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1 Johdanto 

Työhön perehtyminen ja työtehtäviin nopeasti kiinni pääseminen on haasteellista erityisesti 

silloin, kun hoitaja menee sijaiseksi paikkaan, jossa ei ole aiemmin työskennellyt. Normaalisti 

työ aloitetaan perehdytyksellä ja työnohjauksella ohjaajan avustuksella (Ahokas & 

Mäkeläinen, 2013, s. 2). Sijaisuudet puolestaan tulevat yleensä nopealla aikataululla. 

Työtehtävät pitäisi kuitenkin hoitaa yhtenä työryhmän jäsenenä. Opinnäytetyön aihe on 

tullut Kanta-Hämeen keskussairaalan akuuttipsykiatrian osasto P2:n tarpeesta saada 

sähköinen perehdytysopas lyhytaikaisille sijaisille. Perehdytysoppaan sisältö on koottu 

työntilaajan toiveen mukaisesti kuulemalla osaston työntekijöitä sekä varahenkilöitä 

perehdytysoppaan sisällöstä. Kysely perehdytysoppaan sisällöstä on toteutettu lähettämällä 

sähköpostitse Webropol-kysely osaston työntekijöille ja siellä toimiville varahenkilöille. 

Kyselyyn vastanneet kertoivat, mitä asioita lyhytaikaisen sijaisen tulisi huomioida osastolla 

työskennellessä muun muassa potilaiden hoidosta, työtehtävistä, työnjaosta ja 

turvallisuudesta. 

Opinnäytetyön tilaajana toimineen akuuttipsykiatrian osaston pääsääntöiset potilasryhmät 

ovat psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja vaikeat persoonallisuushäiriöt (Khshp, n.d.). 

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin edellä mainittuja potilasryhmiä 

sekä hoitotyön toteuttamista psykiatrisella osastolla perustuen mielenterveyslakiin, 

psykiatrisen osaston turvallisuuden lisäämistä, hoitotyön kirjaamista ja raportointia, 

työnopastusta ja perehdyttämistä sekä hyvän kyselyn ja oppaan ominaisuuksia. 

2   Psykoosisairaudet  

  

Psykoottista häiriötä sairastavien ryhmään kuuluvilla esiintyy ajoittaista todellisuudentajun 

horjumista. Keskeisiä oireita ovat aistiharhat ja harhaluulot, lisäksi esiintyy myös muita 

ajattelutoiminnan häiriöitä. (Mielenterveystalo, n.d.-a) Psykoosissa olevan henkilön on 

vaikea erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Samaan aikaan henkilö voi kyetä joillakin osa-alueilla 

hyvinkin jäsentyneeseen toimintaa. (Hämäläinen ym., 2017, s. 253) Psykooseja on erilaisia ja 
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niiden syyt myös moninaisia. Psykoosi voi olla kestoltaan lyhyt tai pitkään jatkuva. 

Sairastumisalttiutta voivat lisätä perinnölliset tekijät, äidin raskauden aikaiset sairaudet ja 

synnytyksessä ilmenneet ongelmat, päihteet, lapsuusajan aivosairaudet ja 

väkivaltakokemukset sekä kaltoinkohtelu. (Mielenterveystalo, n.d.-b) Psykoosi-termi viittaa 

laajaan kirjoon psyykkisiä ilmiöitä. Riippumatta psykoosisairauden aiheuttajasta, aiheuttaa 

psykoosi runsasta kuormitusta niin siitä kärsivälle kuin hänen lähipiirilleen. (Bergström, 2019, 

s. 806) Laukaisevana tekijänä voi toimia järkytys, traumaattinen kokemus, elimellinen sairaus 

tai päihteiden käyttö. Psykoottinen käytös voi ilmetä tunne-elämän ja käyttäytymisen 

muuttumisena ja henkilö voi olla hyvinkin energinen tai vastavuoroisesti apaattinen. 

(Hietaharju & Nuuttila, 2016, s. 78) Skitsofrenia on yleisin psykoosiksi luokiteltu psykiatrinen 

sairaus (Hämäläinen ym., 2017, s. 113). 

2.1  Skitsofrenia ja sairauden tavallisimmat oireet 

Tässä luvussa esitellään skitsofrenian ja sen yleisimpien muotojen sekä muiden psykoosien 

oirekuvaa. Skitsofrenia ilmenee harhaluuloina, aistiharhoina, ajattelun ja puheen 

hajanaisuutena, kognitiivisten toimintojen häiriöinä sekä poikkeavana motorisena 

käyttäytymisenä. Sairauteen liittyy usein myös muita oireita, kuten masennusta ja 

ahdistuneisuutta. Oirekuva voi vaihdella paljon yksilöiden välillä. Skitsofreniaa sairastavan 

oireet voivat esiintyä joko positiivisina tai negatiivisina. Positiiviset oireet tarkoittavat 

normaalien psyykkisten toimintojen häiriintymistä, kuten aistiharhat, harhaluulot ja 

hajanainen puhe sekä käytös. Negatiivisissa oireissa normaalit psyykkiset toiminnot 

heikentyvät tai puuttuvat. Oireet ilmenevät puheen köyhtymisenä, tunneilmaisun 

latistumisena, tahdottomuutena, kyvyttömyytenä tuntea mielihyvää, sosiaalisista kontaktien 

puuttumisena ja ihmissuhteista vetäytymisenä. (Skitsofrenia: Käypä hoito -suositus, 2020)  

Skitsofrenia voi puhjeta äkillisesti tai sairaus voi kehittyä vähitellen. Skitsofrenian ennakko-

oireita voivat olla univaikeudet, ahdistuneisuus, pelokkuus, vetäytyminen sosiaalisista 

kontakteista ja ympäristöä ja itseä koskevat poikkeukselliset käsitykset. (Hämäläinen, ym., 

2017, s. 254) Skitsofrenian varhainen tunnistaminen on tärkeää, koska sillä voidaan vaikuttaa 

parantavasti ennusteeseen (Skitsofrenia: Käypä hoito -suositus, 2020). Skitsofreniaan liittyy 

geneettinen alttius sairastumiseen. Jos alttiuden omaava kokee varhaisessa vaiheessa 

voimakasta stressiä, voi se johtaa paranoidisiin oireisiin. (Kieseppä & Suvisaari, 2016, s. 2013) 
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Skitsofrenia jaetaan eri alatyyppeihin tyypillisten oireiden mukaan (Hämäläinen ym., 2017, s. 

254). 

2.2 Paranoidinen-, hebefreeninen-, katatoninen- ja erilaistumaton skitsofrenia 

Skitsofrenia jaetaan oireiden mukaan eri alamuotoihin. Paranoidinen skitsofrenia on yleisin 

skitsofrenian muoto. Sitä sairastavien tyypillisiä oireita ovat epäluuloisuus, aistiharhat, 

pelokkuus ja arvaamattomuus. Harhaluulot ovat usein vainoavia ja niihin liittyy 

kuuloaistimuksina esiintyviä aistiharhoja ja havaintohäiriöitä. Potilas pystyy pääsääntöisesti 

kuvailemaan tyypilliset harhaluulot ja aistiharhat. (Skitsofrenian diagnostiset kriteerit ICD-10-

tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus, 2020)   

Hebefreeninen skitsofrenia alkaa ennen 25. ikävuotta ja on suhteellisen huono 

ennusteeltaan, johtuen nopeasti kiihtyvistä negatiivisista oireista, jotka näyttäytyvät 

tunteiden latistumisena ja tahdonpuutteena (Skitsofrenian diagnostiset kriteerit ICD-10-

tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus, 2020). Hebefreenistä skitsofreniaa sairastavan 

tunne-elämän muutokset ovat huomattavia, harhaluulot ja harha-aistimukset häilyviä ja 

epäyhtenäisiä, käytös vastuutonta ja ennalta-arvaamatonta sekä usein kaavamaista. 

Tunnemaailma on tyhjä. Potilaan käyttäytyminen näyttäytyy naureskeluna ja tyytyväisyytenä 

itseen ja ylevänä esiintymisenä, irvistelynä ja ilveilynä, kaavamaisina toimintoina, fraasien 

toisteluna. Ajattelu on hajanaista ja puheet harhaisia ja sekavia. (Skitsofrenian diagnostiset 

kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus, 2020) 

Katatonisen skitsofrenian tyypillisimpiä oireita ovat psykomotoriset häiriöt. Oireet voivat 

vaihdella liikavilkkaudesta sulkutilaan ja automaattisesta tottelemisesta kaiken 

vastustamiseen. Potilas voi pysyä jäykistyneenä samaan asentoon pitkän aikaa ja toisaalta 

voi esiintyä äärimmäisen voimakkaita kiihtymyksen jaksoja. (Skitsofrenian diagnostiset kriteerit 

ICD-10-tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus, 2020)  Erilaistumaton skitsofrenia 

sisältää psykoottisia tiloja, joissa täyttyy skitsofrenian yleiset diagnostiset kriteerit, mutta 

eivät sovi mihinkään aiemmin kuvattuihin alatyyppeihin. Häiriössä voi esiintyä useamman 

kuin yhden alatyypin piirteitä minkään korostumatta. (Skitsofrenian diagnostiset kriteerit ICD-10-

tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus, 2020) 
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2.3 Skitsoaffektiivinen- ja harhaluuloisuushäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö 

Skitsoaffektiivisessa häiriössä on piirteitä sekä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä että 

skitsofreniasta, mutta kriteerit kummastakaan oirekuvasta eivät yksinään täyty. Häiriössä 

esiintyy vaiheita masennuksesta maanisuuteen ja myös psykoottisia jaksoja joko itsenäisesti 

tai yhtä aikaa. (Hämäläinen ym., 2017, ss. 254–255)  

Harhaluuloisuushäiriössä esiintyy vähintään kuukauden ajan erilaisia harhaluuloja, jotka 

poikkeavat skitsofreniasta niin, että ne eivät ole sisällöltään erityisen outoja tai kummallisia. 

Harhaluulot liittyvät tilanteisiin, kuten seuratuksi tulemisen tunteesta, vainoamisesta 

pelkoon sairastumisesta tai petetyksi tulemisesta. Toimintakyky ja käyttäytyminen pysyvät 

suhteellisen normaalina. Harhaluuloisuushäiriöiden tyypillinen alkamisikä on keski-iässä tai 

sen jälkeen. Häiriöstä kärsivien määrää on vaikea määritellä, koska oireiden vuoksi ei 

välttämättä hakeuduta hoitoon. Harhaluuloisuushäiriö voi vaikuttaa henkilön sosiaalisiin 

suhteisiin. (Huttunen, 2018b) 

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä esiintyy vaihtelevasti masennus-, hypomania-, mania- tai 

sekamuotoisia sairausjaksoja sekä välivaiheita, jolloin sairaus näyttäytyy vähäoireisena tai 

oireettomana. Kaksisuuntainen mielialahäiriö alkaa usein nuorella aikuisella, mutta siihen voi 

sairastua myös minkä ikäisenä tahansa. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriö lisää itsemurhariskiä 

ja siihen liittyy runsasta oheissairastavuutta. Sairaus on useimmiten krooninen ja uusiutuva. 

Oireita esiintyy noin puolet ajasta ja jaksojen välilläkin esiintyy oireita. Oireet painottuvat 

masennukseen. Hoidossa pyritään ehkäisemään jaksojen uusiutuminen. Sairauden eri 

vaiheet onkin tärkeä tunnistaa sekä huomioida sairauden elinaikainen kulku. Lääkkeinä 

käytetään mielialaa tasaavia lääkkeitä sekä uudempia psykoosilääkkeitä sairauden vaiheen 

mukaan. (Kaksisuuntainen mielialahäiriö: Käypä hoito –suositus, 2021) 

2.4 Persoonallisuushäiriöt 

Persoonallisuushäiriöt ilmenevät joustamattomina ajatus- ja käyttäytymismalleina. Häiriö 

aiheuttaa haittaa mm. ihmissuhteissa, sosiaalisissa tilanteissa ja epätasapainoa henkilön 

odotusten ja kykyjen välillä. Häiriö voi altistaa ahdistus- ja masennusoireille. Henkilö ei itse 

yleensä miellä persoonallisuushäiriöihin liittyviä piirteitä häiriöiksi. Voi olla vaikea erottaa 
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normaalina pidettyä ja persoonallisuushäiriöistä käytöstä toisistaan. 

Persoonallisuushäiriöisen poikkeavat tavat asioiden kokemisessa ja käyttäytymisessä ovat 

pitkäaikaisia, jäykkiä ja itsepäisiä. (Mielenterveystalo, n.d.-d) 

Persoonallisuushäiriöt jaotellaan epäluuloiseen sekä eristäytyvään persoonallisuushäiriöön. 

Epäsosiaaliseen, epävakaaseen, huomionhakuiseen sekä narsistiseen 

persoonallisuushäiriöön ja vaativaan, estyneeseen ja riippuvaiseen persoonallisuushäiriöön. 

Persoonallisuushäiriöisen hoidossa opetellaan lähinnä elämään hankalien, syvään 

juurtuneiden toimintamallien kanssa, koska niitä on vaikea muuttaa. Taipumukset usein 

lievittyvät iän myötä. Vakavat masennus- ja ahdistus oireet saattavat tarvita lääkitystä.  

Tapauksissa, joissa oirehtiminen on vakavasti itsetuhoista ja psykoottista, saatetaan tarvita 

päiväosasto- tai sairaalahoitojaksoa. (Mielenterveystalo, n.d.-d) 

3 Työskentely psykiatrisella osastolla 

Mielenterveystyö on monitieteistä ja moniammatillista toimintaa yhteistyössä terveys- ja 

sosiaalialan asiantuntijoiden, potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Hoitajat edustavat 

hoitotieteellistä näkökulmaa potilaan hoidossa. Mielenterveyshoitotyö on potilaslähtöistä 

työskentelyä, jossa potilas ja hänen läheisensä ovat potilaan henkilökohtaisen tilanteen 

asiantuntijoita. Mielenterveyshoitotyön tavoitteena on, että potilas voi kohdata ja käsitellä 

sairauden, kriisin tai ongelman turvallisesti vuorovaikutuksessa. Yhteistyösuhde hoitajan ja 

potilaan välillä on keskeinen elementti mielenterveyshoitotyössä. (Hämäläinen ym., 2017, ss. 

5, 33) 

3.1 Lainsäädäntö ja potilaaksi ottaminen 

Suomessa mielenterveysongelmien ensisijainen hoito tapahtuu terveydenhuollon 

peruspalveluissa. Kun peruspalveluiden arvioidaan olevan riittämättömiä, käytetään 

perusterveydenhuollon erityispalveluja tai erikoissairaanhoidon avopalveluita. Tämä 

tarkoittaa käytännössä mielenterveystoimistoja ja julkisen terveydenhuollon 

mielenterveyspoliklinikoita. (Mielenterveyslaki 1116/1990 §3–5; Hämäläinen ym., 2017, s. 

