tarkoituksenmukaista, tai edes mahdollista 

parantua täysin. Jokaisen potilaan kohdalla hoitohenkilökunta arvioi erikseen hoi-

don toivotun tuloksen. 

 

Hoitajat peräänkuuluttivat myös osaston sääntöjä. Vapaaehtoisesti hoidossa ole-

villa potilailla kerrottiin olevan tarkat säännöt. Jokainen vapaaehtoinen potilas kir-

joittaa hoitosopimuksen, jossa hän sitoutuu hoitoon ja tiettyihin hoidon sisältöihin, 

esimerkiksi ryhmähoitoihin. Potilaan kieltäytyessä hoitoon kuuluvista sisällöistä, 

hoitajat kokivat allekirjoitettuun hoitosopimukseen vetoamisen vallankäytöksi. 
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Vapaaehtoisessa hoidossa olevien potilaiden hoidon rajausten koettiin aiheutta-

van osastoilla vaikeuksia. Hoitajat tunsivat myös alistuvansa joidenkin potilaiden 

kohdalla, sillä eivät lain puitteissa voineet tilanteelle mitään.  

 

” Välillä on omaehtoisia potilaita, jotka haastavat työryhmää ja paljon mietitään, 

miten heidän kohdallaan kannattaa toimia. Usein näiden potilaiden kohdalla on 

epäselvää, mitä hoidolla tavoitellaan realistisesti.” 

 

Eristystilanteisiin hoitajat kuvasivat liittyvän ongelmallisuutta. Joskus myös raja 

vallankäytön aloittamiselle koettiin häilyväksi ja jälkeenpäin mietittiin, onko valtaa 

käytetty liian ennakoivasti. Naispuoliset hoitajat joutuvat suunnitellusti harvemmin 

kiinnipitotilanteisiin, kuin miespuoliset. 

 

 

5.2 Ammattiaseman vaikutus vallankäyttöön 

 

Valta-aseman hoitajan näkökulmasta koettiin perustuvan ajatukseen, että hoitaja 

antaa hoitoa, jota potilas vastaanottaa. Valtaa lisääväksi tekijäksi hoitajat kokivat 

oikeuden tehdä potilasta koskevia päätöksiä yhdessä lääkärin kanssa. Haasta-

teltavat hoitajat kokivat ammatillisen roolinsa nostavan heidät käytännön työssä 

potilaan yläpuolelle, vaikka lähtökohtana hoitajat korostivat yhdenvertaisuutta po-

tilaan ja hoitajan välillä. Toinen näkökulma oli, että hoitajat ja potilaat eivät ole 

samalla tasolla, eivätkä voi ollakaan.  

 

Valta-asetelmaan selkeästi koettu vaikuttava tekijä oli psykiatriseen hoitoon liitty-

vät rajoitukset. Hoitajat pyrkivät samanarvoisuuteen potilaiden kanssa, mutta 

useimmiten käytännössä hoitajat olivat potilaan yläpuolella. Ammattinsa vuoksi 

hoitajat kokivat tietävänsä paremmin potilaan tarvitseman hoidon, sekä velvolli-

suudekseen tarvittaessa käyttää valtaa, jonka työnkuva tuo mukanaan. Hoitajat 

kokivat, että selkeillä rajoilla potilaat voivat myös oppia kunnioittamaan työnteki-

jää ja luomaan luottamussidettä. 

 

Hoitajan roolin koettiin tuovan valtaa, mutta myös vastuuta. Hoitajat näkivät teh-

tävänään auttaa potilasta ymmärtämään esimerkiksi hoitoympäristön pelisään-
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nöt, valvomaan niissä pysymistä, ja tarvittaessa rajoittamaan potilasta niiden si-

sällä pysymiseksi. Roolin tuoman vallan koettiin olevan usein hyödyllistä, ja hoi-

tajat liittivät sen myös osaamiseen perustella potilaalle käytettyä valtaa ja sen 

tehtävää. Vastuun hoitajat näkivät niin, että heidän odotetaan tietävän kuinka toi-

mia tilanteissa, kun valtaa, esimerkiksi pakkokeinoja tarvitaan. Tilanteen vaa-

tiessa hoitajat voivat käyttää pakkokeinoja, kuten pakkolääkitsemistä. 

 

Hoitajat kokivat hyötyneensä valta-asemasta ajoittain. Haastateltavat näkivät po-

tilaan aggressiivisuuden ja hallitsevan käytöksen liittyvän sairaudentunnottomuu-

teen, jolloin hoitajan tuli käyttää valtaa ja omaa ammattitietoisuutta potilaan hoi-

dosta. Toisinaan hoitajat kuvasivat vallan edesauttavan potilaan paranemista ja 

arjen sujuvuutta. Tärkeäksi yhteiseksi käsitykseksi vallankäytön hyödystä haas-

tateltavat kuvasivat, että jokainen osastolla oleva henkilö voisi kokea olonsa tur-

valliseksi. Potilaan ollessa aggressiivinen ajattelivat hoitajat myös muiden turval-

lisuutta. Hoitajat havaitsivat vallankäytön hyödyssä myös kääntöpuolen. Hoitajan 

ja potilaan erilaisen aseman koettiin välittyvän toisinaan potilaille, etenkin pakko-

hoidossa oleville. Hoitajat kertoivat, että potilaiden käytöksen on nähty muuttuvan 

hankalammaksi vallankäytön kohteeksi joutuessaan. Vallasta todettiin olevan 

myös haittaa ja sen käyttöä pyritään harkitsemaan. Hoitajien vastauksista ilmeni 

selkeästi, kuinka vallankäyttö voi vaikuttaa negatiivisesti hoitaja-potilassuhtee-

seen.  

 

”Jos mää tietyllä lailla käytän valtaa siihen potilaaseen, nii sitten se voi muuttua 

hankalaksi se suhde siinä hänen kanssaan”.  

 

Hoitajat kokivat joidenkin ihmisten olevan sellaisia, jotka lähtökohtaisesti nauttivat 

vallankäytöstä ja siten käyttävät sitä herkemmin työssään, ajattelematta aina sen 

oikeudenmukaisuutta. Toisaalta hoitajat tunnistivat myös ihmisiä, jotka eivät osaa 

käyttää valtaa riittävästi. Selkeälinjaisuus osaston käytännöissä koettiin tärke-

äksi. 

 

Potilaan käytöksen vaikutus vallankäyttöön esiintyi ristiriitaisena. Osa hoitajista 

pyrki tietoisesti potilaan yläpuolelle tilanteissa, joissa potilas käyttäytyi verbaali-

sesti tai fyysisesti uhkaavasti. Yhteinen käsitys hoitajilla oli siitä, että kiihtyneenä 

potilas ei usein ymmärtänyt hoitajien tarkoitusta helpottaa hänen oloaan.  



25  

 

 

” Potilaan uhkailu ei vaikuta omaan vallankäyttööni, koska heillä on omat oikeu-

tensa, joita me kunnioitamme ja toimimme niiden mukaan.” 

 

”Jos potilas on aggressiivinen, nousee valta-asemani korkeammalle. Pakko ottaa 

ote, joka on ylempänä potilasta vallan näkökulmasta.” 

 

Lääkärin rooli hoitoon liittyvässä päätöksenteossa koettiin suuremmaksi, kuin 

hoitajien. Päätöksiä tehtiin yhdessä työryhmässä hoitajien ja lääkärin kesken, 

mutta lääkärillä koettiin olevan suurin määräysvalta. Lääkäri määrää potilaan par-

haaksi katsomansa hoidon, sekä pakkotoimet, joita hoitajat toteuttivat vaikka po-

tilas olisi ollut eri mieltä. Lääkärin määräys koettiin jo sanana negatiivissävyttei-

senä, ja pohdintaa haastateltavissa herätti sanamuoto määräys, eikä esimerkiksi 

ohjeistus. Hoitajat kertoivat käyttäneensä lääkärin määräyksellä valtaa esimer-

kiksi pakkolääkitsemällä potilasta, sekä rajoittamalla hänen liikkumisvapauttaan.   

 

”Me ollaan siinä välissä, että myös yritetään olla potilaan puolella ja ajaa potilaan 

asioita lääkärin suhteen, mutta myös sitten tietysti toteuttaa niitä lääkärin mää-

räyksiä.” 

 

 

5.3 Vallankäytön tarve hoitotyössä 

 

Psykiatrisessa hoidossa tarve käyttää valtaa on ilmeinen. Pakkohoidossa hoitajat 

joutuivat tekemään asioita vasten potilaan tahtoa ja rajoittamaan potilasta, jos 

hän on esimerkiksi sairaudentunnoton eikä ymmärrä tilaansa. Vallankäytön koh-

teena olevat potilaat ovat hoitajien mukaan heitä, jotka eivät ymmärrä omaa pa-

rastaan tai eivät suostu yhteistyöhön pakkotilanteissa. Hoitoa vastustavat pakko-

hoidossa olevat sairaudentunnottomat potilaat koettiin ryhmäksi, joihin kohdistet-

tiin eniten valtaa. Selkeimpinä tilanteina perustellulle vallankäytölle hoitajat näki-

vät tilanteen, jossa potilas on itselleen tai muille vaaraksi. Haastateltavat kertoi-

vat, että psykoottisen potilaan tullessa osastolle käytetään valtaa rajaamalla ja 

ohjaamalla potilasta hyvin päämäärätietoisesti, jotta päivittäiset toiminnot onnis-

tuvat. Valtaa hoitajat kertoivat käytettävän myös lähes päinvastaisissa tilanteissa.   
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”Näen niin, että sänkyvetoiset masennuspotilaat ja heidän aktivoiminen on se, 

missä vallankäyttöni näkyy eniten.” 

 

Käytettävän vallan eri muodot ovat moninaisia. Hoitajat rajoittavat potilasta tarvit-

taessa lääkärin määräyksestä ja työryhmän arvioivan keskustelun tuloksena. 

Haastateltavat kuvasivat runsaasti erilaisia tilanteita ja keinoja käyttää valtaa. 