68) Sairaalahoitoa käytetään, kun arvioidaan perusterveydenhuollon palvelujen olevan 



6 

 

riittämättömiä. Pyrkimys on, että sairaalahoitojaksot olisivat mahdollisimman lyhyitä ja 

tukisivat avohoidossa tapahtuvaa hoitoa. (Hämäläinen ym., 2017, s. 69)  

Potilas tulee psykiatriselle osastolle terveyskeskuksen, psykiatrisen poliklinikan, 

mielenterveystoimiston, somaattisen sairaalan tai yksityisen lääkärin kirjoittamalla 

lähetteellä tai tarkkailulähetteellä. Osaston lääkäri tai päivystysaikana päivystävä lääkäri 

päättää otetaanko potilas sairaalahoitoon. Hoito voi molemmilla lähetteillä olla 

vapaaehtoista, mutta potilas voidaan asettaa tarkkailuun, jos mielenterveyslaissa määritellyt 

kriteerit tarkkailuun ottamisesta täyttyvät. (Hämäläinen ym., 2017, s. 70.) Mielenterveyslain 

mukaan tarkkailuun ottaminen edellyttää aikaisintaan kolme päivää aikaisemmin laadittua 

tarkkailulähetettä M1 ja viimeistään neljäntenä päivänä tarkkailuun ottamisen jälkeen 

vastaava lääkäri kirjoittaa tarkkailulausunnon M2, jonka perusteella potilas voidaan määrätä 

tahdosta riippumattomaan hoitoon. Jos ilmenee, ettei edellytyksiä tarkkailuun 

määräämisestä ole, tulee tarkkailusta heti luopua ja potilas poistaa sairaalasta potilaan näin 

halutessa. (Mielenterveyslaki 1116/ 1990 § 9–10)   

Päätöksen potilaan tahdosta riippumattomasta hoidosta (M3) tekee sairaalan psykiatrisesta 

hoidosta vastaava lääkäri. Päätös tehdään tarkkailulähetteen, tarkkailulausunnon ja 

sairaskertomuksen perusteella ja potilaan mielipidettä tulee kuunnella ennen päätöksen 

tekoa. Tieto päätöksestä tulee antaa potilaalle viivytyksettä. (Mielenterveyslaki 1116/ 1990 § 

11.) Päätöksellä voidaan pitää potilas tahdosta riippumattomassa hoidossa enintään kolme 

kuukautta. Tarvittaessa potilas voidaan asettaa uudelleen tarkkailuun ennen kolmen 

kuukauden määräajan kulumista umpeen ja tarvittaessa jatkaa tahdosta riippumatonta 

hoitoa kuusi kuukautta. (Mielenterveyslaki 1116/1990 § 12)   

 

Sairaalahoidossa keskeisiä hoitoon liittyviä asioita ovat sairauteen liittyvä ohjaus ja neuvonta 

sekä tunteiden ja asioiden käsittely. Potilasta kannustetaan osallistumaan oman hoitonsa 

suunnittelemiseen ja toteuttamaan suunnitelmaa. Potilasta kannustetaan myös arvioimaan 

omaa hoitoa. Hoidon onnistumisen kannalta yhteistyösuhteen luominen potilaan kanssa on 

tärkeää ja siinä korostuu luottamuksellisuus, jatkuvuus ja turvallisuus. (Hämäläinen ym., 

2017, s. 70)  
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3.2 Hoitosuhdetyöskentely  

Hoitosuhdetyöskentely on keskeinen työväline hoitotyön prosessin toteutumiseksi 

mielenterveyshoitotyössä. Hoitosuhde on potilaan ja hoitajan välinen kahdenkeskinen 

ammatillinen suhde, jota ohjaa lainsäädäntö, ammattieettiset periaatteet sekä hoitajan 

tiedollinen ja taidollinen osaaminen. Hoitosuhteen tavoitteena on mielenterveyden 

edistäminen ja hoitaminen. (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, s. 213; Hämäläinen ym., 2017, s. 

140) 

3.2.1 Hoitosuhteen määrittely 

Hoitosuhde rakentuu potilaan tarpeista ja hoitosuunnitelma ohjaa yhteistyötä. 

Hoitosuhdetyöskentely perustuu yhteistyöhön, jossa potilas on oman tilanteensa 

asiantuntija ja hoitaja tuo suhteeseen hoitotyön asiantuntijuutensa, jonka avulla hoitaja 

antaa tietoa ja keskusteluapua hoidosta ja kuntoutuksesta. (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, s. 

213) Toisaalta potilas on riippuvainen hoidosta, jolloin hoitajan tulee tiedostaa oma 

valtasuhteensa ja oman eettisen osaamisen kautta varmistaa, ettei käytä valta-asemaa 

väärin potilaan oikeuksia ja etuuksia vastaan. Hoitosuhde on rajattu, aikaan sidottu ja etenee 

vaiheittain ja potilas irrottautuu siitä, kun tavoitteet on saavutettu. (Heikkinen-Peltonen ym., 

2014, s. 215) Työskentely tapahtuu sovitun hoitojakson puitteissa tai se voi sisältää yhden tai 

useamman irrallisen tapaamisen. Hoitojakson päättyminen ei noudata aina tiettyä kaavaa, 

vaan se voi päättyä monin eri tavoin. Jos aiemmin on sovittu määrämittaisesta hoitojaksosta 

esim. terveyskeskuksen psykiatriselle hoitajalle, päättyy tapaamiset sovitusti, riippumatta 

siitä kokeeko potilas toipuneensa tai ei. Jatkohoidon tarve tulee määritellä hoitojakson 

päättyessä. Kun potilas tietää hoitosuhteen pituuden ja se on sisällöltään selkeä ja 

tavoitteellinen, niin se helpottaa hoitosuhteessa työskentelyä ja luo turvallisuutta ja 

ennakoitavuutta sekä auttaa hoidon hahmottamista. (Hätönen ym., 2014, ss. 65–66) 

Hoitosuhteessa keskeistä on hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutus, joka mahdollistaa 

avoimen keskustelun potilaan kokemuksista ja ajatuksista. Vuorovaikutuksen onnistumiseen 

vaikuttaa hoitajan kommunikointi potilaan kanssa. Kommunikaation avulla hoitaja pyrkii 

vaikuttamaan potilaaseen ja luomaan dialogista keskustelua. Dialogisessa keskustelussa 

hoitaja keskittyy aidosti kuuntelemaan ja havainnoimaan potilasta. Hoitaja pukee potilaan 
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kertomaa sanoiksi ja luo näin yhteisymmärrystä. (Heikkinen-Peltonen, ym., 2014, s. 214) 

Hoitosuhdetta työstetään yhteistyössä ja se on sekä hoitajan että potilaan vastuulla. Tässä 

yhteistyösuhteessa potilas päättää ne asiat, jotka haluaa hoitosuhteessa jakaa ja käsitellä. 

Hoitaja puolestaan huolehtii hoitosuhteen ulkoisista puitteista, hoitosuhteen aktiivisesta 

luomisesta ja ylläpitämisestä sekä päättämisestä. (Hätönen ym., 2014, s. 65) 

Kun potilas kokee tulleensa ymmärretyksi, hän voi tehdä uusia havaintoja tilanteestaan ja 

itsestään. Hoitosuhdetyöskentelyssä esille tulevat myönteiset kokemukset voivat käynnistää 

potilaassa kasvu- ja kehitysprosessin, jolloin potilaan sisäinen voimantunne alkaa rakentua. 

Voimaantuminen on dialogisen hoitosuhteen tavoite, jonka kautta potilas kykenee ottamaan 

vastuuta elämästään ja valinnoistaan. (Heikkinen-Peltonen, ym., 2014, s. 214) 

3.2.2 Hoitosuhteen elementit 

Luottamuksellisen hoitosuhteen rakentuminen edellyttää hoitajalta ammatillista 

vuorovaikutusta, jonka lähtökohtina ovat kyky empatiaan, distanssin säätelykyky sekä 

transferenssitunteiden ja vastarinnan merkityksen ymmärtäminen. Hoitamisen 

peruslähtökohtana on halu auttaa ja pitää huolta. Huolenpitoa on potilaan asemaan 

asettuminen ja niistä toimista huolehtiminen, joihin potilas ei sillä hetkellä itse pysty. 

Huolehtiminen on myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kannattelua. (Heikkinen-Peltonen 

ym., 2014, ss. 215–216)  

Hyvän hoitosuhteen luomiseen tarvitaan luottamusta, jota aletaan rakentaa potilaan ja 

hoitajan välille heti hoitosuhteen alusta lähtien. Potilaan tulisi tuntea, että hoitaja on hänen 

puolellaan ja tuntea olonsa turvalliseksi. Empaattisen vuorovaikutuksen kautta potilas kokee 

tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi, jolloin hän pystyy jakamaan ja käsittelemään asioitaan. 

(Heikkinen-Peltonen ym., 2014, ss. 217–218) Empatiakyvyn avulla hoitaja pystyy 

hahmottamaan, miksi potilas hakee apua. Potilas tietää parhaiten omat tarpeensa ja 

potilaan todellisuus ja käsitykset voivat myös olla poikkeavia verrattuna yleisiin käsityksiin 

asioista. Potilasta kunnioittava hoitaja osaa suhtautua näihin seikkoihin potilasta 

kunnioittaen. (Hätönen ym., 2014, s. 68) 

Distanssi on kahden ihmisen välisen etäisyyden säätelyä tilanteen mukaan. Hoitosuhteessa 

distanssi määräytyy kunkin potilaan tarpeen mukaan ja vaatii hoitajalta herkkyyttä ja 
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ammattitaitoa. Fyysinen distanssi kuvaa sitä, miten lähelle voi tulla ilman, että henkilö kokee 

olonsa vaivaantuneeksi. Potilaan ollessa psyykkisesti sairas hän ei välttämättä kykene 

säätelemään välimatkaa, jolloin hoitaja säätelee läheisyyttä. Psyykkistä distanssia hoitaja 

säätelee tilanteessa, jossa potilaan oma kontrolli ei toimi, ja hän kertoo liian avoimesti 

asioita, joiden kertominen saattaa myöhemmin kaduttaa. Hoitajalta vaaditaan eläytyvää 

kuuntelemista, jotta keskustelussa voi tehdä tarvittavia väliintuloja. Tällä tavalla hoitaja 

huolehtii, että potilas etenee oman psyykkisen tilansa mukaan omassa tahdissaan. 

Sosiaalinen distanssi rajaa hoitosuhteen osapuolien yhteyden työhön, eikä yhteyttä pidetä 

hoitajan omalla ajalla ja potilaan yksityisyyttä kunnioitetaan. (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, 

ss. 218–220) 

Transferenssi on tunnetason reagointia ihmisiin ja tilanteisiin. Se on eräänlaista tunnetason 

muistamista, kun henkilö muistaa esimerkiksi vanhempiin kohdistuneita tunteita ja 

kohdistaa ne nykyiseen ihmissuhteeseen. Voimakkaat ensivaikutelmat johtuvat usein siitä, 

että henkilö muistuttaa voimakkaasti esimerkiksi jotakuta lapsuuden tärkeää henkilöä ja 

hänet samaistaa tähän henkilöön. Hoitosuhteessa potilas saattaa liittää hoitajaan ja 

hoitosuhteeseen tiedostamattomia tunteita esimerkiksi lapsuudestaan, jolloin tunteet ovat 

positiivisia, mutta potilas voi kohdistaa hoitajaan myös negatiivisia transferenssitunteita, 

joita potilas on kokenut toisen henkilön kanssa. Hoitosuhteessa positiivinen transferenssi 

kannattelee yhteistyösuhdetta ja se on hoidon tavoite, kun taas negatiiviset 

transferenssitunteet voivat estää hoitoa. (Hämäläinen ym., 2017, s. 161) Tärkeää on, että 

hoitaja oivaltaa transferenssin olemassaolon ja ymmärtää potilaan reaktioita (Heikkinen-

Peltonen, ym., 2014, ss. 218–220). Hoitajan tehtävä on tarkastella potilaan reaktiota 

ammatillisesti ja antaa potilaalle mahdollisuus kasvuun. Vastatransferenssitunteet 

herättävät hoitajassa vastaavia tunteita potilasta kohtaan. Hoitaja voi käsitellä omia 

vastatransferenssitunteitansa itsereflektoimalla sekä työnohjauksessa ja jakamalla 

ammatillisesti niitä kollegoiden kanssa. (Hämäläinen ym., 2017, ss. 161–162) 

Mielenterveyspotilaan hoitotyössä muutos on keskeinen tekijä, kun potilas sairastuu, 

opettelee elämään sairauden kanssa ja hyväksymään sen osana itseään. Hoitoprosessiin 

kuuluu uusien selviytymiskeinojen opettelu, tunteiden käsittelyä sekä vaikeuksien avointa 

kohtaamista. Vastarinta suojaa potilasta liian nopeasti tapahtuvalta muutokselta. Se antaa 
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potilaalle aikaa hyväksyä sairaus, jolloin potilas ei ahdistu vaan pystyy käsittelemään asioita. 

(Hämäläinen ym., 2017, s. 163) 

3.2.3 Hoitosuhteen vaiheet 

Hoitosuhteessa on aloitus-, työskentely- ja lopetusvaihe. Hoitosuhde alkaa muodostua jo 

ennen kuin hoitaja tapaa potilaan esitietojen kautta. Olisi kuitenkin tärkeää, että hoitaja ei 

loisi mielikuvaa potilaasta pelkkien ennakkotietojen perusteella, vaan potilaan tavatessaan 

tutustuisi rauhassa potilaaseen. Tällöin hoitaja muodostaa potilaasta kuvan ihmisenä, jolla 

on tarpeita ja murheita. Ensikontakti hoitajan kanssa on merkittävä ja siihen liittyy potilaan 

kannalta paljon odotuksia. Hoitajalta odotetaan ammattimaisuutta, ystävällisyyttä ja 

kunnioitusta potilasta kohtaan, toisaalta potilas voi olla epävarma siitä, mitä häneltä 

odotetaan ja mitä tulee tapahtumaan.  (Hämäläinen ym., 2017, s. 166)  

Ensikohtaamiseen tulee varata riittävästi aikaa. Hoitosuhteen aloitusvaiheessa hoitaja ja 

potilas tutustuvat toisiinsa. Hoitosuhteen aluksi sovitaan hoidon tavoitteista ja sisällöstä ja 

potilasta motivoidaan ja sitoutetaan hoitoon keskustelun kautta. Potilas saa rauhassa kertoa 

omasta tilanteestaan, jonka jälkeen kerrotaan hoitopaikasta, hoitomenetelmistä ja esitellään 

hoitoyhteisön tilat. (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, s. 222) Sairaalahoitoon tuleminen ei aina 

tapahdu yhteistyössä potilaan kanssa, jolloin potilas voi tuntea vastarintaa. Tällöin on 

tärkeää keskustella hoidon tarpeellisuudesta ja rakentaa luottamusta. (Hämäläinen ym., 

2017, s. 167) 

Hoitosuhteessa työskentelyn tavoitteena on potilaan voimaantuminen, jolloin hänen 

toimintakykynsä vahvistuu. Potilaan voimaantuminen vaatii vuorovaikutuksellista 

kohtaamista, hoidollista keskustelua, jossa hoitaja vastaanottaa potilaan tunteita ja on 

peilinä potilaalle. Hoitosuhteen työskentelyvaihetta ohjaavat hoitosuunnitelma ja 

hoitosopimus sekä hoidon tavoitteet. Hoidollisessa keskustelussa hoitaja pyrkii 

ymmärtämään potilaan kokemusmaailmaa ja rohkaisee potilasta ilmaisemaan tunteitaan 

avoimesti. Yhdessä pyritään löytämään keinoja selviytyä ahdistuksesta ja jäsentää ajatuksia. 

(Heikkinen-Peltonen ym., 2014, s. 225) 

Hoitosuhteen pituuden määrittää se, mitä hoitosuunnitelmassa ja hoitosopimuksessa on 

sovittu. Tärkeää olisi, että sovitut tavoitteet olisi ainakin osittain saavutettu. Hoitosuhteen 
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päättyminen saattaa herättää sekä hoitajassa että potilaassa menetyksen tunteita, kun 

hoitosuhde on jatkunut pitkään ja hoitajan ja potilaan välille on kehittynyt kiintymystä. 

Hoitosuhteen päättyessä käydään läpi hoitosuhteen eri vaiheita ja jakaa suhteen 

päättymiseen liittyviä tunteita. Hoitosuhteen päättyessä suhde potilaaseen päättyy 

lopullisesti, joten hoitaja ei saa tehdä lupauksia, joita ei voi pitää. (Heikkinen-Peltonen ym., 

2014, ss. 226–227) 

3.2.4 Hoitosuhteen vuorovaikutusmenetelmät 

 Hoidollinen keskustelu on dialogista keskustelua potilaan kanssa, jossa hoitaja kuuntelee, 

havainnoi ja tekee väliintuloja. Keskustelun tarkoitus on luoda potilaaseen yhteys ja ilmapiiri, 

jossa potilas pystyy avoimesti kertomaan asioistaan. Aktiivinen kuunteleminen auttaa 

hoitajaa havainnoimaan potilasta. Hoitajan tulee olla avoimen kiinnostunut kaikesta mitä 

potilas sanoo ja tulkita myös potilaan ilmeitä, äänenpainoja, hiljaisuutta ja tunnetiloja. Myös 

kehon kielen kuuntelemisen kautta hoitaja tekee havaintoja potilaasta. (Heikkinen-Peltonen 

ym., 2014, s. 228) Hoidollisessa keskustelussa hoitaja ohjaa keskustelua kysymyksillä, joiden 

muoto riippuu tilanteesta esimerkiksi, halutaanko kysymyksillä tarkentaa asiaa tai suunnata 

keskustelua. Keskustelua ohjataan yksinkertaisella täydentämisellä esimerkiksi käyttämällä 

ilmaisuja “niinkö”, “vai niin” tai “hmm”. Yksinkertaisella väliintulolla viritellään keskustelua 

tai voidaan kiinnittää huomiota tiettyyn yksityiskohtaan. (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, s. 

228)  

 

Psykiatrisella osastolla käytetään työmenetelmänä myös psykoedukatiivista 

työskentelytapaa, jossa keskeistä on jaettu asiantuntijuus hoitavan tahon, potilaan ja tämän 

perheen kesken. Psykoedukaation tavoite on löytää yhdessä ratkaisu potilaan ja perheen 

ongelmiin. Psykoedukaatio on vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa lähtökohtana on 

potilaan yksilölliset kokemukset. Keskustelun avulla havainnoidaan ja vaihdetaan 

kokemuksia ja etsitään yhdessä ymmärrystä tilanteelle. Psykoedukatiivisen keskustelun 

aikana potilaalle annetaan tietoa sairaudesta, oireista, selviytymiskeinoista ja toipumisesta, 

mutta niin, ettei keskustelu ole asiantuntijakeskeistä, vaan dialogista. Keskustelussa voidaan 

esimerkiksi potilaan kertomuksen perusteella tarkastella sairauden laukaisevia varomerkkejä 

ja pohtia, miten potilaan kannattaa toimia vastaisuudessa huomatessaan varomerkkien 

ilmaantuessa. (Hämäläinen ym., 2017, s. 167) 
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3.3 Lääkehoito 

Lääkehoito on aina luvanvaraista ja lääkehoidon toteuttamiseen on laadittava mm. 

yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Toimintaa valvoo aluehallintovirastot ja Valvira. 

(Valvira, 2020) Lääkäri toimii lääkehoidon asiantuntijana ja määrää lääkkeet potilaalle 

yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Tietyin edellytyksin myös sairaanhoitajilla ja optikoilla 

on rajoitettu lupa määrätä lääkkeitä. (Valvira, 2019) Työnantajan tulee varmistaa 

hoitohenkilökunnan lääkeosaaminen. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden opintoihin 

kuuluu lääkehoitoa käsitteleviä opintoja. Opinnoissa saadun lääkeosaamisen lisäksi 

vaaditaan yleensä näyttö osaamisesta työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Tämä 

osoitetaan usein suorittamalla kirjallinen koe sekä käytännön osaamisen näytöt, jonka 

perusteella vastaava lääkäri voi antaa kirjallisen määräaikaisen luvan lääkehoidon 

toteuttamiseen. Luvassa määritellään myös tehtävien sisältö. (Valvira, 2020) Hoitajan tulee 

perehtyä lääkehoitoon sekä ylläpitää ja täydentää osaamistaan kouluttautumalla koko 

työuransa ajan. Hoitajan tehtäviin kuuluu toteuttaa lääkehoitoa sekä opastaa ja neuvoa 

potilasta sekä omaisia lääkehoidon toteuttamisessa. Hoitohenkilökunta kirjaa tarkasti 

toteutuneen lääkehoidon ja raportoi lääkärille tekemistään huomioista potilaan voinnissa. 

(Hietaharju & Nuuttila, 2016, s. 195) Lääkepoikkeamia, kuten virheellisesti annettua lääkettä 

varten, tulee olla oma raportointijärjestelmänsä esimerkiksi Haipro (Valvira, 2020). 

3.3.1 Mielenterveyspotilaan lääkehoito 

Mielenterveyspotilaiden hoidossa tarvitaan hoitokontaktin lisäksi usein myös lääkehoitoa. 

Potilas tarvitsee tietoa lääkkeiden vaikutusmekanismeista, seurannasta sekä mahdollisista 

sivu- ja haittavaikutuksista. Lääkkeen toivottua vaikutusta joudutaan odottamaan yleensä 

useita viikkoja lääkkeen aloittamisen jälkeen. Lääkkeitä voidaan joutua myös vaihtamaan ja 

lopettamaan haittavaikutusten tai vasteen puuttuessa. Lääkehoitoon sitoutumiseen 

vaikuttaa potilaan oireiden määrä, sairaudentunto, saatu tuki, päihteidenkäyttö, 

asennoituminen lääkitykseen ja sen tarpeellisuuteen sekä lääkehoidosta koetut hyödyt ja 

haitat. (Huttunen & Socada, 2017, ss. 48–49) Lääkkeiden käytöstä, annostuksesta sekä 

käyttämättä jättämisestä ja niiden syistä tulee tiedustella potilaalta. Avoin keskustelu ja 

potilaan mielipiteen kuuntelu ja kokemukset lääkkeiden hyödyistä, haitoista ja sivuoireista 

tulee ottaa huomioon ja tukea potilasta lääkkeiden käyttöön. (Hätönen ym., 2014, s. 136) 



13 

 

3.3.2 Psykoosin lääkehoito ja seuranta 

Psykoosin oireiden hoitoon käytetään antipsykootteja. Ne lievittävät positiivisia oireita, 

mutta eivät juurikaan vaikuta negatiivisiin oireisiin eivätkä korjaa kognitiivisia oireita. 

Skitsofreniaan liittyviin mielialaoireisiin niillä on jonkin verran vaikutusta. (Mielenterveystalo, 

n.d.-d) Psykoosin antipsykoottinen lääkehoito jakautuu kahteen vaiheeseen; sairauden 

alussa käytettävään akuuttivaiheen lääkehoitoon sekä pitkäaikaishoidossa toteutettavaan 

estohoitoon. Lisäksi antipsykootit jaetaan kahteen tyyppiin, joita ovat perinteiset eli 

tyypilliset antipsykootit ja uudet eli epätyypilliset antipsykootit. (Mielenterveystalo, n.d.-d) 

Perinteisistä psykoosilääkkeistä sanotaan myös neurolepteiksi, niiden ekstrapyramidaalisten 

haittavaikutusten vuoksi. (Mielenterveystalo, n.d.-d) 

Akuuttivaiheessa käytetään suurempia annoksia kuin pitkäaikaishoidossa. Lääkitystä 

aloittaessa tulee huomioida, että vastetta lääkityksestä saadaan vasta 2–6 viikon kuluessa. 

Injektiona annettava lääke tehoaa nopeammin, mutta yleensä lääkkeet otetaan akuutissa 

vaiheessa suun kautta. (Mielenterveystalo, n.d.-d)  

Lääkkeiden haittavaikutukset voivat vaikuttaa potilaan haluttomuuteen käyttää lääkkeitä. 

Useiden psykoosilääkkeiden käyttöön liittyy mm. painonnousua. Painonnousua on havaittu 

erityisesti olantsapiinin ja klotsapiinin sekä osittain myös risperidonin ja ketiapiinin käytön 

yhteydessä. Painonnousu ja seksuaaliset toimintahäiriöt (kiihottumis- ja orgasmivaikeudet) 

sekä akatisia, lääkkeiden väsyttävä vaikutus, anhedonia (kyvyttömyys tuntea mielihyvää), 

tunnetilojen latistuminen ja ekstrapyramidaaliset oireet vaikuttavat potilaan elämänlaatuun 

ja tätä kautta haluttomuuteen käyttää lääkkeitä. (Huttunen & Socada, 2017, ss. 48–49,465– 

467) 

Antikolinergiset lääkkeet voivat aiheuttaa kiusallisia haittavaikutuksia, kuten suun 

kuivumista, näön hämärtymistä, sydämen tiheälyöntisyyttä, huimausta, ummetusta, 

virtsaamisvaikeuksia, turvotusta ja muistihäiriöitä. (Hätönen ym., 2014, s. 217) Neuroleptit 

voivat vaikuttaa keskushermostoa voimakkaasti lamaten. Haittavaikutuksena voi olla 

ekstrapyramidaalinen oireyhtymä. Näitä oireita ovat akuutti dystonia, akatisia, tardiivi 

dystonia sekä lääkeaine-parkinsonismi. Akuutti dystonia eli dyskineettiset kohtaukset, jotka 

ilmenevät kaulan, niskan, silmien ja vartalon lihasten kouristustiloina, tulevat esiin yleensä, 

kun lääke on juuri aloitettu. Akatisia tarkoittaa kävelypakkoa, joka aiheutuu lääkkeen 

aiheuttamasta levottomuudesta ja näyttäytyy potilaan tuskaisuutena, rauhattomuutena ja 
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lihasten nykimisenä. Myös akatisian riski on suurin juuri hoidon alussa. Tardiivi dystonia eli 

myöhäisdyskenisia tarkoittaa motorisia häiriöitä ja ne voivat olla osittain palautumattomia. 

Nämä oireet voivat ilmaantua vasta kuukausien tai vuosienkin kuluttua lääkehoidon 

aloituksesta. Lääkeparkinsonismissa esiintyy jäykkyyttä ja vapinaa ja potilas on vähäilmeinen 

ja olemukseltaan jäykkä. Oire voi esiintyä myös silmissä, niin että silmät kääntyvät 

tahdottomasti kohti kattoa. Joillain neurolepteillä on myös epilepsiatyyppistä kouristusta 

lisäävä taipumus. Väsymys ja uneliaisuus ovat monien antipsykoottien haittavaikutus. 

(Hietaharju & Nuutinen, 2016, ss. 198–199) 

Psykoosilääkkeiden käytön yhteydessä seurataan mm. veren rasva- ja sokeriarvoja sekä 

EKG:tä. Osaan lääkkeistä liittyy myös pitoisuusmäärityksiä. Näitä ovat mm. klotsapiini, 

valproaatti ja litium. (Sorvaniemi, 2016, ss. 34–35) Verenpaineiden seuranta voi olla tarpeen, 

etenkin, jos lääkkeen käyttö aiheuttaa huimausta. Joidenkin lääkkeiden käyttö vaatii jatkuvaa 

seurantaa. Näistä mainittakoon tässä erikseen skitsofrenian hoidossa käytettävä klotsapiini. 

Potilaan tulee käydä laboratoriossa verenkuva seurannassa viikottain ensimmäisen 18 viikon 

ajan lääkkeen aloituksesta ja tämän ajan jälkeen jatkaa seurantaa yleensä 4 viikon välein. 

(Sorvaniemi, 2016, s. 34) Lääkkeen käyttöön liittyy riski agranulosytoosista, eli veressä 

kiertävien liuskatumaisten valkosolujen kadosta. Potilasta ohjeistetaan myös ottamaan 

yhteys terveyskeskuksen päivystykseen heti, jos ilmenee kuumeista kurkkukipua tai korkeaa 

kuumetta. (Huttunen, 2017-a) 

Tahdosta riippumattomassa hoidossa olevan potilaan lääkehoidosta huolehditaan 

asianmukaisesti. Potilas ei välttämättä koe itse olevansa lääkehoidon tarpeessa, eikä pysty 

realistisesti arvioimaan omaa tilannettaan. Perusteena lääkehoidolle on, että hoitamatta 

jättäminen vaarantaisi potilaan tai toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden. 

Lääkehoidon turvallista toteuttamista voidaan edistää mm. lääkevalvonnalla, jonka 

tarkoituksena on huolehtia lääkehoidon toteutumisesta. Pakkotoimenpiteenä voidaan lääke 

antaa myös injektiona. (Valvira, n.d., s. 10; Huttunen, 2017-b)  

3.4 Väkivaltariskin arviointi ja turvallisuuden lisääminen psykiatrisella osastolla 

Työpaikalla laadittu toimintamalli väkivallan varalta vähentää väkivallan riskiä. Väkivalta ja 

sen uhkan tunnistaminen onkin tärkeää. Väkivaltatilanteisiin ja sen uhkaan tulee olla 
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suunniteltuna toimenpiteet, joihin lukeutuu mm. turvalliset työtavat ja järjestelyt, 

henkilökohtaiset turvavälineet, tekniset järjestelmät, kuten turvahälyttimet ja niiden testaus, 

tilajärjestelyt sekä vartiointi ja järjestyksen valvonta. Ennakointiin kuuluu mm. työpaikan 

kalustus ja irtaimen esineistön sijoittelu pois asiakkaan ulottuvilta, yksintyöskentelyn 

välttäminen, asiallinen työvaatetus, jossa ei koruja, huiveja, hihnoja tai avainnauhoja kaulan 

ympärillä, kunnolliset työkengät, hiukset kiinnitettynä ja teräesineet potilaiden 

ulottumattomissa, ei esim. työasun taskussa. Lisäksi yhteisesti sovitut toimintatavat ja niiden 

harjoittelu ja koulutus parantavat työpaikan turvallisuutta. (Työturvallisuuskeskus, 2020, s. 