Selkeimpinä haastateltavat nostivat esiin pakkolääkitsemistilanteet, aggressiivis-

ten potilaiden eristäminen, sisähoidossa olevien potilaiden ulkoilun rajoittaminen, 

sekä osaston sääntöjen saneleminen turvallisuuden ja päihteettömyyden takaa-

miseksi. Hoitajat kuvasivat erilaisia tapoja rajoittaa potilaan liikkumista, kuten 

mahdollistaa potilaan ulkoilu vain yhdessä hoitajan kanssa, tai esimerkiksi vain 

sairaalan alueella.  

 

Sopeutumista potilailta vaadittiin myös sairaalan käytöntöihin ja aikatauluihin. 

Haastateltavat kertoivat, että ennen potilailta kiellettiin puhelimen käyttö sairaa-

lassaolo ajan rauhoittamiseksi. Tällä tavalla ei myöskään mahdollistettu yhtey-

denpitoa sellaisiin henkilöihin, joihin yhteydenpito olisi voinut vahingoittaa poti-

laan terveyttä tai edesauttaa potilaita saamaan päihteitä osastolle. Haastateltavat 

kertoivat, että tällä hetkellä potilaat saavat pitää puhelimen, jos sen käytöstä ei 

ilmene oleellista haittaa. Puhelimen pois ottamiseen johtaneita haittoja hoitajat 

kertoivat olleen esimerkiksi jatkuva hätänumeroon soittaminen. Haitoiksi hoitajat 

kuvasivat myös psykoottisessa tilassa olevan potilaan sosiaaliseen mediaan sel-

laisten asioiden julkaisemisen, joiden voidaan katsoa kaduttavan potilasta hänen 

psyykkisen voinnin kohennuttua. Myös liialliseksi katsottua tupakan polttoa, kah-

vin juontia, sokerin syöntiä tai yhteisillä aterioilla liiallista ruoan syöntiä on jouduttu 

rajoittamaan osastoilla esimerkiksi terveyshaittojen, potilaan rahatilanteen tai 

muiden potilaiden huomioon ottamisen vuoksi. 

 

Vallankäytön hoitajat kokivat näkyvän selkeimmin potilaan toimiessa sääntöjen 

vastaisesti. Esimerkiksi tilanteessa, jossa potilas huutaa yleisessä tilassa kovaan 

ääneen voidaan häntä rajata suullisesti, tai poistaa potilas yleisestä tilasta. Hoi-

tajat kertoivat myös välillä kiristävänsä potilaita. Potilaille saatetaan sanoa, että 

jos toimit haluamallani tavalla, voidaan sinun toiveesi huomioida myöhemmin.  

 

”On osittain totta, että käytetään uhkailua, kiristystä ja lahjontaa” 
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Lääkitsemiseen liittyvää vallankäyttöä hoitajat kuvasivat esiintyvän paljon. Hoita-

jilla on valta määrittää, evätäänkö potilaalta lääke hänen pyynnöstä huolimatta. 

Hoitajat kertoivat käyttävänsä valtaa myös miettimällä, onko potilaan pyytämä, 

esimerkiksi rauhoittava lääke tarpeellinen. Hoitajat kuvasivat monien osaston po-

tilaiden olevan lääkehakuisia, erityisesti keskushermostoon päihdyttävästi vaikut-

taville lääkkeille. Potilaan pyytäessä hoitajalta tarvittaessa otettavaa lääkettä, hoi-

tajat miettivät myös vaihtoehtoisia keinoja rauhoittaa potilaan oloa. Potilaat voivat 

myös kokea vallankäytöksi huumeseulojen pyytämisen ennen lääkkeen antoa.  

 

” Jos en ole antanut lääkettä arvioituani sen tarpeettomaksi, potilas on saattanut 

sanoa, että nöyryytän ja käytän valtaa, koska en anna lääkettä, vaikka potilas 

kokee sitä tarvitsevansa.” 

 

Pakkolääkitseminen koetaan vallankäytöksi. Jos hoitohenkilökunta katsoo psy-

koosissa olevan potilaan tarvitsevan lääkettä terveytensä ja turvallisuutensa 

vuoksi, potilaan pitää ottaa se joko vapaaehtoisesti esimerkiksi suun kautta, tai 

vasten tahtoa esimerkiksi injektiona. 

 

”Pakkolääkitsemistilanteessa potilas on saattanut sanoa, että laitat tahallaan 
myrkkyjä minuun.” 
 
 
5.4 Kokemus vallankäytön oikeudenmukaisuudesta 

 

Vallankäytön oikeudenmukaisuuteen osastoilla koettiin liittyvän vahvasti toimin-

taperiaatteet. Valtaa hoitajat kertoivat käyttävänsä lain puitteissa ja osaston 

sääntöihin vedoten. Pidemmän työkokemuksen kartuttaneet hoitajat kokivat, ettei 

kuitenkaan ole sellaista ihmistä, jonka vallankäyttö olisi aina täysin oikeutettua.  

Hoitajat kokivat, että vallankäytön eettisyys korostuu pakkotoimi- ja rajoitustilan-

teissa. Myös vapaaehtoisesti hoidossa olevien potilaiden kohdalla hoidon linjauk-

sia tehtäessä eettisyyden merkitys hoitajien mukaan kasvaa.  Vallankäytön etiik-

kaan hoitajat liittivät vahvasti turvallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja oikeu-

denmukaisuuden.  
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Hoitajat pitivät tietoisuutta omasta vallankäytöstä, ja kykyä perustella rajoittamis-

tilanteen syyn itselleen erittäin tärkeänä. Tärkeänä hoitajat näkivät ymmärryksen 

siitä, milloin ja miten valtaa tulee käyttää. Hoitajat toivat esiin, ettei valtaa saa 

käyttää ilman taustalla olevaa ajatusta potilaan edusta. Vallankäytön kanssa pi-

tää olla sinut. 

”On ollut tilanteita, jossa itsestä riippumattomista syistä on joutunut käyttämään 

valtaa. Lääkäri on voinut päättää niin, vaikka itse en ole kokenut tarpeelliseksi. 

Ne ovat kurjia tilanteita, mutta varmasti itsekin tehnyt joskus väärän arvion.” 

Kaikki hoitajat tiedostivat perusteettoman vallankäytön olemassaolon. Hoitajat 

myös kertoivat kohdanneensa tilanteita, joissa vallankäyttö ei ollut potilaan hyö-

dyksi, eikä potilaan edun mukaista rajoittamista. Osa oli nähnyt tilanteen, osa lu-

kenut vastaavanlaisesta tilanteesta. 

”Potilas on halunnut iltapalalla, että voileipä lämmitetään ja sitten on vedottu, että 

ei tämmöistä tehdä täällä, vaikka sen toisaalta vois toteuttaa ihan hyvin, kun 

mikro on vieressä.”  

”Olen nähnyt, että potilaille on puhuttu rumasti ja huutaen. Mielestäni se ei ole 

oikein, eikä sitä pitäisi katsoa sormien läpi.” 

Hoitajan elämäntilanteen vaikutus vallankäyttöön nähtiin mahdollisena. Osa hoi-

tajista on havainnut kiireen, stressin tai oman elämäntilanteen vaikuttaneen 

omaan vallankäyttöönsä. Osa hoitajista katsoi, että pakkotoimia vallan keinona 

käytetään herkemmin kiireessä tai stressaantuneena. Ylireagoinnin mahdollisuu-

den nähtiin myös kasvavan, jos aikaisemmin sattuneessa väkivaltatilanteessa 

hoitajan turvallisuus oli ollut uhattuna.  

 

”Toivon että käyttämäni valta on ammatillista, eikä siihen liity mikään henkilökoh-

tainen asia, tai henkilökohtaisen turvallisuudentunteen lisääminen.” 

 

Hoitajat kokivat, että oma vireystila, stressaantuneisuus tai potilaan uhkailu on 

saattanut vaikuttaa niin, että on provosoitunut tilanteessa itse. Osa hoitajista 

myös kertoi kiireen vaikuttaneen ajoittain omaan vallankäyttöönsä. Suurin osa 

hoitajista oli myös nähnyt tällaisen tilanteen. Haastatteluissa nousi esiin hoitajan 
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oman organisointikyvyn kehittäminen, joka nähtiin tärkeänä keinona vääränlaisen 

vallankäytön ehkäisemiseksi.  

 

”Ihan varmasti kiire, stressi tai oma elämäntilanne vaikuttaa niin, että helpommin 

tulee käytettyä valtaa tai herkemmin tulee puututtua tilanteisiin. Kärsivällisyys on 

huonompi, kuin silloin kun hoitaja voi hyvin”.  

 

”Olen nähnyt, että joku on provosoitunut väkivallan käytöstä tai sen uhasta niin, 

että on ottanut potilaasta tarpeettoman kovaa kiinni. Näissä tilanteissa vallan-

käyttö on vääränlaista.” 

 

Tietoisuus vallankäytön aiheellisuudesta näkyi kaikkien hoitajien tietoisuutena 

osastoilla käytettävästä vallasta. Kaikki hoitajat tiedostivat myös, millaista valtaa 

osastoilla käytetään. Osa hoitajista tiedosti suunnittelevansa vallankäyttöä etu-

käteen. Rajoittamisen hoidollisen perusteen ymmärtämistä hoitajat pitivät tär-

keänä, sillä ainoaksi syyksi ei katsota riittävän lääkärin määräys. Hoitajat ajatte-

livat, että vuosia sitten osaston sääntöihin liittyvät rajoitukset ovat olleet tiukem-

pia, jolloin valtaa on mahdollisesti käytetty väärin perustein. Aika ja tavat ovat 

muuttuneet, jonka vuoksi omaa vallankäyttöä mietitään tarkemmin.  

 

”En tiedä suunnittelenko vallankäyttöä etukäteen, totta kai joissain tilanteissa. Pit-

kälti psykiatriassa vallankäyttö on suunniteltua, esimerkiksi harkitaan etukäteen 

puhelimen pois ottamista. Oikeastaan, hoito on hyvin pitkälti työryhmässä suun-

niteltua, esimerkiksi puhelimen käytön rajoittamisessa tai potilaan eristystarpeen 

arvioinnissa. Psykiatriassa tällainen vallankäyttö on hyvin harkittua ja tietoista” 

 

 

5.5 Hoitajien arvio potilaiden kokemuksista vallankäytöstä 

 

Potilaiden reaktiot vallankäyttöön hoitajien näkökulmasta ovat kirjavia. Vallankäy-

töstä on saattanut syntyä ristiriitoja potilaan ollessa eri mieltä vallankäytön syystä 

tai tarpeellisuudesta. Hoitajat käyttivät valtaa esimerkiksi eristystilanteissa, jolloin 

potilaat saattoivat kokea olevansa alistuneita tai alakynnessä, sekä tilanteen ole-

van rangaistus tai pompottelua. 
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”Osa potilaista sanoo, että käytämme omaa asemaa hyödyksi ja teemme joitakin 

toimintoja tahallaan.” 

 

Potilaat reagoivat vallankäyttöön eri tavoin. Hoitajat kertoivat kokeneensa, ettei-

vät potilaat yleensä suhtaudu positiivisesti rajoittamiseen, tai ylipäätään tilantei-

siin, joihin liittyy vahva valtasuhde. Osa potilaista haluaa esimerkiksi vaihtaa 

omahoitajaa, kun häntä on rajattu. Osa potilaista saattaa pyytää potilasasiamie-

hen yhteystietoja rajaamisen jälkeen. Hoitajat kertoivat välittävänsä yhteystiedot 

potilaille, osana potilaiden oikeuksia. Osa potilaista on tullut antamaan palautetta 

rajaamistilanteesta jälkeenpäin, jos on kokenut hoitajan toimineen väärin. Potilaat 

saattavat alkaa myös puhua hoitajille halventavasti. 

 

”Jos potilas määrätään pakkohoitoon lääkärin tapaamisessa, saattaa hän her-

mostua. Me varaudumme siihen etukäteen pyytämällä miehiä ja virka-apua 

muilta osastoilta paikalle turvaamaan tilanne. Potilas saattaa siinä tilanteessa 

provosoitua pelkästä ihmismäärästä, mikä on tullut häntä varten osastolle. Pitäisi 

miettiä hyvin tarkkaan, miten asiat hoidetaan tällaisessa tilanteessa, ettei potilas 

hermostuisi.” 

 

Hoitajien arvio potilaiden tietoisuudesta vallankäytön kohteena olosta riippuu po-

tilaan omasta psyykkisestä voinnista. Osa potilaista ymmärtää olevansa vallan-

käytön kohteena. Hoitajat kuitenkin arvioivat, että psyykkinen vointi voi olla niin 

huono, etteivät potilaat aina ymmärrä heihin kohdistettua valtaa. Potilaat saatta-

vat vain sopeutua tilanteeseen. Hoitajat kokivat kuitenkin potilaan oikeudeksi 

saada hoitoa vailla ymmärrystä sen todetusta tarpeesta, vaikka siihen liittyisi val-

lankäyttöä.  

 

”Potilas saattaa ymmärtää myöhemmin, että häneen kohdistettu valta on myös 

hänen oikeus, ettei hän pääse esimerkiksi tappamaan ketään.” 

 

Hoitajat uskoivat myös psyykkisesti huonokuntoisten potilaiden näkevän ja koke-

van tilanteissa läsnä olevan vallan, vaikka potilaat eivät sitä ääneen sanoisikaan. 

Hoitajat uskoivat, että potilaat tuntevat sen, vaikka eivät täysin tiedostaisi.  

 

”Toivon että käyttämäni valta ei välity potilaalle. En haluaisi olla vallankäyttäjä.” 
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6 POHDINTA 

 

 

Pollard (2015, 362) sanoo, että potilasta tulee hoitaa yhdessä hänen kanssaan, 

eikä eristää oman hoitonsa suunnittelusta. Tuloksistamme nousee esiin, että 

osastoilla pyritään samaan tilanteeseen. Psykoottisen potilaan tullessa hoitoon 

hänen ei katsota olevan täysin kykenevä päättämään omasta hoidostaan. Tällöin 

valtaa käytetään potilaan puolesta. Vallankäyttäjästä riippuen tavat voivat ovat 

joko positiivisia tai negatiivisia (Laurila & Oja 2018, 34). Tuloksista ilmenee, että 

kun valtaa käytettäessä toimitaan potilaan parhaaksi, kyseessä on positiivisen 

vallan käyttö. Tärkeänä kuitenkin nähdään muistaa ottaa potilaan ääni kuuluviin 

ja potilas osaksi oman hoitonsa suunnittelua heti, kun potilaan psyykkinen vointi 

sen sallii. Tällöin hoitajan käyttämän vallan määrä lähtökohtaisesti vähenee.  

 

Opinnäytetyössämme kävi ilmi, että hoitajista suurin osa tunnisti henkilökohtai-

sen elämäntilanteen, stressin tai kiireen vaikuttavan työhönsä ja vallankäyt-

töönsä. Valtaa on saatettu käyttää myös muissa tilanteissa väärin perustein. Työ-

hön turhautumisen ja väsymyksen vaikutuksena hoitaja on saattanut huutaa po-

tilaalle rumasti tai puhua muuten epäasiallisesti. Tärkeäksi nousi esiin hoitajan 

oman organisointikyvyn kehittäminen, minkä arveltiin olevan tärkeä keino vää-

ränlaisen vallankäytön ehkäisemiseksi.  

 

Vallankäytön ollessa kontrolloitua ja eettisten päämäärien ohjaamaa, se voidaan 

nähdä hoitotyössä positiivisena asiana (Palokangas 2008, 43). Turvallisuuden 

takaaminen menee osastoilla ihanteellisen hoidon edelle (Jacob 2010), mutta se 

on perusteltua eettisellä päämäärällä välttyä ihmisvahingoilta ja säilyttää osas-

toilla rauha. Työssämme kuitenkin ilmenee, että kiireessä hoitaja saattaa käyttää 

valtaa liiallisesti, ja jättää potilaan äänen huomiotta. Sairaudentunnottomien poti-

laiden oikeudeksi nähdään saada hoitoa, vaikka potilas ei sitä sillä hetkellä ym-

märtäisikään. Potilailla nähtiin olevan oikeus tulla suojelluksi myös itseltään.  

 

Hoitajat kokivat valta-asetelman hoitotyössä perustuvan siihen, että hoitaja antaa 

hoitoa, jota potilas vastaanottaa. Valtaa lisää myös hoitajan ja lääkärin ammatin 

tuoma oikeus tehdä päätöksiä potilasta koskien, myös vastoin hänen tahtoaan. 

Vallankäytöksi hoitajat kokivat myös oletuksen potilaan sopeutumisesta osaston 
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aikatauluihin ja sääntöihin. Hoitajat kokivat, että ammatillinen rooli nostaa käy-

tännössä hoitajan potilaan yläpuolelle, vaikka suurin osa hoitajista kertoi pyrki-

vänsä tasa-arvoiseen asetelmaan suhteessa potilaaseen. Esille nousi myös, ett-

eivät hoitaja ja potilas voi olla samalla tasolla lähtökohtaisesti koko ajan, tämä 

korostuu esimerkiksi pakkolääkintätilanteissa, joissa hoitaja ikään kuin nostaa it-

sensä tarkoituksella potilaan yläpuolelle. Mielenkiintoista oli, että kaikki hoitajat 

eivät kuitenkaan haluaisi mieltää itseään vallankäyttäjänä.  

 

Osa potilaista saattaa olla psyykkisesti niin sairaita, etteivät he välttämättä ym-

märrä kohdistuvansa vallankäytölle, vaan sopeutuvat tilanteeseen. Kuitenkin hoi-

tajat kokivat myös, että vaikka potilaat eivät sanoisi ääneen tai täysin ymmärtäisi 

vallankäytön kohteena oloaan, he aistivat ja tuntevat valta-aseman olevan läsnä 

tilanteissa. Pohdittavaksemme jäikin se, että voiko hoitaja käyttää joissain tilan-

teissa potilaan ymmärtämättömyyttä vallankäytönkohteena olostaan hyväkseen 

tavalla tai toisella. Osa potilaista provosoituu vallankäytöstä ja alkaa esimerkiksi 

käyttäytyä uhkaavasti. Myös osa hoitajista saattaa provosoitua potilaan käyttäy-

tyessä uhkaavasti ja käyttää itse tarpeettomasti valtaa. 

 

 

6.1 Eettisyys  

 

Tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävä ja luotettava, sekä sen tulokset 

uskottavia ainoastaan silloin, kun tutkimus on tehty noudattaen hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Keskeisiä lähtökohtia hyvässä tutkimusetiikassa on seitsemän. En-

simmäinen osa koskee rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta, joita tulee 

tarkastella tutkimustyötä tehdessä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä, 

sekä tulosten arvioinnissa. Toisessa osassa painotetaan tieteellisen tutkimuksen 

kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä menetelmiä tutkimuksessa, arvioinnissa, 

sekä tiedonhankinnassa. Tutkimuksen tulee olla avoin ja vastuullinen tuloksia jul-

kaistaessa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Opinnäytetyömme on 

toteutettu noudattaen edellä mainittuja kriteereitä, ja raportoimme näistä vaiheit-

tain. Työstimme opinnäytetyötä menetelmin, jotka olemme oppineet prosessin 

aikana, tai saaneet neuvoksi kokeneemmalta tutkimuksen tekijältä. Kolmas osa 

painottaa muiden tutkijoiden kunnioittamista, arvostamalla heidän työtään mer-

kitsemällä lähdeviitteet asianmukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
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2012, 6.) Opinnäytetyössämme on viitattu alkuperäislähteisiin asianmukaisesti, 

sekä käytetyt lähteet ovat tarkastettu huolellisesti useita kertoja. Neljännessä 

osassa painotetaan suunnittelun, toteutuksen ja raportointivaiheen tallentamista 

tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaan ja viidennessä osassa mai-

nitaan tutkimusluvan hankkimisen ja eettisen ennakkoarvioinnin tekemisen tär-

keys. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Teimme opinnäytetyön suun-

nitelman huolellisesti, sekä hankimme tutkimusluvan ajoissa ennen toteutusvai-

heeseen siirtymistä. Varmistimme, että työmme ei vaatinut eettisen ennakkoarvi-

oinnin tekemistä. Kuudennessa osassa käsitellään sopimusta työnantajan, tutki-

joiden ja osallistujien välillä, joka kattaa kaikkien oikeudet, periaatteet, vastuut ja 

velvollisuudet. Myös aineiston säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymyk-

set hyväksytetään kaikkien osallisten kesken etukäteen. Seitsemännessä koh-

dassa tarkastellaan rahoituksen ja muiden tutkimuksen kannalta merkityksellis-

ten asioiden ilmoittamista asianosaisille ja niiden raportoimista tutkimuksessa. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Näiden molempien osien sisällöt kä-

sittelimme kirjallistesti saatekirjeessä (ks. Liite 2) ja tietoisessa suostumuksessa 

(ks. Liite 3), sekä suullisesti haastattelutilanteessa ennen haastattelun aloitusta.  