48)  

Koulutusta tarjoaa mm. haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyä ja hallintaa käsittelevä 

koulutusohjelma MAPA (Management of Actual or Potential Aggression), jonka keskeinen 

sanoma on huolenpito, hyvinvointi, suojaaminen ja turvallisuus. Koulutus tarjoaa keinoja 

torjua väkivaltaa ja rauhoittaa tilanne sekä lisätä turvallisuutta ennakoimalla, omalla 

rauhallisella käytöksellä sekä sanallisesti ohjaten. Koulutuksessa opetellaan fyysisiä 

interventioita, joita ovat mm. potilaan fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen. (MAPA®, 2015, 

ss. 1, 34–35) 

Työntekijät voivat joutua väkivaltaiseen tai uhkaavaan tilanteeseen kaikkialla 

terveydenhuollossa. (Hietaharju & Nuuttila, 2016, s. 113) Erityisesti psykiatrian 

akuuttiosastoilla työskentelevillä hoitajilla on suuri riski joutua väkivallan kohteeksi. 

Väkivallan uhka aiheuttaa hoitajissa turvattomuutta ja stressiä. Henkilökunta tarvitsee tukea 

ja koulutusta väkivaltatilanteisiin. (Alhonkoski ym., 2013, s. 11) Väkivaltariskin arviointiin on 

kehitetty erilaisia menetelmiä, jotka on jaoteltu kliinisiin, aktuaarisiin ja strukturoituihin 

menetelmiin. Kaikkia menetelmiä tulee käyttää osana potilaasta tehtävässä 

kokonaisarviossa. (Korhonen ym., 2016 ss. 21–22) Kliinisissä menetelmissä arvio perustuu 

työntekijän harkintaan. Aktuaarisessa riskinarvioinnissa hyödynnetään erilaisia tilastollisia 

malleja ja riskitekijöitä potilaan käyttäytymistä arvioitaessa. Strukturoidut 

riskiarviointimenetelmät muodostuvat erilaisista mittaripatteristoista, jotka on kehitetty ajan 

kuluessa ja joita käytetään erityyppisissä ympäristöissä. Arviointia potilaan käyttäytymisestä 

voidaan tehdä niin lyhyen kuin pitkän aikavälin riskinarvioinnista. Lyhyen aikavälin 

riskiarvioinnissa saadaan tietoa esim. osastohoidon aikaisesta, yleensä seuraavan 

vuorokauden aikana tapahtuvasta, väkivaltakäyttäytymisen riskistä ja pitkäaikaisarviolla 
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puolestaan väkivaltakäyttäytymisen riskistä yhteiskunnassa potilaan kotiuduttua sairaalasta. 

(Alhonkoski ym., 2013, ss. 26–27) 

On hyvä tunnistaa potilasryhmät, jotka ovat suuremmassa riskissä väkivaltaiseen 

käyttäytymiseen. Heitä ovat päihteidenkäyttäjät, psykoottiset potilaat, erityisesti 

paranoidista skitsofreniaa sairastavat potilaat sekä psykoottisessa kiihtymystilassa tai 

maniassa olevat potilaat. Persoonallisuushäiriöiset, narsistiset, epävakaat ja epäsosiaaliset 

potilaat sekä aivo-orgaanisista sairauksia sairastavat potilaat. Kannattaa huomioida myös, 

että edellä mainittujen saattajat, omaiset ja vierailijat voivat käyttäytyä hankalasti. 

(Hietaharju & Nuuttila, 2016, ss. 115–116) 

Väkivallan riskiä arvioitaessa kiinnitetään huomiota potilaan taustaan ja aiempaan 

väkivaltaisuuteen, nuorella iällä alkaneeseen väkivaltaiseen käytökseen, lapsuuden 

käytöshäiriöihin, parisuhdeongelmiin, työsuhdeongelmiin ja päihteiden väärinkäyttöön 

(Hyyti, 2015, ss. 124–126). Psykiatrisella osastolla kiinnitetään huomioita potilaiden 

psykoottisuuden luonteeseen; ajatushäiriöiden, epäluuloisuuden ja vainoahdistuksen 

esiintymiseen ja määrään, kiihtyneisyyden ja jännittyneisyyden määrään, väkivaltaisten 

mielikuvien, pelkojen ja puheiden esiintyvyyteen, itsekeskeisyyteen ja lyhytjännitteisyyteen, 

tunnekylmyyteen, välinpitämättömyyteen ja empatiakyvyttömyyteen, impulssikontrollin 

heikkouteen, acting out käytökseen, orgaanisiin piirteisiin sekä potilaan tahdonvastaiseen 

hoitoon ja sairaalasta pois pyrkimiseen sekä miten potilas tulee kontaktiin hoitosuhteessa. 

(Hietaharju & Nuuttila, 2016, s. 116) 

Väkivaltakäyttäytymistä voidaan ennakoida ja vähentää. Jo aiemmin mainittu odottaminen 

ja epäselvät ohjeet lisäävät häiriökäyttäytymistä. Väkivaltakäyttäytymisen vähentämisen 

ennakointi tulee huomioida työn suunnittelussa, varmistamalla että ammattitaitoista 

henkilökuntaa on riittävästi paikalla, toiminta-, tilat-, ja ohjeet ovat selkeitä ja jäsenneltyjä ja 

potilaan tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti. Tällöin potilas ei joudu odottelemaan ja aikaa 

keskusteluihin järjestyy. (Korhonen, 2016, ss. 32–33; Safewards, n.d.)  

Toimintaympäristön on selkeys ja turvallisuus vähentää virikkeitä, jotka voisivat edistää 

väkivaltakäyttäytymistä (Korhonen ym., 2016, s. 33). Hoitohenkilökunta voi omalla 

käytöksellään vaikuttaa turvallisen ilmapiirin luomiseen. Hoitajan rauhallinen ja kiireetön 

käytös lisää turvallisuuden tunnetta. (Hyyti, 2015, s. 197)  
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Riittävä henkilöstömitoitus ja ammattitaitoinen henkilökunta edistää osaston turvallisuutta. 

Epäpätevät sijaiset ja henkilökunnan vaihtuvuus voivat puolestaan aiheuttaa levottomuutta 

ja lisätä turvattomuutta sekä lisätä pakonkäyttöä. (Korhonen ym., 2016, s. 31.) Samoihin 

asioihin on kiinnitetty huomiota myös Alhonkosken ym. (2013) tutkimuksessa, jossa 

käsiteltiin hoitajien työn hallintaa psykiatrien potilaan väkivaltatilanteissa. Henkilökunta on 

tuonut esille ongelmia ja kehittämisalueita osaston levottomuuden hallintaan. Esille 

nousseita asioita oli mm. liian voimakas reagointi lievään aggressiivisuuteen, johon 

ratkaisuna onkin esitetty juuri henkilökunnan ammatillisuutta ja rauhallista työskentelytapaa 

ja sovituista asioista kiinnipitämistä. Potilaiden sijoittelulla osastolle oli väkivaltaa vähentävä 

vaikutus, jolla voitiin ennakoida korkeaa täyttöastetta ja miehityksen vähyyttä. 

Raportointiaikoina ja tauoilla oli huomioitava, että osastonpuolella oli riittävästi 

henkilökuntaa. (Alhonkoski ym., 2013, s. 65)  

Potilaiden aikatauluihin tulleista muutoksista oli muistettava raportoida vuoronvaihteessa, 

että vältyttiin turhilta pettymyksiltä. Viikkosuunnitelman puute sekä virikkeettömyys ja 

aktiviteetin puute on koettu levottomuutta lisäävänä. Näihin asioihin onkin hyvä kiinnittää 

huomiota osaston toimintoja kehitettäessä. (Alhonkoski ym., 2013, s. 65)  

Henkilökunta pystyy usein etukäteen havaitsemaan aggressiivisen käyttäytymisen 

puhkeamisen. Potilas saattaa olla motorisesti levoton, joka näyttäytyy vaikeutena pysyä 

paikallaan ja kävelynä edestakaisin. Puhe voi muuttua jyrkkäsävyiseksi ja kovaääniseksi. 

(Hyyti, 2015, s. 229) Katse voi olla sairas ja potilas voi kieltäytyä lääkkeistä. Potilaan voi olla 

vaikea pysähtyä keskusteluihin. (Hietaharju & Nuuttila, 2016, s. 117) Olemus voi olla jäykkä 

ja potilas saattaa puristella nyrkkejään kiinni ja auki, polkea jalkaa ja heitellä tavaroita ja 

paiskoa ovia (Hyyti, 2015, s. 229). Todellisuudentaju voi pettää ja harhat voivat olla 

pelottavia ja uhkaavia. Hoitohenkilökunnan rauhallinen lähestyminen ja kohtaaminen voi 

rauhoittaa potilasta ja luoda turvaa poistamalla uhan tunnetta. Hoitajien työnjaon tulee olla 

selkeä. Tilanteissa tulee toimia työparina, niin että toinen johtaa puhetta ja toinen voi 

osallistua, mutta ei puhu päälle. Muu työtiimi seuraa tilannetta ja on valmis auttamaan ja 

kutsumaan lisävoimia sekä lääkärin paikalle, jos tilanne kärjistyy. (Hietaharju & Nuuttila, 

2016, s. 118)  

Väkivaltaisen potilaan kohtaamisen fyysisiin työmenetelmiin voidaan lukea potilaan 

sitominen, tahdonvastainen lääkeinjektio ja voiman käyttö. Rauhoittamis- ja 
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vetäytymismenetelmiä ovat eristäminen, de-eskalaatiomenetelmät, aikalisä ja potilaan 

lähettäminen intensiiviseen tehohoitoon. Erityistarkkailu ja tarvittava lääkitys ovat lääkitys- 

ja havainnointimenetelmiä. Ennaltaehkäisevänä menetelmänä voidaan nähdä henkilökunnan 

koulutus. (Alhonkoski, 2013, ss. 23–24) 

Seuraavassa luvussa esitellään tähän samaan aiheeseen liittyvää työmenetelmää, jolla 

voidaan lisätä osastojen turvallisuutta. 

3.5 Safewards-malli 

Safewards-mallin kehittämisestä vastaa englantilainen professori Len Bowers. Menetelmän 

tarkoitus on lisätä turvallisuutta ja vähentää konflikteja, väkivaltatilanteita sekä niihin 

käytettyjä pakkokeinoja psykiatrisilla osastoilla. Konfliktilla tarkoitetaan tässä käyttäytymistä, 

joka voi johtaa vahingoittamiseen. Rajoitustoimenpide on mm. tarvittavan lääkkeen 

antamista tai potilaan rajoittamista. Mallin mukaan konfliktien ja rajoitustoimenpiteiden 

syntymiseen vaikuttaa henkilökunnan ja potilaiden vaikuttimet sekä taustatekijöiden 

ryhmät. Taustatekijöiden ryhmät ovat niitä tekijöitä, jotka saattavat johtaa tilanteen 

kärjistymispisteeseen ja jonka kautta voidaan puolestaan joutua konfliktiin sekä 

rajoitustoimenpiteeseen. (Safewards, n.d.)  

Safewards-menetelmässä pyritään vaikuttamaan taustatekijöihin, jotka saattavat johtaa 

kärjistymispisteisiin. Vaikuttavia asioita ovat henkilökunta, henkilökunnan antama tuki 

toisilleen tai sen puuttuminen, johdonmukaisuus ja tunteiden käsittely, potilaiden tarpeiden 

huomiointi päivärutiineja tehdessä, osaston siisteys, viihtyvyys, selkeä pohjaratkaisu sekä 

ylipäätään fyysinen ympäristö, jossa potilaat voivat tuntea olonsa mukavaksi ja joka 

mahdollistaa potilaiden valvonnan ja oman tilan antamisen. (Safewards, n.d.) 

Taustatekijöihin kuuluu myös sairaalan ulkopuolella tapahtuva elämä, joka on otettava 

huomioon osastohoidon aikana. Näitä ovat mm. ihmissuhteet, perhe, ystävät ja tapahtumat, 

päihteet ja paluu takaisin arkeen. Hoidossa vaikuttavia tekijöitä ovat potilasyhteisö ja 

muiden potilaiden jännitteiden vaikutus tunnetilaan ja sen ennakointi ja huomioiminen sekä 

henkilökunnan toiminta ja velvollisuudet, kuten mielenterveyslain noudattaminen, 

velvollisuus noudattaa lakia ja johdon linjauksia ja kansallisen ohjeistuksen ohjaama 

yhdenmukainen toiminta sairaaloissa. (Safewards, n.d.) Ominaispiirteet, jotka lisäävät 
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potilaan konfliktien todennäköisyyttä ovat paranoia ja hallusinaatiot, vaikeudet tulla 

toimeen muiden kanssa, ikä, sukupuoli, diagnoosi, asuinpaikka ja esim. nuorten miesten 

todennäköisempi karkaamisriski. (Safewards, n.d.) 

Taustatekijöiden ryhmään pyritään vaikuttamaan interventioilla, joihin tämä Safewards-

menetelmä perustuu. Interventioita ovat: yhteiset odotukset, ystävälliset sanat, puheella 

rauhoittaminen, positiiviset sanat, huonojen uutisten kertominen, tullaan tutuiksi -

toiminnot, avun antaminen, rauhoittumiskeinot, turvallisuuden ylläpitäminen ja 

kotiutusviestit. (Safewards, n.d.) 

Safewards-mallista voidaan valikoida käyttöön joitakin menetelmiä, johon kaikki työntekijät 

perehdytetään. Esimerkiksi rauhoittumiskeinot menetelmä sisältää keinoja, joita voidaan 

käyttää esim. tilanteessa, kun potilas on jännittynyt tai kiihtynyt. Silloin tarvittavan 

lääkkeenannon sijaan pyritään ensisijaisesti tarjoamaan osastolle kootusta 

rauhoittumiskeinot-laatikosta potilaalle käyttöön esim. tulisia karkkeja, tuoksupyyhkeitä, 

kirjoitusvälineitä, musiikkia tai stressipalloja. (Safewards, n.d.)  