 

Tutkimuksen eettisen perustan muodostavat yleistäen ihmisoikeudet. Tutkitta-

vien suojaan voidaan myös lukea yhteensä seitsemän lähtökohtaa. Ensimmäi-

sessä lähtökohdassa painotetaan tutkijoiden velvollisuutta selvittää osallistuville 

tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset riskit. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

131.) Nämä asiat ilmenivät osallistuville saatekirjeestä (ks. Liite 2), jonka lisäksi 

kertasimme asiat osallistuville ennen haastatteluiden alkua. Toinen lähtökohta 

painottaa osallistuvien vapaaehtoista suostumusta tutkimukseen, ja kolmas läh-

tökohta osallistuvan ymmärrystä tutkimuksen perusideasta antaessaan suostu-

muksensa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). Myös nämä lähtökohdat varmistimme 

ennen haastatteluiden aloitusta jokaiselta osallistuvalta erikseen, ja annoimme 

luvan esittää kysymyksiä osallistuvien niin halutessa. Tuomi & Sarajärven (2009, 

131) mukaan tärkein osa tutkittavien suojaa on osallistuvien hyvinvoinnin ja oi-

keuksien turvaaminen, jonka takasimme tutkimusta tehdessämme kertaamalla 

kaikki kappaleessa mainitut lähtökohdat ennen haastatteluiden aloitusta, sekä 

muistuttamalla heitä oikeudestaan keskeyttää haastattelu millä hetkellä tahansa. 

Kolme viimeistä tutkimuksen eettisyyttä takaavaa lähtökohtaa käsittelevät aineis-
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ton ja osallistuvien anonymiteettiä. Viides lähtökohta varmistaa kerättyjen tutki-

mustietojen olevan luottamuksellisia, kuudes lähtökohta osallistuvien nimettö-

myyttä ja seitsemäs lähtökohta odottaa tutkijoilta vastuuntuntoa. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 131.) Nämä lähtökohdat toteutimme pitämällä haastatteluaineiston sa-

laisena, muuttamalla vastaukset anonyymeiksi ja noudattamalla lupaamiamme 

sopimuksia. Lisäksi varmistimme, ettei saatuja tietoja luovuteta ulkopuolisille, 

eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.  

 

 

6.2  Luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskee koko opinnäytetyöpro-

sessia lähtökohdista raportointiin. Käytimme opinnäytetyössämme luotettavuu-

den arvioinnissa kriteereinä uskottavuutta, vahvistettavuutta, refleksiivisyyttä ja 

siirrettävyyttä. (Kylmä & Juvakka 2007, 127-129.) 

 

Uskottavuudella tarkoitetaan tutkimuksen ja tutkimustulosten uskottavuutta, joka 

pitää osoittaa tutkimuksessa. Tutkijan viettämä pitkä aika tutkittavan ilmiön pa-

rissa vahvistaa uskottavuutta. (Kylmä & Juvakka 2007, 128.) Luotettavuuden ar-

vioinnin kriteereiden sisällön mukaisesti uskottavuuttamme lisääkin tutkittavan il-

miön pitkäaikainen työstäminen. Työstimme opinnäytetyötämme parina ja yksi-

löinä ahkerasti lähes vuoden, ja keskustelimme ilmiöstä runsaasti. Näin muova-

simme ajatuksiamme ja työstimme tulkintojamme tutkittavasta ilmiöstä.  

 

Vahvistettavuus liittyy koko prosessiin tutkimuksen parissa, sekä velvoittaa tutki-

jan kirjaamaan tutkimusprosessinsa niin tarkoin, että toinen tutkija voi seurata sitä 

pääpiirteittäin (Yardley 2000). Vahvistettavuuden arvioinnissa korostuu muistiin-

panojen merkitys. Kirjoitimme molemmat prosessin aikana ylös mieliimme il-

maantuneita oivalluksiamme, ja jaoimme niitä toisillemme aktiivisesti, sekä hyö-

dynsimme niitä opinnäytetyömme edetessä. Vahvistettavuus nähdään osiltaan 

ongelmallisena kriteerinä laadullisen tutkimuksen luonteen vuoksi, jolloin toinen 

tutkija ei samalla aineistolla päädy aina samaan lopputulokseen. Laadullisessa 

tutkimuksessa hyväksytään erilaiset lopputulokset ja kriteereiden sisällön mukai-

sesti vahvistettavuuttamme lisää alussa esiintyneet erilaiset käsitykset ja tulkin-

nat tutkimuskohteesta. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) 
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Kolmantena kriteerinä refleksiivisyys edellyttää tutkijan tietoisuutta omista lähtö-

kohdistaan tutkijana (Kylmä & Juvakka 2007, 129). Kriteerin mukaisesti olemme 

esittäneet opinnäytetyömme lähtökohdat työssämme selkeästi.  

 

Viimeisellä luotettavuuden kriteerillä, siirrettävyydellä, tarkoitetaan tulosten siir-

rettävyyttä muihin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Tutkimusympäristöstä ja tutkimuk-

seen osallistujista tulee antaa mahdollisimman paljon kuvailevaa tietoa, jotta lu-

kija voi arvioida siirrettävyyttä. (Kylmä & Juvakka 2007, 129). Kriteerien mukai-

sesti olemme kuvanneet osallistuvia parhaalla katsomallamme tavalla, kuitenkin 

säilyttäen osallistuvien anonymiteettisuojan. 

 

Luotettavuuteen mahdollisesti vaikuttaa myös opinnäytetyön tekijöiden kokemat-

tomuus opinnäytetyön toteuttamisesta. Opinnäytetyössä oli kaksi tekijää, joten 

tulkintaeroja esimerkiksi sisällön analyysin aikana on mahdollisesti tullut. 

Olemme kuitenkin työstäneet opinnäytetyömme tiiviissä aikataulussa, joten myös 

ajatukset ja tulkinnat ovat muovautuneet päivittäin. Opinnäytetyömme havainnoi 

kokemuksia, jotka perustuivat työkokemuksen pituuden muokkaamiin mielipitei-

siin. Mielipiteet voivat muuttua, eikä mielipiteen seurantaa ollut mahdollista to-

teuttaa. Tästä syystä, jos opinnäytetyö toteutettaisiin uudelleen, voisivat tulokset 

olla erilaisia. Haastateltavat hoitajat saivat teemahaastattelurungon etukäteen, 

mutta kukaan haastateltavista hoitajista ei ollut perehtynyt kysymyksiin tarkem-

min. Jos omia vastauksia olisi pohdittu etukäteen, olisivat ne voineet olla erilaisia. 

Luotettavuutta lisääväksi tekijäksi näemme opinnäytetyössämme tekijöiden 

osaamisen kasvamisen opinnäytetyöprosessin edetessä.  

 

Luotettavuutta lisäävät myös asianmukaiset lähde- ja tekstiviitemerkinnät. Läh-

teinä on käytetty enintään kymmenen vuotta vanhoja tutkimuksia, jolla varmis-

tuimme tiedon ajantasaisuudesta. Poikkeuksena tähän olemme käyttäneet yh-

teensä viittä vanhempaa lähdettä, sillä tutkittavasta ilmiöstä ei ole tehty kattavia 

tutkimuksia. Olemme myös useasti luetuttaneet opinnäytetyötämme ohjaavalla 

opettajallamme, sekä opinnäytetyötämme opponoivalla henkilöllä.  

 

Odotustemme mukaan, haastatteluja tehdessämme huomasimme hoitajien ko-

kevan vallankäyttö-sanan negatiivisena käsitteenä, ja siten vierastavan asiasta 
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keskustelua sekä oman toiminnan pohdintaa vallankäyttäjän näkökulmasta. 

Tämä aiheutti hoitajissa inhimillisiä reaktioita kuten passiivimuodossa puhumista, 

lyhyitä vastauksia ja oman vallankäytön kieltämistä. Haastateltavat eivät välttä-

mättä luottaneet haastattelijoiden objektiiviseen suhtautumiseen näin sensitiivi-

sessä ja omaa ammatti-identiteettiä koskevassa asiassa, vaan saattoivat kokea 

syyllisyyden tunteita ja kyseenalaistusta omaa osaamistaan kohtaan. Psykiatri-

sessa hoidossa vallankäyttö on kuitenkin perusteltu tapa toimia ja haastattelujen 

edetessä hoitajat ymmärsivät vallankäytön oikein käytettynä olevan yksi tärkeim-

mistä työvälineistä ja tietoisen oman vallankäytön pohtimisen olevan avain ehkäi-

semään perusteetonta vallankäyttöä. Hoitajat ymmärsivät vallankäytön olevan 

työssään välttämätöntä, ja asiasta ääneen keskustelu vaikutti helpottuvan. Ilmiö 

osoittautui hyvin haastavaksi aiheeksi, johon liittyi osaltaan paljon negatiivisia 

mielikuvia. Aiheesta kysyttiin sekä yleisellä, että henkilökohtaisella tasolla. Hoita-

jat vastasivat kysymyksiin hyvin pitkälti yleisellä tasolla ja passiivimuodossa. 

Tästä syystä on vaikea arvioida hoitajien omaa tietoisuutta omasta vallankäytös-

tään. Vastauksissa tuli esiin myös kokemus siitä, että itseä ei haluttu nähdä val-

lankäyttäjänä.  

 
Opinnäytetyömme joukko on hoitajien lukumäärän perusteella suppea, eikä vas-

tauksista siten voi tehdä laajoja johtopäätöksiä ilmiöön liittyen. Pidemmän työ-

uran tehneiltä hoitajilta saimme kattavampia vastauksia, verraten työuransa 

alussa oleviin hoitajiin. Hoitajien työkokemusten eri pituudet, ja siten saamamme 

vastaukset voidaan nähdä myös rikkautena aineiston kannalta. Hoitajien koke-

mus ja kokemukset lisääntyvät päivittäin työssä, jolloin vastaukset voivat oleelli-

sesti muuttua ajan kuluessa. Huomioitavaa on myös se, että kaikki haastatelta-

vamme hoitajat olivat naispuolisia. 

 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Haastatteluita tehdessämme huomasimme työkokemuksen määrän vaikuttavan 

vastauksiin oleellisesti. Hoitajat, jotka olivat olleet lyhyemmän ajan työelämässä 

eivät kokeneet oman elämäntilanteen, kiireen tai stressin vaikuttavan vallankäyt-

töönsä, kun taas pidempään hoitotyötä tehneet kokivat. Jatkossa voisi tutkia 

eroja vallankäytössä ja sen kokemisessa työkokemuksen pituuden mukaisesti. 
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Kiinnostava näkökulma pitkittäistutkimukselle olisi, miten kokemus muuttaa käsi-

tystä omasta työstä. Hyväksytäänkö vallankäytön pakollisuus osana potilaan tilan 

kohentumista, tai ottaako vallankäyttö liian suuren roolin hoitajan työnkuvassa? 

Vallankäytön näkökulmaa jatkaen olisi mielestämme tärkeää saada tutkimustie-

toa myös siitä, miten potilaat kokevat hoitajan vallankäytön sairauden eri vai-

heissa, sillä uskomme kokemuksen vallankäytöstä olevan hyvin erilainen, jos 

haastateltavana olisikin potilaat. 
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LIITTEET       

Liite 1. Teemahaastattelurunko    1 (2) 

TAUSTATIEDOT 

Ikä: 

Sukupuoli: 

Työkokemus vuosina: 

Koulutus: 

 

TIETOISUUS 

Millaista valtaa tiedostat itselläsi olevan? Välittyykö se potilaille? 

Kuvaile käytössäsi olevaa valtaa. 

Oletko ollut tietoinen käyttämästäsi vallasta, tai oletko suunnitellut sitä etukä-

teen? 

 

 

VALTA 

Kuvaile mahdollisesti käyttämääsi valtaa. Millaista valtaa olet käyttänyt? Millaista 

käyttämäsi valta mielestäsi on? Millaisissa tilanteissa olet käyttänyt valtaa? Mitkä 

tekijät ajavat sinut käyttämään valtaa? Mikä on ollut käyttämäsi vallan tehtävä? 

 

 

ROOLI 

Tuoko sairaanhoitajan/hoitajan rooli sinulle valtaa? Millaista? Millaisissa tilan-

teissa käytät sitä? Hyödyttääkö se sinua? Oletko huomannut esimerkiksi kiireen, 

stressin tai hoitajan oman elämäntilanteen vaikuttavan vallankäyttöön ja sen 

määrään? 

 

 

POTILAS, KOHTAAMINEN, HOITAJA-POTILAS TYÖSKENTELY 

Miten käyttämäsi valta on vaikuttanut potilaaseen? Onko potilas ollut tietoinen 

kohdistamastasi vallasta? Millaisin potilaisiin olet kohdistanut eniten valtaa? Mi-

ten potilaan valta on vaikuttanut sinun vallankäyttöösi? 

       

       



43  

 

2 (2) 

VALLANKÄYTÖN ETIIKKA     

Miten kuvailet vallankäytön eettisyyttä - mitä se on? Millaisissa tilanteissa se ko-

rostuu? 

Onko käyttämäsi valta ollut aina oikeutettua? Kerro sen eettisyydestä. 

Oletko törmännyt tilanteeseen, jossa valtaa on käytetty eettisesti väärin? Kuvaile. 
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Liite 2. Saatekirje 

SAATEKIRJE  

 

Arvoisa hoitaja, 

Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta. 

Opinnäytetyömme aihe on vallankäyttö hoitotyössä – psykiatrisen hoitajan tietoi-

suus vallankäytöstään potilaaseen.  

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata hoitajien kokemuksia omasta vallan-

käytöstään psykiatrisessa hoitotyössä. Tavoitteenamme on tuottaa ajankohtaista 

tietoa vallankäytöstä psykiatrisessa hoitotyössä. Tehtävänämme on selvittää, mi-

ten hoitajat kokevat vallankäytön psykiatrisessa hoitotyössä. 

 

Opinnäytetyömme toteutetaan haastattelemalla neljää (enintään kuutta) psykiat-

rista hoitajaa. Haastattelut suoritetaan yksilöhaastatteluina, ja ne toteutetaan Pit-

käniemessä tammi-helmikuussa 2019. Yhden haastattelun kesto on 60-90 mi-

nuuttia. Allekirjoitamme erillisen suostumuslomakkeen ennen haastattelua. 

Kaikki haastattelut nauhoitetaan. Haastattelumateriaali käsitellään, säilytetään ja 

hävitetään luottamuksellisesti ja ulkopuolisilta suojattuna sekä potilaiden, että 

hoitajien oikeusturvaa kunnioittaen.  

 

Valmiin työn esityspäivä Pitkäniemessä on 27.11.2019. Tämän lisäksi opinnäy-

tetyömme tallennetaan sähköiseen Theseus-tietokantaan.  

Annamme mielellämme lisätietoja aiheeseen liittyen. Mikäli haluat osallistua, ole 

yhteydessä osastonhoitajaasi. Kiitos kiinnostuksestasi! 

 

Ystävällisin terveisin 

 
Minttu-Maria Rajanti  Pauliina Polvi 
minttu.rajanti@tuni.fi   pauliina.polvi@tuni.fi   
Opinnäytetyön tekijä  Opinnäyteyön tekijä 
 
Pia Keiski 
pia.keiski@tuni.fi  
Opinnäyteyötä ohjaava opettaja 
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Liite 3. Tietoinen suostumus 

SUOSTUMUSLOMAKE 

 

Vallankäyttö hoitotyössä – psykiatrisen hoi-

tajan tietoisuus vallankäytöstään potilaaseen  

 

Olen saanut suullista sekä kirjallista tietoa yllämainitusta opinnäyteyöstä, jonka 

tarkoituksena on kuvata hoitajien kokemuksia omasta vallankäytöstään psykiat-

risessa hoitotyössä. Olen saanut mahdollisuuden esittää myös kysymyksiä toteu-

tettavasta opinnäytetyöstä. 

 

Ymmärrän ja takaan, että osallistumiseni on täysin vapaaehtoista, ja minulla on 

oikeus kieltäytyä siitä missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän, 

että tietojani käsitellään luottamuksellisesti, eikä valmiista työstä pystytä identifi-

oimaan yksittäisiä henkilöitä. 

 

Tätä lomaketta on allekirjoitettu kaksi kappaletta, toinen suostumuksen antajalle 

ja toinen suostumuksen vastaanottajille. 

 

Suostumuksen antaja   Suostumuksen vastaanottaja 

 

______________________  ______________________ 

Allekirjoitus    Allekirjoitus 

 

______________________  ______________________ 

Nimenselvennys   Nimenselvennys 

 

 

______________________   __/__/____ 

Paikka ja aika 
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Liite 4. Sisällön analysoinnin yksityiskohtainen kulku   

PELKISTETYT IL-
MAUKSET 

ALALUOKAT YLÄLUOKAT 

On ollut tilanteita, milloin 
henkilökemiat potilaan 
kanssa eivät ole kohdan-
neet. 

Haastavien potilaiden 
hoito 

Hyvän hoidon toteutumi-
nen 

Naiset joutuvat harvem-
min kiinnipitotilanteisiin. 
Miehet ovat täällä kiinni-
pitotilanteissa. Miehillä 
on voimaa enemmän, 
kun naisilla. 

Vapaaehtoisesti hoi-
dossa olevilla potilailla on 
tarkat rajat olemassa. Jo-
kainen vapaaehtoinen 
potilas kirjoittaa hoitoso-
pimuksen, missä hän si-
toutuu hoitoon. 

Vapaaehtoisesti hoi-
dossa olevat sitoutuvat 
tiettyihin sisältöihin, esi-
merkiksi ryhmähoitoihin. 
Jos potilas sanoo, ettei 
halua lähteä, niin tietyn-
laista vallankäyttöä on 
sanoa, että olet allekirjoit-
tanut hoitosopimuksen, 
että sinun pitää mennä. 

Joskus raja vallankäytön 
aloittamisella on häilyvä, 
onko aloitettu liian aikai-
sin. 

Joissain eristystilan-
teissa hoitajat ovat saat-
taneet käyttää liikaa fyy-
sistä valtaa, tai valtaa 
ihan väärin. 

Omaehtoiset potilaat 
haastavat työryh-
määmme paljon. 

Välillä on potilaita, joiden 
omaehtoisuuteen vähän 
alistumme, kun emme 
lain puitteissa voi asioille 
mitään. 

Välillä on omaehtoisia 
potilaita, jotka haastavat 
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työryhmää ja paljo mieti-
tään, miten heidän koh-
dallaan kannattaa toimia. 
Usein näiden potilaiden 
kohdalla on epäselvää, 
mitä hoidolla tavoitellaan 
realistisesti. 

Psykiatrialla potilaan ei 
tarvitse, eikä hän voikaan 
parantua täysin, mutta 
mietitään mihin olemme 
tyytyväisiä juuri sen poti-
laan kohdalla. 

Rajoittamisen tulee hyö-
dyttää potilasta. 

Vallankäyttö osana poti-
laan hyvää hoitoa 

Että vallan käyttö olisi po-
tilaslähtöistä. 