Safewards-mallissa mm. tilanteiden ennakointi ja hoitohenkilöstön yhtenäinen linja asioiden 

hoidossa lisäävät osaston turvallisuutta. (Safewards, n.d.) Tutkimuksessa ”Sosiaalisen 

ilmapiirin kehittyminen HUS psykiatrian psykoosien ja oikeuspsykiatrian linjan 

vuodeosastoilla Safewards-mallin implementoinnin yhteydessä”, tutkittiin Safewards-mallin 

mahdollista yhteyttä osasto ilmapiiriin kehittymiseen. Tutkimus toteutettiin kahdessa 

vaiheessa. Tulokset viittasivat siihen, että Safewards-mallin käyttöönotolla saattoi olla 

merkitystä siihen, että hoitohenkilökunnan kokema turvattomuus ei näkynyt potilaille, 

vaikka se ei ollut vähentänyt hoitajien kokemaa turvattomuutta. Tutkimuksen perusteella 

saatettiin arvioida, että henkilökunta oli menetelmää apuna käyttäen osannut puuttua 

ajoissa tilanteisiin käyttämällä mm. rauhoittavaa puhetta ja ystävällisiä sanoja. Tutkimuksen 

perusteella arvioitiin myös, että potilaiden kokema ilmapiirin terapeuttisen tuen kasvu 

saattoi liittyä Safewards-mallin vuorovaikutuksellisuutta korostavien interventioiden 

syventämiseen. Tutkimuksen perusteella arvioitiin, että keinoja turvallisuuden lisäämiseksi 

osastoille tarvitaan ja Safewards-malli sitä lisää. Safewards-mallia voi muokata eri osastoille 

sopivaksi vastaamaan osaston tarpeita. Interventioiden syventämisen on oltava 

määrätietoista ja pitkäjänteistä. (Koivisto ym., 2020, ss. 9–10)  
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Mäkisen (2020) pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin Safewards mallin käyttöönotto 

kokemuksia puolestaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hoitajien kokemana. Mallin 

käyttöönoton koettiin lisäävän avoimuutta ja yhteistyötä, tasa-arvoistavan hoitokulttuuria, 

lisäävän hoitokäytäntöjen muuttumista potilaskeskeisemmiksi sekä vähentävän pakon 

käyttöä. Tutkimuksessa tuli esille myös ristiriitaisuuksia. Interventiot saatettiin kokea turhiksi 

tai niiden tarkoitusta ei ymmärretty, jotkin interventiot koettiin luonnollisemmiksi toteuttaa 

kuin toiset. Kehittämisehdotuksissa nostettiin esille perusasioiden kertaus ja perehdytys. 

Interventioita tulisi myös pystyä muokkaamaan omannäköisiksi ja soveltumaan juuri tiettyyn 

paikkaan.  Tutkimuksen perusteella voitiin arvioida, että Safewards-mallia voidaan 

hyödyntää hoitotyön kehittämisessä. (Mäkinen, 2020, ss. 19–42) 

3.6 Potilaan itsetuhoisuus, karkaaminen, rajoittaminen ja eristäminen 

Itsemurhavaarassa oleva henkilö on ollut usein yhteydessä perusterveydenhuoltoon 

viimeisen kuukauden aikana ennen itsemurhan tekoa tai sen yritystä. 

Perusterveydenhuollossa onkin tärkeä tunnistaa itsemurhariskissä olevat potilaat. 

Itsemurhan taustalla on yleensä melko pitkäkestoiset ja kasaantuneet ongelmat ja 

riskitekijöiden yhteisvaikutukset. Potilas voi tuoda vastaanotolla esille toivottomuutta, 

avuttomuutta tai yksinäisyyttä. Mielenterveyden häiriöt ja niistä erityisesti vakava masennus 

ja päihdehäiriöt nostavat itsemurhariskiä. Samoin aiemmat itsemurhayritykset. Itsemurha-

aikeista kannattaa kysyä potilaalta mahdollisimman suoraan. Jos potilas kertoo itsetuhoisista 

ajatuksista, niin seuraavaksi tulee selvittää mikä näitä ajatuksia aiheuttaa ja kuinka usein 

potilas niitä miettii, sekä onko hän vienyt ajatuksia käytännöntasolle. (Partonen & Solin, 

2017, ss. 1405–1410) 

Puheeksiotto ei lisää itsemurhariskiä. Sitä vastoin se voi lisätä potilaan tunnetta tulla 

kuulluksi ja näin helpottaa itsetuhoisia ajatuksia. Puheeksiotto vaatii hyviä 

vuorovaikutustaitoja ja luottamuksellisen suhteen sekä empatiakykyä. Jos potilas kärsii 

vakavasta masennuksesta ja on välittömässä itsemurhariskissä, niin silloin tulee arvioida 

psykiatrisen osastohoidon tarvetta ja tarkkailulähetteen tekemistä, jos tarvetta tahdosta 

riippumattomalle hoidolle on. (Partonen & Solin, 2017, ss. 1405–1410) Osastohoidossa 

olevan itsemurhariskissä olevan potilaan vointia voidaan turvata mm. turvallisella 

ympäristöllä, potilaan kanssa käytävillä keskusteluilla, vastuuvalvonnalla, vierihoidolla, 
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lääkehoidolla ja mahdollisilla rajoituksilla, kuten ulkoiluoikeuksien rajoittamisella. 

(Mielenterveyslaki 1116/1990 § 22) 

Potilaan liikkumisvapautta voidaan rajoittaa tiettyjen ehtojen täyttyessä. Potilaalta voidaan 

kieltää sairaala alueelta tai tietystä hoitoyksiköstä poistuminen. Ilman lupaa tai palaamatta 

jäämisen vuoksi, potilas voidaan noutaa takaisin sairaalaan. Liikkumisvapauden 

rajoittamisesta päättää hoitava lääkäri. Hoitohenkilökunta voi käyttää sellaisia tarpeellisia 

voimakeinoja potilaan poistumisen estämiseksi tai siirtämiseen, joita voidaan pitää 

puolustettavina. Puolustettavuutta arvioitaessa huomioidaan potilaan sairaalassa olon syy, 

poistumisesta aiheutuva vaara potilaan tai muiden terveydelle ja turvallisuudelle sekä 

käytettävissä olevat voimavarat sekä muut seikat, jotka vaikuttavat tilanteen 

kokonaisarvosteluun. (Mielenterveyslaki 1116/1990 § 22) 

Hoitava lääkäri päättää potilaan tahdosta riippumatta suoritettavasta hoito- ja 

tutkimustoimenpiteistä sekä kiinnipitämisestä tai sitomisesta hoitotoimenpiteen ajaksi sekä 

muista näihin rinnastettavista lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä. Potilaan saa tietyin 

edellytyksin eristää muista potilaista silloin, kun potilas käyttäytyy niin, että on 

todennäköistä, että hän vahingoittaisi itseään tai muita. Käyttäytymisellään vakavasti 

vaikeuttaisi muiden hoitoa tai vaarantaisi omaa turvallisuuttaan tai on todennäköistä, että 

hän vahingoittaisi omaisuutta merkittävästi tai katsotaan, että eristämiselle on jokin muu 

painava hoidollinen syy. Eristämisen yhteydessä hoitohenkilökunta saa käyttää potilaan 

kiinnipidossa välttämättömiä voimakeinoja. Eristyksessä huolehditaan, että potilaalle 

tarjotaan soveltuva vaatetus. Lääkäri päättää potilaan eristämisestä ja sitomisesta. 

Poikkeuksena on kiireelliset tapaukset, joissa hoitohenkilökunta voi väliaikaisesti suorittaa 

eristämisen tai sitomisen, kunhan välittömästi ilmoittaa tästä lääkärille. (Mielenterveyslaki 

1116/1990 § 22)  

Kiinnipitäminen, eristäminen tai sidottuna pitäminen tulee lopettaa heti, kun se ei enää ole 

välttämätöntä. Hoitava lääkäri arvioi potilasta niin usein kuin potilaan terveydentila tätä 

edellyttää ja päättää jatketaanko vai lopetetaanko toimenpide. Eristetylle tai sidotulle 

potilaalle määrätään vastuuhoitaja, joka huolehtii potilaan hoidosta ja huolenpidosta sekä 

tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun. Hoitohenkilökunta on näkö- tai kuuloyhteyden 

päässä, kun kyseessä on sidottu tai alaikäinen potilas. Eristämisestä ja sitomisesta 

ilmoitetaan aina aluehallintovirastolle. Ilmoitus toimitetaan kahden viikon välein ja siitä on 
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tultava ilmi potilaan tunnistetiedot, tiedot toimenpiteestä ja syystä sekä määränneen 

lääkärin nimi. (Mielenterveyslaki 1116/1990 § 22) 

Omaisuutta voidaan ottaa haltuun, jos potilaalla on päihteitä tai huumausaineiden käyttöön 

tarkoitettuja välineitä tai aineita tai esineitä, jotka vaarantavat potilaan tai muiden 

henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Jos on todennäköistä, että potilas sairaudentilansa 

takia hävittäisi rahansa tai muut maksuvälineensä, voidaan myös ne ottaa toimintayksikön 

haltuun. Haltuun voidaan ottaa myös muut hoitoa tai toimintayksikön yleistä järjestystä 

vakavasti haittaavat aineet ja esineet. Hoidon päätteeksi tämä omaisuus palautetaan 

potilaalle, jollei omaisuuden palauttamisesta tai hävittämisestä muussa laissa toisin säädetä. 

Haltuunotosta tulee heti ilmoittaa ylilääkärille tai muulle vastaavalle lääkärille, jonka tulee 

ratkaista palautetaanko omaisuus potilaalle jo ennen hoidon päättymistä. Haltuunotettu 

omaisuus ja haltuunoton syy on myös merkittävä asiapapereihin. (Mielenterveyslaki 

1116/1990 § 22) 

Potilaan omaisuus ja lähetykset ja tilat voidaan tarkastaa, jos on perusteltua epäillä, että 

potilaalla on hallussa edellisessä kappaleessa mainittua aineita tai esineitä. Tarkastamisesta 

päättää lääkäri ja omaisuus tarkastetaan kahden laitoksen henkilökuntaan kuuluvan 

toimesta, jos ei ole erityistä perustetta miksi näin ei voisi toimia. Pyritään järjestämään niin 

että potilas on paikalla, kun kirjeitä ja lähetyksiä avataan. (Mielenterveyslaki 1116/1990 § 

22) 

Henkilön tarkastus voidaan suorittaa, jos on perusteltua syytä epäillä, että potilaalla on 

vaatteissaan tai muutoin yllään edellisessä kappaleessa mainittuja aineita tai esineitä. 

Henkilönkatsastus voidaan tehdä, jos on todennäköisiä syitä epäillä, että potilas on 

päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen tai että hänellä on niitä tai 22 g §:ssä tarkoitettuja 

aineita tai esineitä kehossaan. Henkilönkatsastus käsittää potilaan ruumiin tarkastamisen, 

puhalluskokeen, veri-, virtsa- tai sylkinäytteen ottamisen. Henkilönkatsastusta tehdessä 

huolehditaan, että näytteen antamisesta tai kokeen suorittamisesta ei aiheudu tarpeetonta 

haittaa potilaalle. Henkilöntarkastuksesta tai -katsastuksesta päättää vastaava lääkäri. 

Tehtävä tulee suorittaa toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvan kahden terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun ammattihenkilön läsnä ollessa. 

Henkilönkatsastuksen tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Jos on kyseessä 
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lääketieteellistä asiantuntemusta vaativa tutkimus, niin sen saa suorittaa vain lääkäri. 

Tarkastuksista tehdään merkinnät potilasasiakirjoihin. (Mielenterveyslaki 1116/1990 § 22) 

Potilaalla on oikeus pitää yhteyttä sairaalan ulkopuolelle tavanomaisin keinoin. 

Yhteydenpidon rajoittamisen perusteita ovat vakava haitta potilaan hoidolle, kuntoutukselle 

tai turvallisuudelle tai on välttämätöntä suojata jonkun muun henkilön yksityiselämää. 

Käytännössä tällä tarkoitetaan potilaan viestien lukemista ja pidättämistä. Potilaan 

yhteydenpitoon käytettäviä laitteiden käyttöä voidaan rajata tai ottaa haltuun. Esim. kirjeet 

saa lukea vain pidättämispäätökseen osallistuneet ja niitä ei säilytetä potilasasiakirjojen 

yhteydessä. Potilaan ja viranomaisten välistä yhteydenpitoa ei saa rajoittaa. Yhteydenpidon 

rajoittaminen vaatii kirjallisen päätöksen vastaavan lääkärin toimesta. Potilasta ja 

mahdollisesti tiedossa olevaa asianosaista tulee kuulla ennen päätöksen tekoa. 

Päätökseen on kirjattava rajoituksen syy, rajoituksen piiriin kohdistuvat henkilöt, millaista 

yhteydenpitoa rajoitus koskee sekä rajoituksen laajuus. Rajoitus on määräaikainen, enintään 

30 päivää kerrallaan. (Mielenterveyslaki 1116/1990 § 22) 

 

Itsemääräämisoikeuden rajoituksista on pidettävä luetteloa. Luetteloon merkitään potilaan 

tunnistetiedot, rajoitusta koskevat tiedot sekä rajoituksen määränneen lääkärin ja 

rajoituksen suorittajien nimet. Tietoja säilytetään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne on 

poistettava. (Mielenterveyslaki 1116/1990 § 22) 

3.7 Kirjaaminen ja raportointi 

Hoitotyön kirjaamista ohjaa kansallinen sähköinen kirjaamismalli, joka perustuu WHO:n 

päätöksenteon prosessimalliin ja sähköiseen sekä rakenteiseen kirjaamiseen. Finnish Care 

Classification eli FinCC on rakenteisen kirjaamisen perusta. Se muodostuu Suomalaisesta 

hoidon tarveluokituksesta (SHTaL), Suomalaisesta hoitotyön toimintoluokituksesta (SHToL) ja 

Suomalaisesta hoidon tulosluokituksesta (SHTuL). Tarve- ja toimintoluokitus muodostuu 

kolmesta tasosta, joita ovat komponentti, pääluokka ja alaluokka. Tulokset luokitellaan 

kolmiportaisesti: parantunut, ennallaan tai huonontunut. Näiden luokitusten lisäksi 

potilaasta kirjoitetaan vapaata tekstiä. Tarveluokituksessa varmuusastetta voidaan ilmaista 

tarpeen varmuudella, todennäköisyydellä ja epäilyllä. (Iivanainen & Syväoja, 2016, s. 15)  
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Potilaskertomuksen ja muiden potilasasiakirjojen laatimisen velvoite perustuu 

lainsäädäntöön.  Potilaslain 12§ mukaan potilasasiakirjoihin tulee merkitä kaikki tiedot, jotka 

ovat tarpeellisia potilaan hoidon suunnittelussa, järjestelyssä, toteuttamisessa ja seurannan 

turvaamisessa. (STM, 2012, s. 44) Suomalainen hoitotyön kirjaamismalli kuvaa hoitotyön 

prosessin vaiheet. Näitä ovat tiedon keruu- ja analysointi, hoidon suunnittelu-, toteutus- ja 

arviointi. Hoitotyön keskeiset rakenteiset tiedot sisältävät hoidon tarpeen, hoitotoimet, 

hoidon tuloksen, hoitoisuuden ja hoitotyön yhteenvedon. (Mykkänen ym., 2018, s. 206) 

Sairaalassa osastohoidossa olevasta potilaasta tulee tehdä potilaskertomukseen merkinnät 

aikajärjestyksessä. Merkinnät tehdään tilan muutoksista, tehdyistä tutkimuksista ja 

annetusta hoidosta. Päivittäismerkinnät tehdään mm. potilaan tilaan liittyvistä huomioista ja 

hoitotoimista. Määrätyt ja annetut lääkkeet on merkittävä potilaskertomukseen tarkasti. 

(STM, 2012, ss. 57–58) Kirjaamalla kuvataan potilaan hoitoa ja varmistetaan hoidon 

toteutus, seuranta, arviointi sekä tiedonkulku hoitavien tahojen kesken. Kirjaamalla 

osoitetaan annettu hoito. (Mykkänen ym., 2018, s. 204) Psyykkistä tasapainoa kirjatessa 

kirjaamisessa käytettäviä toimintoluokituksia on esitelty Iivanaisen ja Syväojan (2016, s. 26) 

Taulukko 1 - kirjaamisen toimintoluokitukset. 