Vallan käyttö potilaan 
eduksi. 

Vallan tehtävä on ollut 
potilaan hyöty. 

Potilaan täytyy hyötyä 
käytetystä vallasta. 

Toivon käyttämäni vallan 
kääntyvän lopulta poti-
laan hyödyksi. 

Vallankäytön tulee olla 
potilaslähtöistä ja poti-
lasta hyödyttävää. 

Valtaa käytettäessä aja-
tellaan potilaan parasta, 
jolloin se on hyvää val-
taa. 

Tavoitteenamme on poti-
laan kuntoutuminen ja 
osastolta pois pääsy, jo-
ten ajatellaan että valtaa 
käytetään potilaan hy-
väksi. 

Valtaa joutuu käyttä-
mään potilaan hyväksi. 

Että kaikki saataisiin toi-
mimaan yhtenäisesti ja 
vältyttäisiin ristiriidoilta 
jos toinen saa ja toinen 
ei. 

Itse ajattelen, että vallan-
käytön keinoilla edes-
autetaan potilaan toipu-
mista ja turvataan osas-
ton työntekijöiden ja poti-
laiden turvallisuus. 
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Ajattelen, että selkeillä 

Hoitajan vallan ja vas-
tuun näkyminen 

Ammattiaseman vaiku-
tus vallankäyttöön 

Jokaisen itsemääräämis-
oikeutta pitäisi kunnioit-
taa niin pitkälle, kun mah-
dollista. Sitten, kun pitää 
ottaa turvallisuustekijöitä 
huomioon potilaan it-
sensä, tai muiden ihmis-
ten kannalta, niin joutuu 
miettimään, että mikä on 
siinä kohtaa oikein ja 
väärin ja onko tarpeen ra-
joittaa. Kunhan kaikki pi-
tävät mielessä, että tar-
koituksena on potilaan 
hyvä hoito ja tavoitteena 
tilanteen korjaantuminen, 
vaikka potilas ei sitä itse 
ymmärtäisikään. 

Vallan tehtävänä on säi-
lyttää rauhallinen henki 
osastolla, sekä turvalli-
suus. 

Turvataan potilas itse, 
muut potilaat, oma ja 
henkilökunnan turvalli-
suus. 

On ollut tapauksia joissa 
vallankäyttö ei ole ollut 
potilaan hyödyksi, tai po-
tilaan edun mukaista ra-
joittamista ja se ei ole ol-
lut potilas- vaan hoitaja-
lähtöistä. 

Onko vallankäyttö osas-
ton sääntöihin tai hoitajan 
jaksamattomuuteen pe-
rustuvaa, vai olisiko poti-
laan toiveen voinut to-
teuttaa. 

Kun potilaan vointi alkaa 
vakautua, pitää muistaa 
ottaa potilaan ääni taas 
kuuluviin 

Jos psykoottinen potilas 
tulee osastolle, ei hän ole 
kykenevä tekemään isoja 
päätöksiä koskien omaa 
hoitoonsa ja silloin jou-
dumme käyttämään val-
taa potilaan puolesta. 
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rajoilla potilaat voivat 
myös oppia kunnioitta-
maan työntekijää ja luo-
maan luottamussidettä. 

Valta syntyy asetelmasta 
jossa hoitaja antaa hoi-
toa ja potilas vastaanot-
taa sitä 

Valta syntyy rajoituksista 
joita psykiatriseen hoi-
toon kuuluu. 

Itse olen sellainen, että 
nautin selkeälinjaisuu-
desta. 

Toiset ihmiset ovat sellai-
sia, että he nauttivat val-
lankäytöstä ja siten käyt-
tävät sitä herkemmin 
työssään ja tulee tilan-
teita, ettei ajatella onko 
oikein tehdä näin. On 
myös päinvastaisia ihmi-
siä, jotka eivät osaa käyt-
tää riittävästi valtaa. 

Koen että valtaa voisi 
olla käytettävissä, mutta 
toisaalta koen että hoi-
taja ja potilas ovat tasa-
vertaisessa asemassa. 

Hoitaja-potilas suhteen 
tulisi olla tasavertainen. 

Ammattini vuoksi tiedän 
paremmin potilaan tarvit-
seman hoidon. 

Roolini hyödyttää siten, 
että osaan perustella val-
lankäytön myös poti-
laalle. 

Meillä on käytännössä 
paljon valtaa koska 
olemme täällä hoitajina. 

Sairaanhoitajan rooli tuo 
valtaa ja vastuuta. 

Odotetaan, että osataan 
toimia tilanteissa joissa 
valtaa, esimerkiksi pak-
kokeinoja käytetään. 

Käytettävissä oleva valta 
hyödyttää siten, että pys-
tyy käyttämään pakko-
keinoja ja lääkitsemään 
jos tilanne sitä vaatii. 
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Tietyllä lailla potilaan ja 
hoitajan erilainen asema 
välittyy potilaalle, potilas 
on hoitajan armoilla 
osastolla varsinkin pak-
kohoidossa. 

Valta näkyy vahvasti am-
matillisessa roolissa. Ta-
voitteena on samanar-
voisuus, mutta käytän-
nössä yleensä hoitaja on 
vähän ylempänä kuin 
asiakas tai potilas. 

Minun valtani näkyy niin, 
että opastan potilaille 
osaston pelisäännöt, 
sekä valvon ja arvioin nii-
den toteutusta. 

Ammatillinen rooli tuo 
mielestäni automaatti-
sesti vallankäytön ase-
man. 

Mielestäni on tilanteita, 
joissa hoitajalla on vel-
vollisuus käyttää sitä val-
taa, mikä työ antaa. 

Valta hyödyttää ajoittain. 

Sairaanhoitajan rooli tuo 
siinä mielessä valtaa, 
että potilas on hoitajan 
armoilla. Potilas ja hoi-
taja eivät ole tasavertai-
sessa suhteessa, ei-
vätkä voi ollakaan. 

Valta ei aina hyödytä. 
Välillä valta edesauttaa 
arjen sujuvuutta, potilaan 
paranemista tai voinnin 
kohenemista. 

Psykiatriassa valta hyö-
dyttää niin, että jokainen 
voi kokea olonsa turval-
liseksi. 

Tietyllä lailla valta hyö-
dyttää. Toinen puoli val-
lassa on se, että potilas 
saattaa muuttua hanka-
laksi, kun häneen koh-
distetaan valtaa. Vallasta 
on haittaakin ja sen käyt-
töä pitää harkita. 
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Työyhteisö ei toimi ilman 
henkilöä, joka päättää 
työyhteisöä koskevista 
asioista. 

Päätökset tulevat mei-
dän ja lääkäreiden 
kautta. 

Lääkärin rooli hoitoon 
liittyvässä päätöksente-
ossa 

Lääkäri määrää pakko-
toimet, eikä niihin ole tar-
vinnut omaa päätöstä 
käyttää. 

Lääkärillä on vielä enem-
män valtaa. Hoitajat yrit-
tävät ajaa potilaan asi-
oita lääkärin suhteen, 
mutta myös toteuttaa 
lääkärin määräyksiä. 

Lääkärin määräys on 
mielestäni sanana nega-
tiivinen, se ei ole ohjeis-
tus vaan määräys. Lää-
kärin määräys tulee hoi-
tajille ja hoitaja toteuttaa 
sen potilaille. 

Olen käyttänyt valtaa 
lääkärin määräyksellä 
liittyen liikkumisvapau-
den rajoittamiseen, lääki-
tykseen ja pakkotoimiin. 

Pakkohoito lähetteessä 
lukee, onko potilas itselle 
tai muille vaaraksi. 

Lääkäri määrää potilaan 
parhaaksi olevan hoidon, 
ja hoitaja toteuttaa sitä 
vaikka potilas olisi eri 
mieltä. 

Potilaan aggressiivisuus 
ja hallitseva käytös liittyy 
sairaudentunnottomuu-
teen, jolloin pitää käyttää 
valtaa tai omaa ammatti-
tietoisuutta potilaan hoi-
dosta. 

Potilaan käytöksen vai-
kutus hoitajien vallan-
käyttöön 

Potilaan ollessa kiihtynyt 
hän ei ymmärrä että py-
rimme saamaan hänelle 
paremman olon. 

Potilaan ollessa aggres-
siivinen ajattelemme 
muiden turvallisuutta. 
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Potilaan uhkailu ei vai-
kuta omaan vallankäyt-
tööni, koska heillä on 
omat oikeutensa joita me 
kunnioitamme ja toi-
mimme niiden mukaan. 

Potilaan näkökulmasta 
voi olla väärin, että hä-
nen itsemääräämisoi-
keutta rajoitetaan, jos 
hän ei ymmärrä tilaansa. 

Pakkohoidossa joudu-
taan tekemään asioita 
vasten tahtoisesti ja ra-
joittamaan potilasta, jos 
hän on sairaudentunno-
ton tai ei ymmärrä ti-
laansa 

Vallankäytön kohteena 
olevat potilaat 

Vallankäytön tarve hoito-
työssä 

Olen käyttänyt valtaa ti-
lanteissa joissa potilas ei 
ymmärrä omaa paras-
taan. 

Olen käyttänyt valtaa ti-
lanteissa joissa potilas 
on sairaudentunnoton. 

n kohdistan valtaa sai-
raudentunnottomiin poti-
laisiin. 

Käytämme valtaa poti-
laan hyväksi, jos potilas 
on esimerkiksi sairau-
dentunnoton. 

Pakkotilanteissa valtaa 
on pakko käyttää jos po-
tilas ei suostu yhteistyö-
hön. 

Aika paljon tulee käytet-
tyä valtaa jos potilas rim-
puilee pakkotilanteessa 
vastaan. 

Pakkohoidossa olevat 
sairaudentunnottomat 
potilaat, jotka vastusta-
vat hoitoa ovat suurin 
ryhmä, johon kohdiste-
taan valtaa. 

Jos potilas on sairau-
dentunnoton ja vaaraksi 
itselleen tai muille, on ti-
lanne selkeä ja pakko 
käyttää valtaa. 
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Oma vallankäyttöni koh-
distuu eniten potilaisiin, 
jotka viettävät paljon ai-
kaa huoneessaan vuo-
teessaan. Heitä pitää ak-
tivoida päämäärätietoi-
sesti. 