Taulukko 1 - kirjaamisen toimintoluokitukset 

Pääluokka Alaluokka 

Psyykkisen tilan seuranta Havaintokyvyn häiriöiden tunnistaminen  

Käyttäytymisen häiriöiden tunnistaminen 

Mielialan seuranta 

Hoitosuhdetyöskentely Omahoitajakeskustelu 

Itsetuhoisen käyttäytymisen estäminen 

Ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen 

Todellisuudentajun vahvistaminen 

Potilaan todellisuuden kuunteleminen 

Eri hoito- ja terapiamuotojen käyttö Yksilöhoidot ja –terapiat 

Ryhmähoidot ja –terapiat 

Luovat hoitomuodot ja -terapiat 

Eristäminen Vuorovaikutus ja mielialan seuranta 

eristämisen aikana 
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Psykologinen purku eristämisen jälkeen 

Psyykkistä tasapainoa edistävä ohjaus  

 

3.8 Perehdyttäminen 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä tutustuu uuteen 

työpaikkaan, sen toimintatapoihin, työyhteisöön sekä työhön, asiakkaisiin sekä auttaa 

perehdytettävää ymmärtämään mitä häneltä odotetaan ja mikä hänen vastuunsa on 

työyhteisön toiminnassa. Perehdyttämiseen sisältyy myös työtehtävien oppiminen ja 

turvallisuusohjeet. (Hämäläinen & Kangas, 2010, s. 2)   

Työhön perehdyttäminen on työturvallisuuslainsäädännön edellyttämää toimintaa, jonka 

järjestämisestä vastaa lähin esimies (Ahokas & Mäkeläinen, 2013, s. 3). Perehdytystä 

ohjaavat työsopimuslaki 55/2001, työturvallisuuslaki 738/2007 sekä asetus 

terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 1194/2003. Työturvallisuuslaissa 

määritellään millaista työnohjausta ja opastusta työntekijälle tulee antaa. Lain mukaan 

työntekijä tulee perehdyttää riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin, työ- ja 

tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaoppiseen ja 

turvalliseen käyttöön sekä turvallisiin työskentelytapoihin. (Työturvallisuuslaki 738/ 2002 § 

14) Työturvallisuuslaissa todetaan myös, että työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta 

työn vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta ja terveyttä uhkaavan 

vaaran välttämiseksi. (Työturvallisuuslaki 738/ 2002 § 14) Perehdytyksen suunnittelun ja 

toteutuksen työpaikat suunnittelevat itsenäisesti. (Miettinen, ym., 2006, s. 62)  

Perehdytyksen sisältö vaihtelee tilanteen ja tarpeen mukaan. Uudelle työntekijälle kaikki on 

uutta, jolloin on oleellista perehdyttää perusasiat, joilla pääsee työssä alkuun. Lyhytaikaisten 

sijaisten ja tilapäisten työntekijöiden perehdytykseen ei useinkaan ole käytettävissä paljoa 

aikaa, joten perehdytyksessä tulisi käydä läpi työn kannalta keskeisimmät asiat. (Hämäläinen 

& Kangas, 2010, s. 3)   

 Perehdyttämisellä on merkitystä perehdytettävälle, työyhteisölle ja työpaikalle. 

Tavoitteellinen perehdytys lisää työhyvinvointia, motivoi työhön ja nopeuttaa työntekijän 

sopeutumista uuteen työyhteisöön. (Miettinen, ym., 2006, s. 68) Hyvä perehdytys lisää 
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työhyvinvointia ja työssäjaksamista, jolloin työntekijä sitoutuu paremmin työhön. (Lahti, 

2007, s. 45)  

Perehdyttämisen tavoite on, että uusi työntekijä pystyisi nopeammin työskentelemään 

itsenäisesti ja ottaa uusi työntekijä osaksi työyhteisöä ja luoda positiivinen asenne 

työyhteisöä ja työtä kohtaan. Kun uusi työntekijä saa heti alkuun positiivisen mielikuvan 

työpaikasta ja hän kokee olevansa tervetullut, hänen työmotivaationsa on parempi ja 

poissaolojen määrä vähenee. (Hämäläinen & Kangas, 2010, ss. 4–5)  

Uuden työntekijän mielikuva yrityksestä on tärkeä yrityskuvan kannalta, sillä kun uusi 

työntekijä kertoo kokemuksestaan työpaikasta muille alan työntekijöille ja esimerkiksi 

opiskelijoille, vaikuttaa mielikuva siihen, miten innokkaasti työpaikalle haetaan töihin. 

(Hämäläinen & Kangas, 2010, s. 5) Myös työturvallisuus paranee, kun uudelle työntekijälle 

perehdytetään työpaikan riskitekijöitä ja toimintatapoja, sillä usein tapaturmat ja 

onnettomuudet tapahtuvat juuri aloittelevalle työntekijälle. Hyvä perehdyttäminen on myös 

kustannustehokasta, kun otetaan huomioon esimerkiksi poissaolojen, henkilöstön 

vaihtuvuuden, sekä uuden työntekijän tietämättömyydestä johtuvien virheiden 

korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. (Hämäläinen & Kangas, 2010, s. 4; Lahti, 2007, s. 8)   

3.9  Perehdyttämisen suunnittelu  

 Perehdyttäminen aloitetaan suunnittelusta. Hyvä perehdyttäminen vaatii 

suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta ja perusteellista valmistelua. (Hämäläinen & 

Kangas, 2010, s. 6) Perehdyttämisen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon työpaikan 

tavoiteltu toimintamalli, nykytilanne ja resurssit, sekä kehittymisen tavoitteiden määrittely 

organisaatiossa. Koska painopisteet vaihtelevat eri työpaikoilla, tulee perehdytyksen 

suunnittelu tehdä yksilöidysti. (Kupias & Peltola, 2017, s. 87)   

 Perehdyttämisen päätavoite on oppiminen, mutta työpaikoilla määritellään yksilöllisesti, 

mitkä asiat perehdytettävän on perehdytyksessä tarkoitus oppia. Työpaikoilla on erilaisia 

perehdytysohjelmia ja oheismateriaalia. Työpaikoilla tulee suunnitella, miten uusien 

työntekijöiden perehdytys järjestetään, millä ajalla ja kuka perehdyttää. Suunnitteluun 

kuuluu myös perehdyttäjien koulutus sekä perehdytykseen käytettävä aineisto. 

Perehdyttämiseen kuuluu aina oppimisen arviointi ja varmistaminen. On tärkeää, että 
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työpaikalla on selkeä toimintamalli perehdytyksestä ja opastusta perehdyttäjille. 

(Hämäläinen & Kangas, 2010, ss. 6–7)  

3.10 Perehdyttämisen toteuttaminen  

Perehdyttämistilanteessa on tärkeää kohdata perehdytettävä onnistuneesti. Tällöin 

perehtyjälle jää hyvä ensivaikutelma ja hän pystyy vapaammin keskustelemaan ja 

kyselemään perehdytettävistä asioista ja hän kokee olevansa tervetullut. (Hämäläinen & 

Kangas, 2010, s. 9) Perehdyttäjän valinta on tärkeää perehdytyksen onnistumisen kannalta 

(Lahti, 2007, s. 21) Hyvällä perehdyttäjällä on hyvät ohjaajan taidot ja hän pystyy toimillaan 

ja persoonallaan tukemaan oppimista. (Kupias & Peltonen, 2017, s. 111) Perehdyttäjän 

empaattisuus, kärsivällisyys ja kannustavuus ovat persoonallisia piirteitä, jotka vahvistavat 

perehdytyksen onnistumista.  Haapan, ym. (2019) mukaan perehdyttäjän tulisi ottaa 

huomioon perehtyjän aikaisempi kokemus, yksilölliset osaamistarpeet sekä osata toimia 

erilaisten perehtyjien kanssa. Hyvä perehdyttäjä sisäistää perehdyttämisen päämäärän.  

(Haapa, ym., 2019, s. 11)  

Ennen uuden työntekijän saapumista tulisi työyhteisölle tiedottaa kuka tulee, milloin ja 

mihin tehtävään, jotta he voivat päättää kuka uuden työntekijän ottaa vastaan ja 

perehdyttää hänet. Ensimmäisenä työpäivänä keskitytään asioihin, jotka ovat tärkeitä tietää 

heti. Erilaiset kirjalliset materiaalit tukevat asioiden mieleen painamista, sillä ensimmäisinä 

päivinä tulee usein paljon uutta tietoa. Olisikin hyvä, jos uusi tulokas voisi tutustua 

sähköiseen tai kirjalliseen materiaaliin jo ennen ensimmäistä työpäivää. Perehdytykseen 

käytettävä aika määräytyy uuden työntekijän työkokemuksen ja ammattitaidon mukaan. 

Esimerkiksi nuoren, vastavalmistuneen hoitajan perehdyttämiseen käytetään enemmän 

aikaa, kuin tutun sijaisen perehdyttämiseen. (Hämäläinen & Kangas, 2010, ss. 10–11)   

Työturvallisuuskeskuksen ”Perehdyttäminen ja työnopastus – Ennakoivaa työsuojelua”- 

oppaassa esitellään perehdyttämisen viisi askelta. Ensimmäinen askel on valmistautuminen 

perehdytykseen. Perehtyjästä kerätään tietoa ja selvitetään perehtyjän taitoja ja 

motivoidaan perehtyjää. Perehtyjälle kerrotaan perehdytyksen toimintamalli, asetetaan 

tavoitteet ja kuvaillaan työtehtäviä. (Ahokas & Mäkeläinen, 2013, s. 2)   
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Perehdytyksen toisessa askeleessa perehtyjälle opetetaan työpaikan toimintasäännöt ja 

kerrotaan sekä perustellaan, miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Tarvittaessa näytetään, 

miten työtehtäviä tehdään ja pyydetään havainnoimaan työtehtäviä. Kolmannella askelmalla 

varmistetaan opittua mielikuvaharjoittelulla. Perehtyjää pyydetään toistamaan opittua 

mielessään ja selostamaan työ vaihe vaiheelta perehdyttäjälle. (Ahokas & Mäkeläinen, 2013, 

s. 2) 

Mielikuvaharjoittelu auttaa perehtyjää kehittämään sisäisiä malleja, jotka ohjaavat 

käytännön työtä. (Hämäläinen & Kangas, 2010, s. 16) Neljäs askel on opitun kokeilua ja 

harjoittelua, jolloin taidot harjaantuvat. Perehdyttäjä antaa palautetta ja keskustelee 

perehtyjän kanssa. Perehtyjän miettiessä omaa tekemistään hän oppii myös arvioimaan sitä. 

Lopuksi vielä viidennellä askelmalla varmistetaan, että perehtyjä on saavuttanut 

oppimistavoitteet. (Hämäläinen & Kangas, 2010, s. 16) Perehtyjän annetaan työskennellä 

itsenäisesti ja häntä ohjataan palautteella, rohkaistaan kysymään ja päätetään opastus. 

(Ahokas & Mäkeläinen, 2013, s. 2)   

3.11 Työnopastus  

Työnopastus on osa perehdytystä ja siihen kuuluu työn tekemisen kannalta keskeisten 

tietojen ja taitojen opettamista ja sen tarkoituksena on tukea uuden työntekijän itsenäistä 

ajattelua ja oppimista. Tarkoituksena on, että työtehtävät opitaan heti oikein niin, että uusi 

työntekijä pystyy mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn, jolloin uuden työntekijän 

valvomiseen menee vähemmän aikaa ja työntekijät voivat keskittyä enemmän omaan 

työhön. (Hämäläinen & Kangas, 2010, s. 13)   

Työnopastuksen tulisi olla yksilöllistä opastettavan ja tilanteen mukaan, jolloin työnohjaus 

on tehokkainta. Haasteena on opastettavan yksilöllinen kohtaaminen, jos opastaja ei tunne 

opastettavaa etukäteen. Tällöin tulee keskustelun ja kysymysten avulla selvittää, millaista 

tietoa opastettava tarvitsee ja millainen opastustapa hänelle sopii. Työnopastukseen 

vaikuttavia opastettavan yksilöllisiä ominaisuuksia ovat opastettavan tiedot ja taidot, fyysiset 

ja psyykkiset ominaisuudet, oppimistyyli, asenteet sekä yhteinen kieli ja kulttuuri. 

(Hämäläinen & Kangas, 2010, s. 13)  
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3.12 Oppimisen seuranta ja arviointi  

Perehdytyksen jälkeen tulee oppimista seurata, jotta voidaan arvioida perehdyttämisen- ja 

työnopastussuunnitelman onnistuminen. (Hämäläinen & Kangas, 2010, s. 17) Parhaiten 

seurantaa voi tehdä keskustelun kautta, esimerkiksi seuranta-, arviointi-, tai 

kehityskeskustelussa. Yhdessä perehtyjän kanssa pohditaan, saavutettiinko tavoitteet, onko 

perehdyttämissuunnitelmassa puutteita ja mitä pitäisi korjata ja miten perehdyttäminen on 

perehtyjän mielestä onnistunut. Keskustelussa tulee pohtia mitä asioita perehtyjä on 

mielestään oppinut hyvin ja missä hän tarvitsee vielä ohjausta. (Hämäläinen & Kangas, 2010, 

ss. 17–18)   

3.13  Perehdytys hoitotyössä 

Terveydenhuoltoalalla perehdyttäminen on tärkeä osa henkilöstösuunnitelmaa, sillä 

perehdyttämiseen panostamisen ja työhyvinvointia lisäävällä johtamistyylillä on positiivinen 

vaikutus hoitajien työssäjaksamiseen ja vaikuttaa potilaiden hoitotuloksiin. (Lahti, 2007, s. 8 ) 

Terveydenhuoltoalalla henkilöstön vaihtuvuuteen vaikuttaa muun muassa ennenaikaiselle 

eläkkeelle jääminen ja työuupumus. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on kallista ja 

rasittaa muuta henkilökuntaa työmäärän lisäännyttyä. Jos perehdytettyä henkilökuntaa ei 

pystytä pitämään, tulee jatkuvasta uusien työntekijöiden perehdyttämisestä myös 

taloudellinen rasite työyksikölle. (Lahti, 2007, s. 8)  

Giles ym. (2012, s. 153) tutkimuksessa vastavalmistuneet sairaanhoitajat kuvailivat rooliaan 

haastavaksi, stressaavaksi ja vaikeaksi. Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien ensimmäinen 

työvuosi on kaikista stressaavin, ja he kokevat riittämättömyyttä ja itseluottamuksen 

vähenemistä, mikä voi pahimmillaan johtaa pettymykseen ammatinvalinnassa. 