Näen niin, että sänky-
vetoiset masennuspoti-
laat ja heidän aktivoimi-
nen on se, missä vallan-
käyttöni näkyy eniten. 

Tässä työssä tarvitaan 
valtaa. Jos psykoottinen 
potilas tulee osastolle, ei 
hän ole kykenevä teke-
mään isoja päätöksiä 
koskien omaa hoitoonsa 
ja silloin joudumme käyt-
tämään valtaa potilaan 
puolesta. 

Olen käyttänyt paljon 
valtaa pakkolääkintä-ti-
lanteissa, ja aggressiivi-
sia potilaita kohtaan. 

Käytettävän vallan eri 
muodot 

Käytän valtaa rajoittaes-
sani sisähoidossa ole-
vaa potilasta, että hän ei 
pääse ulos. 

Käytän valtaa eristysti-
lanteissa. 

En ole päästänyt ulos si-
sähoidossa olevaa poti-
lasta. 

Rajatessa käyttää val-
taa. 

Me määritellään saako 
potilas liikkua ulkona il-
man hoitajaa, eli rajoite-
taan itsemääräämisoi-
keutta. 

Sanelemme miten osas-
tolla ollaan, jotta luodaan 
turvallinen ja esimerkiksi 
päihteetön ympäristö. 

Aiemmin osastolla ei 
saanut käyttää puhe-
linta. Nykyään saa. Var-
masti se on ollut vallan-
käyttöä, mutta oman pu-
helimen käytön kieltämi-
nen on ollut perusteltua, 
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ettei osastolle saada 
huumeita tai olla yhtey-
dessä päihteidenkäyttä-
jiin. 

Myös puhelimen  käyttöä 
rajoitetaan pakkohoi-
dossa olevien kohdalla, 
he saattavat esimerkiksi 
soitella jatkuvasti hätä-
keskukseen sairauden-
tunnottomina tai kirjoit-
taa psykoosissa sosiaa-
liseen mediaan asioita, 
mitkä saattavat kadut-
taa. 

Käytän valtaa esimer-
kiksi siihen, että jos poti-
las ei ole peseytynyt ai-
koihin niin yritän saada 
hänet suihkuun. 

Välillä kiristän potilasta. 
Jos potilas yritetään 
saada tekemään jotain, 
käytetään pientä kiristä-
mistäkin, esimerkiksi sa-
notaan, että jos teet jo-
tain, katsotaan sitten sitä 
toista asiaa. Psykiatri-
assa rajoitetaan herkku-
jen syömistä, jos se on 
silmitöntä. 

Tupakan polttoa saate-
taan rajoittaa sillä perus-
teella, että se on tervey-
delle vaarallista tai tai jos 
potilaan rahat eivät riitä. 
Myös kahvin juontia, jos 
riippuvuus liittyy siihen. 

On osittain totta, että 
käytetään uhkausta, ki-
ristystä ja lahjontaa. 

Tupakointia, sokerin 
käyttöä ja liikkumista 
ilma hoitajaa rajoitetaan. 
Lääkäri tekee linjaukset, 
mutta työryhmän kanssa 
yhdessä mietitään asi-
oita. Myös annoskokoja 
voidaan rajoittaa, jos 
ruuan ottaminen on raja-
tonta, koska muuten kai-
kille ei riitä. 
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Yleisin vallankäytön 
muoto psykiatrialla on 
suullinen rajaaminen ja 
ylipäätään rajoittamistoi-
menpiteet. Potilailta vaa-
ditaan myös sopeutu-
mista sairaalan toiminta-
tapoihin, kuten aikatau-
luun. 

Jos potilas tulee osas-
tolle psykoottisessa ti-
lassa, niin valtaa tulee 
käytettyä rajaamalla ja 
ohjaamalla välillä hyvin 
päämäärätietoisestikin, 
että esimerkiksi päivittäi-
set toiminnot onnistuvat. 

Potilas voi käyttäytyä 
väärin esimerkiksi pitä-
mällä kovaa huutoa ylei-
sessä tilassa, esimer-
kiksi ruokasalin edessä, 
kun ihmiset ovat syö-
mässä. Silloin rajoite-
taan sanallisesti ja ajoit-
tain poistetaan henkilö ti-
lasta. 

Vallankäyttö näkyy 
niissä tilanteissa, kun 
potilas on toiminut vää-
rin. 

Minulla on valtaa määrit-
tää koska potilas saa 
lääkkeen ja koska ei saa 
pyynnöstä huolimatta. 

Lääkitsemiseen liittyvä 
vallankäyttö 

Olen eristänyt, pakko-
lääkinnyt ja evännyt lää-
kepyyntöjä. 

Jonkun mielestä saattaa 
olla vallankäyttöä, kun 
täytyy antaa seula en-
nen lääkkeen saantia. 

Olen joutunut pakkolää-
kitsemään ja eväämään 
lääkepyyntöjä. 

Pakkolääkitsemis-tilan-
teessa potilas on saatta-
nut sanoa että laitat ta-
hallaan myrkkyjä mi-
nuun. 
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Jos en ole antanut lää-
kettä arvioituani sen tar-
peettomaksi, potilas on 
saattanut sanoa että 
nöyryytän ja käytän val-
taa, koska en anna lää-
kettä vaikka potilas ko-
kee sitä tarvitsevansa. 

Tietynlaista vallankäyt-
töä on myös, jos psykoo-
sissa oleva potilas kiel-
täytyy lääkkeestä ja nä-
emme, että potilas tarvit-
see lääkettä, niin se an-
netaan suun kautta va-
paaehtoisesti tai injek-
tiona vasten tahtoa. 

Lääkitykseen liittyy val-
lankäyttöä. 

Hoitaja käyttää valtaa 
miettimällä, onko poti-
laan pyytämä rauhoit-
tava lääke tarpeellinen. 

Osaston potilaat ovat 
lääkehakuisia esimer-
kiksi päihdyttäville lääk-
keille. Potilaan hakiessa 
tarvittaessa otettavista 
lääkkeistä esim. rauhoit-
tavaa lääkettä, hoitaja 
miettii, tarvitseeko poti-
las varmasti lääkettä 
sillä hetkellä, vai olisiko 
muuta keinoa rauhoittaa 
potilaan oloa. 

Etiikka korostuu pakko-
toimi-/rajoitustilanteissa. 

Vallankäytön oikeuden-
mukaisuus 

Kokemus vallankäytön 
oikeudenmukaisuudesta 

Rajoittaako potilasta hä-
nen oman etunsa vuoksi, 
vai oman turvallisuuden 
tunteen, yleisen turvalli-
suuden, osaston sääntö-
jen tai yleisen järjestyk-
sen vuoksi, jotka eivät 
ole oikeita perusteita. 

Toivon käyttämäni vallan 
olleen aina oikeutettua. 

Useammassa tilan-
teessa valtaa on var-
maan käytetty eettisesti 
väärin. 
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Käytämme valtaa lakiin 
perustuen. 

Käyttämämme valta on 
sidottu lakiin, että se py-
syisi eettisyydessä. 

Käyttämäni valta on ollut 
oikeutettua. 

Rajaaminen osaston 
sääntöihin vedoten on oi-
keutettua valtaa. 

En ole törmännyt eetti-
sesti väärään vallankäyt-
töön, mutta olen lukenut 
sellaisista tilanteista. 

Mielestäni valtaa ei saa 
käyttää perusteetta. 
Taustalla pitää olla poti-
laan etu, vaikka hän ei 
sitä sillä hetkellä ym-
märrä. 

Vallankäytön etiikka ko-
rostuu niissä tilanteissa, 
kun mietitään, että miten 
linjataan vapaaehtoisesti 
hoidossa olevien hoito. 

En usko, että on ihmistä 
jonka vallankäyttö on 
aina oikeutettua. 

On ollut tilanteita, jossa 
itsestä riippumattomista 
syistä on joutunut käyttä-
mään valtaa. Lääkäri on 
voinut päättää niin, 
vaikka itse en ole koke-
nut tarpeelliseksi. Ne 
ovat kurjia tilanteita, 
mutta varmasti itsekin 
tehnyt joskus väärän ar-
vion. 

Käyttämäni valta on oi-
keudenmukaista. Kunni-
oitan työssäni potilaan 
ääntä hyvin, mutta tilan-
teen mukaan ja vähän 
potilaskohtaisesti henki-
lökemioista riippuen. 

Psykiatrialla vallankäy-
tön etiikkaan liittyy vah-
vasti turvallisuus, oikeu-
denmukaisuus ja itse-
määräämisoikeus. 
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Potilas on pyytänyt ilta-
palalla lämmitettyä lei-
pää, jolloin hoitaja on ve-
donnut siihen ettei täällä 
sellaista tehdä, vaikka 
toisaalta toiveen voisi to-
teuttaa kun mikro on vie-
ressä. 

Sanoisin, että vallankäyt-
töni on ollut oikeutettua. 

Perusarvot pitää muistaa 
tietoisesti, ne kuuluvat 
vallan etiikkaan. 

Olen nähnyt, että poti-
laille on puhuttu rumasti 
ja huutaen. Mielestäni se 
ei ole oikein, eikä sitä pi-
täisi katsoa sormien läpi. 

Toivon että käyttämäni 
valta on ammatillista, 
eikä siihen liity mikään 
henkilökohtainen asia, 
tai henkilökohtaisen tur-
vallisuudentunteen lisää-
minen. 

Hoitajan elämäntilan-
teen vaikutus vallankäyt-
töön 

Vallankäyttööni ei vai-
kuta kiire, stressi tai oma 
elämäntilanne. 

Pakkotoimia vallan kei-
nona käytetään herkem-
min jos on kiirettä tai 
stressiä, tai aiemmin on 
sattunut jotain. 

Oma elämäntilanteeni ei 
ole vaikuttanut vallan-
käyttööni. 