Perehdytyksen kautta uusi hoitaja siirtyy osaksi työyhteisöä ja hänellä on toiveita ja 

odotuksia perehdytyksen suhteen. Hyvä perehdyttäminen auttaa uutta hoitajaa sitoutumaan 

työyksikköön ja tukee työhyvinvointia. Työyhteisön positiivinen ilmapiiri ja suhtautuminen 

uuteen hoitajaan on selkein uuden hoitajan työpaikkaan sitoutumiseen vaikuttava seikka, 

jossa perehdyttämisellä on tärkeä rooli. (Lahti, 2007, ss. 18–19; Giles ym., 2012, s. 153) 

Vastavalmistuneille hoitajille on tärkeää, että heidän osaamisensa tunnistetaan ja heidän 

statuksensa sairaanhoitajana huomioidaan (Charleston, ym., 2007, s. 27). Työyhteisön 
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jäsenet tukevat uutta hoitajaa ja antavat mahdollisuuden oppimiseen ja kohtelevat häntä 

kunnioittavasti ja huomaavaisesti (Lahti, 2007, ss. 18–19; Giles ym., 2012, s. 153).  

Rahja ja Vilkki selvittivät opinnäytetyössään ”Uusi sairaanhoitaja psykiatrisella osastolla – 

millaista perehdytystä toivot lyhytaikaisessa sijaisuudessa” sijaisten kokemuksia 

perehdytyksestä ja miten he kehittäisivät perehdytystä. Yksilöhaastatteluissa tyytyväisyyttä 

perehdytykseen lisäsivät mm perehdytyksen tavoitteellisuus ja perehdytyksen 

yksilöllistäminen sekä se, että perehdyttäjä oli kiinnostunut perehdyttämään. Onnistuneen 

perehdytyksen koettiin tukevan perehdytettävien työssäjaksamista ja hyvän perehdytyksen 

vaikuttavan positiivisesti työpaikan vetovoimaisuuteen. Työturvallisuuteen liittyvien asioiden 

läpikäyminen lisäsi turvallisuuden tunnetta ja tyytyväisyyttä perehdytykseen. (Rahja & Vilkki, 

2020, ss. 19–22) 

4 Perehdytysopas 

Hyvässä oppaassa on selkeä, jäsennelty kokonaisrakenne, josta lukija pystyy hahmottamaan 

mitä pitää tehdä. Erityisen tärkeää on, että asiat on esitetty loogisessa järjestyksessä. 

Hyvärisen (2005) mukaan asioiden esittämisjärjestys on yksi tärkeimmistä oppaan 

ymmärrettävyyteen vaikuttavista seikoista ja asioiden esittämisjärjestystä pohdittaessa tulisi 

miettiä mitä tekstillä halutaan saada aikaan ja mikä on se tilanne, jossa opasta luetaan. Asiat 

voidaan esittää esimerkiksi tärkeysjärjestyksessä, aikajärjestyksessä tai aihepiireittäin. 

Oppaassa esitetyn asiasisällön perustelu kertoo lukijalle sen tärkeydestä ja siitä, mitä hyötyä 

lukijalle esitetyistä asioista on. (Hyvärinen, 2005; Kotimaisten kielten keskus, n.d.)  

Oppaan tekstisisältöä muotoillessa tulisi ottaa huomioon otsikointi, jonka avulla lukija 

pääsee heti kiinni oppaan sisällöstä, kappalejako, joka auttaa hahmottamaan mitkä asiat 

liittyvät yhteen sekä lauserakenteiden ymmärrettävyyteen. Selkein tapa ilmaista ohje on 

käskymuoto ja oppaan tulisi olla kirjoitusasultaan asiamuotoista ja selkeää. Oppaassa tulisi 

käyttää yleiskielen sanoja ja välttää byrokraattisia ilmauksia tai tieteellisiä termejä. Jos 

kuitenkin käytetään yleiskielestä poikkeavia termejä, on ne avattava lukijalle. Myös 

kielioppiasioihin on hyvä kiinnittää huomiota ja oppaan voi luetuttaa jollakulla muulla ennen 

julkaisua, sillä kirjoittaja voi itse sokaistua omalle tekstille, kun taas toinen huomaa virheet 

herkemmin. (Hyvärinen, 2005)   
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Opas tulisi laatia opastettavan näkökulmasta välttäen itsestäänselvyyksiä, huomioiden 

kuitenkin se, että liialliset yksityiskohdan voivat sekoittaa lukijaa. Tarvittaessa oppaaseen voi 

lisätä lähteitä, joista saa asiasta lisätietoa, sähköisessä lähteessä esimerkiksi linkkejä 

aiheeseen liittyville sivustoille. Erityisesti sähköisessä oppaassa tulisi huomioida ruudulta 

lukeminen, jolloin virkkeiden ja kappaleiden pituuteen tulee kiinnittää vielä tarkempaa 

huomiota. Oppaassa olisi myös hyvä mainita kehen otetaan yhteyttä, jos oppaassa on jotain 

epäselvää. (Hyvärinen, 2005; Kotimaisten kielten keskus, n.d.)  

5 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Salosen (2013, ss. 5–6) opinnäytetyöoppaan mukaan toiminnallisessa opinnäytetyössä 

toiminnalliseen osuuteen osallistuu opiskelijoiden lisäksi eri toimijoita työskentelyn eri 

vaiheissa. Päämääränä on tuottaa jokin konkreettinen tuotos työelämään. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä tutkimukseen perustuva tieto yhdistyy käytäntöön. Työskentely aloitetaan 

laatimalla suunnitelma. Toteutustapa määritellään yhdessä tilaajan kanssa ja se muovautuu 

tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toiminnallinen osuus voi olla esimerkiksi opas tai 

ohjaustuokio. Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää toiminnallisen ja raportoitavan osuuden. 

(Saastamoinen ym., 2018) 

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoperustaan pohjautuva sähköinen 

perehdytysopas lyhytaikaisille sijaisille Kanta-Hämeen keskussairaalan akuuttipsykiatrian 

osasto P2:lle.  Tavoitteena oli helpottaa ja nopeuttaa sijaisten työhön perehtymistä sekä 

auttaa osaston työntekijöitä sijaisten perehdyttämisessä. 

Opinnäytetyö koostuu osaston työntekijöille ja varahenkilöille tehdyn kyselyn toteutuksesta, 

vastausten tarkastelusta ja perehdytysoppaasta (Liite 1). Teoreettisessa viitekehyksessä 

käsitellään perehdyttämistä ja työnopastusta, hyvän kyselyn ja oppaan tekemistä, 

psykoosisairauksia ja psykiatrisella osastolla työskentelyä, mielenterveyslakia, 

hoitosuhdetyöskentelyä, lääkehoitoa, väkivaltatilanteiden vähentämistä ja turvallisuuden 

lisäämistä, kirjaamista ja raportointia sekä Safewards-menetelmää osana psykiatrista 

hoitotyötä.  
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Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotoksena tehtiin sähköinen 

perehdytysopas akuuttipsykiatrian osastolle.  Opinnäytetyön aihe tuli työn tilaajalta ja 

pohjautui heidän tarpeeseensa. Opinnäytetyön toiminnallista osuutta eli perehdytysoppaan 

sisältöä suunniteltiin yhdessä työn tilaajan kanssa. Osaston työntekijöille sekä varahenkilöille 

lähetettiin kysely, jonka avulla selvitettiin mitä perehdytysoppaan tulisi sisältää.  Luonnos 

perehdytysoppaasta oli tarkasteltavana osastolla (P2), niin että kaikilla työntekijöillä oli 

mahdollisuus kommentoida opasta sekä tehdä tai lisätä muutoksia siihen. 

5.2 Työn tilaaja Kanta-Hämeen keskussairaalan akuuttipsykiatrian osasto P2  

Kanta-Hämeen keskussairaalan aikuispsykiatrian osastot sijaitsevat sairaalan alueella 1930-

luvulla valmistuneessa Ahvenisto -rakennuksessa. Akuuttipsykiatrian osasto P2 on 

ympärivuorokautinen hoito- ja kuntoutusosasto. Osastolla on 17 paikkaa, joista neljä on 

varattu pitkäaikaiskuntoutujille. Osaston henkilökuntaan kuuluu 21 hoitotyötä tekevää 

hoitajaa sekä osaston lääkäri. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu psykologi, sosiaalityöntekijä, 

fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja musiikkiterapeutti, jotka osallistuvat potilaan hoitoon 

lääkärin arvion mukaisesti. (Khshp, n.d.)   

Akuuttipsykiatrian osasto P2:lle tullaan tavallisimmin vastaanotto-osasto P3P:n kautta ja 

keskimääräinen hoitoaika osastolla on noin kolme viikkoa. Pitkäaikaispotilaiden hoitoajat 

ovat keskimääräistä pidempiä. Osastolla hoidetaan akuutteja mielenterveyshäiriöitä, joista 

yleisimpiä potilasryhmiä ovat psykoosipotilaat, kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat 

sekä vaikeasti persoonallisuushäiriöiset potilaat. (Khshp, n.d.)  

Potilaille tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka pohjalta hoito etenee. Hoitoon kuuluu 

omahoitajasuhde, lääkitys, lääkärin tapaamiset, perhetapaamiset ja kotikäynnit, sekä 

potilaan tarpeen ja voinnin mukaan erilaisia terapiaryhmiä, esimerkiksi musiikki- ja 

toimintaterapia. Hoito on kokonaisvaltaista ja siinä huomioidaan myös potilaan somaattinen 

tilanne sekä sosiaalisen tuen tarve. Osastolla käytetään SCIT, DKT ja Safeward- 

hoitomenetelmiä. (Khshp, n.d.)   
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5.3  Opinnäytetyöprosessi 

Sairaanhoitajan perusopintoihin kuuluu mielenterveys- ja päihdetyön opintokokonaisuus, 

joka sisältää teorian lisäksi myös työharjoittelun (Hamk, 2021). Molemmat 

opinnäytetyöntekijät suorittivat työharjoittelun Kanta-Hämeen keskussairaalan 

akuuttipsykiatrian osasto P2:lla. Harjoittelu puolestaan avasi ovia sijaisuuksiin psykiatrian 

osastoilla. Kiinnostus mielenterveys- ja päihdetyötä kasvoi niin harjoittelun kuin sijaisuuksien 

myötä. Olikin luontevaa kysyä opinnäytetyön aihetta työpaikalta.  Aihe opinnäytetyöstä 

nousikin sopivasti akuuttipsykiatrian osasto P2:n tarpeesta saada sähköinen perehdytysopas 

lyhytaikaisille sijaisille.  

Suunnitteluvaiheessa tehtiin aihekuvaus opinnäytetyöstä ja opinnäytetyölle osoitettiin 

koulun puolesta ohjaajat. Opinnäytetyösopimus solmittiin tilaajan kanssa. Aihekuvaus 

esitettiin opinnäytetyöpiirissä keväällä 2020, jonka jälkeen alettiin kerätä materiaalia 

teoreettiseen viitekehykseen perehdyttämisestä, työnopastuksesta sekä hyvän oppaan 

tekemisestä. 

 Opinnäytetyön tilaajan toiveen mukaan tehtiin kysely osaston työntekijöille sekä 

varahenkilöille perehdytysoppaan sisällöstä. Kyselyn suunnittelua avataan tarkemmin 

seuraavassa kappaleessa. Kyselyn vastausten perusteella saatiin lisää sisältöä teoreettiseen 

viitekehykseen ja se sai lopullisen muotonsa. Perehdytysopasta ja teoreettista viitekehystä 

työstettiin yhtä aikaa, että niiden sisältö vastaisi toisiaan. Työn edetessä osallistuttiin 

opinnäytetyöpiireihin ja kirjoittamispajoihin, joissa edettiin opintosuunnitelman mukaisesti. 

Väliseminaari pidettiin joulukuussa 2020, jonka jälkeen opinnäytetyöhön tehtiin muutoksia 

ja lisäyksiä ohjaajilta ja opponoijilta saadun palautteen mukaisesti. Tammikuun 2021 lopussa 

saatiin ohjaajilta lupa pitää loppuseminaari työpaikalla. 

5.4 Kyselyn suunnittelu ja toteutus  

Kysely suunniteltiin 20.5.2020 järjestetyssä suunnittelupalaverissa yhdessä 

akuuttipsykiatrian osasto P2:n vs. apulaisosastohoitajan sekä opiskelijavastaavan kanssa. 

Toimeksiantajan toiveena oli, että osaston työntekijöiltä sekä varahenkilöstöltä kysyttäisiin, 
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mitä perehdytysoppaan tulisi sisältää, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin osastolle 

tulevia sijaisia ja nopeuttaisi sijaisen työtehtäviin perehtymistä.  

Ennen tapaamista oli jo pohdittu runkoa kyselylle ja yhteisessä palaverissa suunniteltiin 

kyselyn kysymykset lopulliseen muotoonsa. Kysymysten asettelussa oli pohdittu hoitajien 

päivittäisessä työssä esille tulevia asioita, kuten tehtävät, vastuualueet, työnjako, 

kirjaaminen, raportointi ja turvallisuus sekä psykiatrisen osaston erityispiirteet.  

Kysely toteutettiin Webropol 3.0 -ohjelmistolla, joka on työkalu online-kyselytutkimusten 

tekemiseen. Kysely sisälsi seitsemän avointa kysymystä. Kyselyssä ei kysytty vastaajan 

taustatietoja.  Kyselystä luotiin kopio, joka lähetettiin testattavaksi apulaisosastonhoitajalle 

sekä opiskelijavastaaville, ennen varsinaisen kyselyn lähettämistä.  

Kysely lähetettiin kyseisen osaston hoitotyöntekijöille sekä varahenkilöille, yhteensä 34:lle 

työntekijälle henkilökohtaiseen sähköpostiin kesäkuun 2020 ensimmäisellä viikolla. 

Työntekijöistä saatiin lista vs. apulaisosastonhoitajalta. Vastausaikaa oli 15.7.2020 asti. 

Webropol-ohjelmistolla oli mahdollista seurata kyselyyn vastanneiden määrää sekä laittaa 

muistutusviestejä niille, jotka eivät olleet vielä kyselyyn vastanneet. Muistutusviestejä 

lähetettiin kaksi kertaa ennen kyselyajan umpeutumista. 

5.5 Kyselylomakkeen vastausten tarkastelu 

 Sähköisen kyselylomakkeen sisälsi seitsemän avointa kysymystä. Kyselyitä lähetetiin 34:lle 

työntekijälle ja vastauksia saatiin yhteensä 18.  Kyselyyn osallistuneet olivat vastanneet 

kaikkiin kysymyksiin, lukuun ottamatta viimeistä kysymystä, johon vastauksia saatiin 

kolmetoista.  Kysely sisälsi seuraavat kysymykset: 

Mitä sijaisen tulisi tietää potilaan perustiedoista ja tulotilanteesta? 

Mitä sijaisen tulisi tietää osaston potilaiden mielenterveyshäiriöistä? 

Mitä sijaisen tulisi tietää osaston turvallisuuteen liittyvistä asioista?  

Mitä sijaisen tulisi tietää osaston eri työvuorojen tehtävistä? 
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Mitä sijaisen tulisi tietää työnjaosta ja vastuutehtävistä eri vuoroissa? 

Mitä sijaisen tulisi huomioida raportoinnista ja kirjaamisesta? 

Tuleeko mieleesi vielä jotain muuta, mitä sijaisen olisi tärkeää huomioida tullessaan sijaiseksi 

P2:lle?  