Ihan varmasti kiire, 
stressi tai oma elämänti-
lanne vaikuttaa niin, että 
helpommin tulee käytet-
tyä valtaa tai herkemmin 
tulee puututtua tilantei-
siin. Kärsivällisyys on 
huonompi, kuin silloin 
kun hoitaja voi hyvin. 
Eristystilanteissa saate-
taan provosoitua siitä, 
että potilas käyttäytyy vä-
kivaltaisesti. Tilantee-
seen tarvitaan useampi 
hoitaja ja olen nähnyt, 
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että joku on provosoitu-
nut väkivallan käytöstä 
tai sen uhasta niin, että 
on ottanut potilaasta tar-
peettoman kovaa kiinni. 
Näissä tilanteissa vallan-
käyttö on vääränlaista. 

Näen asian niin, että jos 
hoitaja on kokenut aiem-
missa väkivaltatilan-
teissa, että omaa turvalli-
suutta uhataan, saattaa 
hän yli reagoida jossain 
toisessa tilanteessa. 

Oma vireystila, uhkailu ja 
stressaantuneisuus 
saattavat vaikuttaa niin, 
että provosoituu itse. 

Olen kokenut, että kii-
reen keskellä saatetaan 
sortua liialliseen vallan-
käyttöön ja unohtaa poti-
laan ääni. 

On ollut aikoja, jolloin 
kiire on vaikuttanut val-
lankäyttöön. 

Itse olen nähnyt paljon, 
kuinka turhautuminen 
työhön, kiire ja väsymys 
ovat vaikuttaneet niin, 
että ihmiset ovat huuta-
neet potilaille rumasti. 

Mielestäni olisi tärkeää, 
että työntekijä oppisi ke-
hittämään omaa organi-
sointikykyä kiireessä. 
Mielestäni se on kaikki 
kaikessa ja ehkä tapa, 
jolla voitaisiin välttää po-
tilaille epäasiallisesti pu-
humista vallankäytön 
keinona. 

Sairaalassa olemme si-
dottuja aikatauluun. 

Tietoisuus vallankäytön 
aiheellisuudesta 

Käytettävissä olevasta 
vallasta pitää olla tietoi-
nen. 

Vallankäyttöä pitää 
suunnitella, ettei sitä 
käytä väärin perustein. 
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Rajoittamistilanteiden 
syy pitää pystyä peruste-
lemaan itselleen. 

Potilaan rajoittamiseen 
ei riitä lääkärin määräys, 
vaan sen hoidollinen pe-
ruste tulee tiedostaa itse-
kin. 

Pitää ymmärtää milloin ja 
miten valtaa käyttää. 

Vuosia sitten osaston 
sääntöihin liittyvät rajoi-
tukset ovat olleet tiukem-
pia, jolloin valtaa on ehkä 
käytetty väärin perustein. 
Aika ja tavat ovat muuttu-
neet, jolloin on joutunut 
miettimään omaa vallan-
käyttöään. 

En ole suunnitellut val-
lankäyttöä etukäteen, 
mutta tiedostan että 
meillä on valtaa. 

Vallankäytöllä tulisi olla 
syy. 

Mielestäni olen tietoinen 
käyttämästäni vallasta ja 
siitä, millaista vallankäyt-
töä on. 

En tiedä suunnittelenko 
vallankäyttöä etukäteen, 
totta kai joissain tilan-
teissa. Pitkälti psykiatri-
assa vallankäyttö on 
suunniteltua, esimerkiksi 
harkitaan etukäteen pu-
helimen pois ottamista. 
Oikeastaan, hoito on hy-
vin pitkälti työryhmässä 
suunniteltua, esimerkiksi 
puhelimen käytön rajoit-
tamisessa tai potilaan 
eristystarpeen arvioin-
nissa. Psykiatriassa täl-
lainen vallankäyttö on 
hyvin harkittua ja tie-
toista. 

Olen tietoinen käyttä-
mästäni vallasta. En mie-
lestäni suunnittele val-
lankäyttöä etukäteen. 
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Uskon, että pääsääntöi-
sesti käyttämälläni val-
lalla on saatu aikaan 
konkreettisia asioita, ku-
ten päivittäisiä toimin-
toja. 

Vallankäytön kanssa tu-
lee olla sinut. 

Vallankäytön eettisyys 
tulee pystyä perustele-
maan itselle. 

Korostan, että jokaisen 
yksilön pitää olla tietoi-
nen omasta vallankäy-
töstään. 

Jos potilas on aggressii-
vinen, nousee valta-ase-
mani korkeammalle. 
Pakko ottaa ote, joka on 
ylempänä potilasta val-
lan näkökulmasta. 

Minulla oli potilas, jolle 
jouduin ajoittain puhu-
maan kovaan sävyyn. 
Mielestäni se ei ollut oi-
keanlainen tyyli, enkä sii-
hen pyri, mutta se toimi 
tämän potilaan kohdalla 
kohtuullisen hyvin. Sen 
takia päädyin huonom-
paan ratkaisuun, mutta 
mielestäni osaan käyttää 
valtaa ihan hyvin. 

Potilaat saattavat tulla 
jälkikäteen antamaan 
palautetta, jos kokivat 
hoitajan toimivan has-
susti. 

Hoitajien käsityksiä poti-
laan tunteista vallankäy-
tön kohteena olosta 

Hoitajien arvio potilaiden 
kokemuksista vallankäy-
töstä 

Vallankäytöstä voi tulla 
ristiriitoja ja potilas voi 
olla eri mieltä. 

Eristystilanteissa käytän 
paljon valtaa, jolloin poti-
las on kokenut olevansa 
alistuneita tai alakyn-
nessä. 

Pakkotilanteissa joissa 
käytetään paljon valtaa 
esimerkiksi kuljettamalla 
eristykseen, potilaat ko-
kevat meidän käyttävän 
paljon valtaa, ja tilanteen 
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olevan rangaistus tai 
pompottelua eli he eivät 
ymmärrä miksi toimimme 
niin. 

Osa potilaista sanoo että 
käytämme omaa ase-
maa hyödyksi ja teemme 
joitakin toimintoja tahal-
laan. 

Potilaat saattavat tulla 
jälkikäteen antamaan 
palautetta, jos kokivat 
hoitajan toimivan has-
susti. 

Jos potilas määrätään 
pakkohoitoon lääkärin 
tapaamisessa, saattaa 
hän hermostua. Me va-
raudumme siihen etukä-
teen pyytämällä miehiä 
ja virka-apua muilta 
osastoilta paikalle tur-
vaamaan tilanne. Potilas 
saattaa siinä tilanteessa 
provosoitua pelkästä ih-
mismäärästä, mikä on 
tullut häntä varten osas-
tolle. Pitäisi miettiä hyvin 
tarkkaan, miten asiat hoi-
detaan tällaisessa tilan-
teessa, ettei potilas her-
mostuisi. 

Rajaamistilanteiden jäl-
keen potilaat pyytävät 
potilasasiamiehen yh-
teystietoja, jotka me an-
namme. 

Potilas saattaa haluta 
vaihtaa omahoitajaa, jos 
hänen toimintaansa on 
rajattu. Potilaat saattavat 
provosoitua esimerkiksi 
siitä, että he eivät saa 
lähteä osastolta kotiin 
halutessaan. Tällöin poti-
las saattaa hermostua ja 
muuttua väkivaltaiseksi. 

Yleensä potilaat eivät ole 
positiivisia, jos heitä ra-
joitetaan. Harvoin siitä 
kukaan tykkää, kun tilan-
teisiin liittyy valtasuhde. 
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Potilaat saattavat huori-
tella. 

Toivon että käyttämäni 
valta ei välity potilaalle. 
En haluaisi olla vallan-
käyttäjä. 

Hoitajien käsitys potilaan 
tietoisuudesta vallan-
käytön kohteena olosta 

Potilas on ollut tietoinen 
vallankäytöstäni. 

Käytössäni oleva valta 
välittyy välillä potilaille. 

Osa potilaista ei tiedosta 
että käytämme valtaa. 

Potilas saattaa ajatella, 
että hoitaja käyttää sil-
mittömästi valtaa ja ha-
luaa tuoda omaa ase-
maansa esille. 

Potilaat eivät välttämättä 
ymmärrä heihin kohdis-
tettua valtaa. 

Psyykkinen vointi voi olla 
niin huono, että potilaat 
eivät aina välttämättä 
ymmärrä heihin kohdis-
tettua valtaa. He saatta-
vat vain sopeutua tilan-
teeseen. 

Mielestäni potilaalla on 
oikeus saada hoitoa, 
vaikka hän ei sitä itse 
ymmärräkään siinä tilan-
teessa. 

Potilas saattaa ymmär-
tää myöhemmin, että hä-
neen kohdistettu valta on 
myös hänen oikeus, ettei 
hän pääse esimerkiksi 
tappamaan ketään, 
koska hänelle on itselle 
siitä haittaa. 

Uskon, että potilaat nä-
kevät ja kokevat valta-
aseman olevan läsnä ti-
lanteessa. Potilaat eivät 
sano sitä ääneen, mutta 
uskon, että he tuntevat 
sen, vaikka eivät välttä-
mättä tiedosta. 

Potilas saattaa haluta 
vaihtaa omahoitajaa, jos 
hänen toimintaansa on 
rajattu. Potilaat saattavat 

Potilaan käytöksen vai-
kutus hoitajien vallan-
käyttöön 
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provosoitua esimerkiksi 
siitä, että he eivät saa 
lähteä osastolta kotiin 
halutessaan. Tällöin poti-
las saattaa hermostua ja 
muuttua väkivaltaiseksi. 

Yleensä potilaat eivät ole 
positiivisia, jos heitä ra-
joitetaan. Harvoin siitä 
kukaan tykkää, kun tilan-
teisiin liittyy valtasuhde. 

Potilaat saattavat huori-
tella. 

Joskus ymmärtää pa-
remmin, että potilas on 
sairas eikä kannata välit-
tää haukkumisesta. Vä-
lillä tuntuu pahalta. Ihmi-
siähän me hoitajatkin ol-
laan. Oman fyysisen kos-
kemattomuuden louk-
kaaminen on provosoi-
nut. 

 

 

 

 