Vastauksia tarkasteltaessa tutkittiin niitä asioita, jotka sijaisen tulee huomioida raportilla ja 

kirjatessa. Ensimmäisessä kysymyksessä haettiin vastauksia potilaiden perustiedoista ja 

tulotilanteesta huomioitaviin asioihin. Toisessa kysymyksessä kysyttiin, mitä sijaisen tulee 

tietää osaston potilaiden mielenterveyshäiriöistä. Vastauksissa nousi esille potilaan hoitoon 

tulon syy, mistä potilas on tullut ja millä lähetteellä, diagnosoidut sairaudet ja aiemmat 

hoitokontaktit, onko potilas ollut ilman lääkkeitä ennen hoitoon tuloa, miten vointi on 

kehittynyt ja millainen potilas on hyvässä voinnissa, allergiat ja yliherkkyydet. Lisäksi potilaan 

käyttäytymiseen liittyvät seikat, esimerkiksi väkivaltaisuus, itsemurhariski sekä liikkumista 

koskevat rajoitukset ja muut rajoitustoimenpiteet tulisi huomioida oppaassa tärkeinä 

tietoina. Osaston potilailla ilmenevistä mielenterveyshäiriöistä sijaiselta odotettiin 

yleistietämystä, joka kuuluu mielenterveys- ja päihdetyön koulutukseen sekä omatoimista 

perehtymistä psykiatrisiin sairauksiin, jos tieto niistä on unohtunut tai on puutteellista. 

Seuraavaksi kysyttiin osaston turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvallisuuteen liittyvät asiat 

nousivat vahvasti esiin saaduissa vastauksissa ja ne koettiin tärkeänä huomioida 

perehdytysoppaassa. Vastauksista koottiin perehdytysoppaaseen oma osionsa. Esille 

nousevia asioita olivat hälytinjärjestelmän käyttö ja hätäpoistumistiet sekä ovien 

lukitseminen sekä osaston eristämiskäytäntöihin ja tiloihin. Osastolla työskennellessä tulisi 

työtovereille kertoa aina missä päin osastoa liikkuu ja yksin ei tule mennä tapaamaan 

potilasta, joka on väkivaltainen tai jonka käytöksestä ei tiedä. Osaston tilat pidetään 

turvallisina potilaille, eikä terä- tai lyömäaseita anneta potilaille. Kiinnitetään huomiota 

osaston ilmapiiriin ja potilaiden käyttäytymiseen ennakoivasti ja tiedotetaan tehdyistä 

huomioista suullisesti ja kirjallisesti. 

 Työvuoron tehtävistä ja vastuunjaosta oli oma kysymyksensä. Näitä vastauksia käytettiin 

perehdytysoppaan tiivistetyssä työvuoronkuvaus osiossa. Vastauksissa 

perehdytysoppaaseen nostettavia asioita olivat osaston päivärytmi ja aikataulu, joka sisältää 
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mm ruokailut, lääkkeidenjaot, ulkoilut ja raportointiajat sekä ryhmätoiminnat ja 

vastuuhoitajan tehtävät. Viimeiseen kysymykseen, jossa ”sana oli vapaa”, saatiin vastauksia 

13. Vastauksissa korostui kysymisen tärkeys, aina saa ja pitää kysyä, eikä tehdä asioita omin 

päin ja työtä tehdään tiiminä. Myös asiallista pukeutumista korostettiin. 

5.6 Perehdytysoppaan suunnittelu, toteutus ja tilaajan palaute 

Tilaajan toiveena oli saada sähköinen perehdytysopas, jonka pituus olisi noin viisi sivua. 

Perehdytysopas tulisi sijaitsemaan sairaalan intrassa ja sen voisi tulostaa sieltä. Kyselyn 

vastausten perusteella luotiin runko perehdytysoppaan sisällöstä. Vastauksia tarkastelemalla 

pystyttiin hahmottamaan työntekijöille tärkeät seikat, jotka sijaisen tulisi huomioida 

työskentelyssään. Työpaikalla tehdyn kyselyn vastausten perusteella teoreettiseen 

viitekehykseen aiheiksi nousivat psykoosisairaudet ja työskentely psykiatrisella osastolla, 

joka sisälsi mm. lainsäädännön, hoitosuhdetyöskentelyn, lääkehoidon, väkivaltatilanteiden 

vähentämisen ja turvallisuuden lisäämisen, kirjaamisen ja raportoinnin sekä Safewards-

menetelmän esittelyn. 

Perehdytysoppaan tekemisessä käytettiin osaston perehdytyskansiota, vuorokuvauksia sekä 

vastuuhoitajan tehtävä kuvauksia ja KHKS:n internetsivuilla olevia tietoja. Lisäksi tutkittiin 

mm. opinnäytetyönä tehtyjä oppaita, perehdyttämistä ja työnohjausta sekä tuotiin esille 

omaa näkemystä sijaisena toimimisesta kyseisellä osastolla. Perehdytysoppaasta tehtiin 

selkeä ja lyhyt. Oppaaseen koottiin konkreettisia asioita ja työtehtäviä sekä osaston 

aikataulua, jolla sijainen pystyisi osallistumaan mahdollisimman hyvin työtehtäviin yhtenä 

työryhmän jäsenenä (liite 2). 

 Kun opas oli saatu kyselyn vastausten ja teoriatiedon pohjalta koottua, lähetimme oppaan 

osasto P2:lle tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi, jotta opas olisi kattava ja sisältäisi kaiken 

tarvittavan tiedon, jolla lyhytaikainen sijainen pääsisi työn alkuun. Kommenttien perusteella 

tarkensimme sisältöä mm. kellonaikojen ja ruoanjaon/kattamisen osalta, muutoin 

oppaaseen ei haluttu muutoksia.  

Perehdytysoppaaseen tehtiin yleiskuvaus osastosta, yhteystiedoista, osaston tiloista, 

toiminnasta, potilasryhmistä sekä käytänteistä. Keskeisessä osaan nousivat työvuoron- ja 
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vastuuhoitajan tehtävät sekä osaston turvallisuuteen liittyvät seikat. Raportoinnista ja 

kirjaamisesta tehtiin oppaaseen oma osionsa.   

Suunnitteluvaiheessa sovittiin, että opinnäytetyöntekijät toimittavat tilaajalle pelkän tekstin. 

Oppaan ulkoasun tekeminen jäisi tilaajalle. Jatkossa perehdytysopas olisi tulostettavissa 

osastolle sijaiseksi tullessa. Perehdytysoppaan teksti liitteenä (Liite 2). 

Valmis perehdytysopas ja sen tekemiseen liittyvä prosessi esiteltiin työn tilaajalle 

loppuseminaarissa helmikuussa 2021. Loppuseminaarin jälkeen tilaajalta pyydettiin palaute 

opinnäytetyö prosessista. Palautteen mukaan perehdytysopas on tarpeellinen ja se sisältää 

hyödyllistä tietoa sijaiselle. Tilaaja uskoo, että perehdytysopas tulee käyttöön osastolla ja 

sitä voidaan hyödyntää myös muiden osastojen perehdytykseen liittyvien menetelmien 

suunnittelussa. 

6 Pohdinta 

Opinnäytetyönä tehtiin perehdytysopas lyhytaikaisille sijaisille Kanta- Hämeen 

keskussairaalan akuuttipsykiatrian osasto P2:lle. Perehdytysoppaan tarkoituksena on 

helpottaa ja nopeuttaa sijaisten työhön perehtymistä sekä auttaa osaston työntekijöitä 

sijaisten perehdyttämisessä. Tarve opinnäytetyönä tehtävälle perehdytysoppaalle oli 

työelämälähtöinen, mikä motivoi opinnäytetyön tekijöitä opinnäytetyön teossa. 

Opinnäytetyöprosessi on vaiheittain etenevä ja monipuolinen sekä vaativa kokonaisuus, joka 

on edistänyt tekijöiden ammatillista kasvua ja kehittänyt taitoja toimia käytännön 

asiantuntijatehtävissä.  

Mielenkiintoa työn tekemiseen on lisännyt opinnäytetyön tekijöiden henkilökohtainen 

kiinnostus aiheeseen sekä se, että perehdytysopas tulee käyttöön työelämässä. 

Opinnäytetyönä tehty perehdytysopas on sähköisessä muodossa oleva opas, joten se on 

helposti muokattavissa osaston käytänteiden muuttuessa tulevaisuudessa.  

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyössä ilmenee tietty ammatillinen näkökulma aiheeseen, sillä työ rajautui 

koskemaan akuuttipsykiatrian osaston toimintaa. Hoidon kulkua määrittelevät 
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mielenterveyslaki ja potilaslaki ja perehdytystä mm. työturvallisuuslaki ja ne on otettu 

huomioon opinnäytetyötä tehdessä. Osastontyöntekijöiden näkemykset ja mielipiteet on 

otettu huomioon monessa kohdassa opinnäytetyöprosessin aikana.  

Tilaajan toiveiden mukaisesti tekeillä olevan perehdytysoppaan sisällöstä kysyttiin kyselyn 

avulla osaston työntekijöiltä sekä varahenkilöiltä. Kyselyn kysymykset laadittiin yhdessä 

osaston yhteyshenkilöiden kanssa. Näin varmistettiin, että kysyttäisiin oikeita asioita. Lisäksi 

kysymykset esitettiin avoimina kysymyksinä. Perehdytysoppaan valmisteluvaiheessa luonnos 

vietiin osastolle kommentoitavaksi. Se oli kaikkien työntekijöiden luettavissa ja siihen 

pyydettiin tekemään korjauksia ja parannusehdotuksia.  

Teoriatietoa perehdytysoppaan sisältöön ja opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen 

haettiin alan kirjallisuudesta, tutkimuksista, sähköisen tiedonhaun tietokannoista, kuten  

Hamk Finna, Finna, Google Scholar, Google, Medic, Terveysportti ja Cinahl. Lisäksi käytettiin 

toimeksiantajan omia perehdytysmateriaaleja.  

Hakusanalla ”perehdytys” löytyi Medicistä 154 tulosta, joista lähteeksi päätyi yksi julkaisu. 

Cinahlissa löytyi haulla ” orientation for new nurses” 40 tulosta, joista yhtä käytettiin 

opinnäytetyössä. Google Scholarin kautta löytyi kaksi lähteenä käytettyä julkaisua, kun 

hakusanana oli ”hoitajien perehdytys”. Tuloksia haulla tuli 10600, eikä kaikkia hakuja käyty 

läpi. Hamkin Finnan kautta löytyi ”perehdytys”- hakusanalla 126 tulosta, joista valikoitui 

lähteeksi kaksi julkaisua ja Elektran kautta hakusanalla ”perehdyttäminen” löytyi 310 tulosta, 

joista käytettiin yhtä julkaisua (Taulukko 2. Tiedonhaku - perehdytys.) 

 Hakujen tuloksissa oli runsaasti julkaisuja hoitajien perehdytyksestä somaattisilla osastoilla 

sekä perehdytyksestä tietyille aloille. Opinnäytetyönä tehtävässä perehdytysoppaassa tuli 

ilmetä tietty näkökulma aiheeseen, joten lähteiksi valikoitui julkaisuja, jotka käsittelevät joko 

yleisesti uusien hoitajien perehdytystä tai mielenterveystyössä olevien hoitajien 

perehdytystä. Lähteitä etsiessä huomio kiinnittyi siihen, että tuoreita julkaisuja 

perehdytyksestä oli vaikea löytää, joten lähteinä on myös yli kymmenen vuotta vanhoja 

julkaisuja. Opinnäytetyöhön käytettyjen lähteiden teoriatieto on kuitenkin pätevää, joten 

vanhempiakin lähteitä pystyttiin hyödyntämään.  
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Taulukko 2. Tiedonhaku - perehdytys 

Tietokanta Hakusana / saadut 

tulokset  

Käytetyt julkaisut 

Medic Perehdytys / 154 1 

CINAHL Orientation for new 

nurses / 40 

1 

Google Scholar hoitajien perehdytys / 

10600 

2 

Hamk Finna Perehdytys /126 2 

Elektra Perehdytys/ 165 

Perehdyttäminen/ 310 

1 

 

6.2 Ammatillinen kehittyminen 

Perehdytys on tärkeä osa uuden työntekijän vastaanottamista. Kun uusi työntekijä kokee 

olevansa tervetullut, hän sitoutuu työyksiköön, jolloin työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja 

työhyvinvointi lisääntyy, mikä vaikuttaa myös potilaiden saaman hoidon laatuun. Selkeä 

perehdytyssuunnitelma ja perehdytysopas helpottavat perehdytystä, ja perehdytys on 

tasavertaisempaa. Perehdyttäjän asenteella ja persoonallisilla piirteillä on myös merkitystä 

onnistuneen perehdytyksen kannalta. (Hämäläinen & Kangas, 2010, ss. 6–7) 

Perehdytysopas tehtiin opinnäytetyöntekijöille sijaisena tutuksi tulleelle akuuttipsykiatrian 

osasto P2:lle. Osastolta puuttui lyhytaikaisille sijaisille tarkoitettu perehdytysopas, jota 

alettiin opinnäytetyönä suunnittelemaan. Harjoittelun ja sijaisena työskentelyn myötä oli 

muodostunut käsitys siitä, mitä asioita uuden työntekijän tulisi osastosta tietää ja mihin 

asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Tilaajan pyynnöstä osastolla tehtiin kysely suunnitteilla 

olevan oppaan sisällöstä, jolla varmistettiin, että työntekijöiden mielipiteet otettiin 

mahdollisimman hyvin huomioon. Kyselyn vastausten perusteella saatiin tärkeää tietoa siitä, 

mitä asioita oppaassa tulisi erityisesti painottaa. Esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät asiat 

nousivat vahvasti kyselyn vastauksissa esiin. Perehdytysopasta laatiessa tuli kiinnittää 

huomiota työympäristöön ja siinä toimimiseen, ei työn opettamiseen. 
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Teoreettinen viitekehys muodostui niistä asioista, jotka olivat nousseet kyselyssä 

perehdytysoppaan sisällöksi. Opintopiireissä ja seminaareissa saadun palautteen mukaan 

teoreettista viitekehystä laajennettiin työn edetessä. Palautteen saaminen lisäsi tekijöiden 

taitoa työstää opinnäytetyötä ohjeiden mukaan. Opinnäytetyöprosessin myötä ammatillinen 

tiedonhakutaito kehittyi ja ymmärrys opinnäytetyön prosessista laajeni. Työn 

aikatauluttaminen oli ajoittain haastavaa, ja aikataulu venyi työn edetessä. 

Opinnäytetyöprosessi opetti työvaiheiden organisointia ja aikatauluttamista. 

Opinnäytetyöprosessin haasteena oli poikkeuksellinen aika COVID-19- johtuen, ja tämän 

vuoksi työtä tehtiin erillään. Pandemia opetti paljon tiimityöskentelystä poikkeusaikana. 

Työskentelyä helpotti sujuva yhteistyö osaston kanssa ja motivaatiota lisäsi työn 

työelämälähtöisyys ja tarve perehdytysoppaalle. Myös yhteinen kiinnostus aiheeseen lisäsi 

motivaatiota työn tekemiseen. 

Opinnäytetyöprosessin aikana opinnäytetyöntekijöiden ammatillinen osaaminen 

perehdytyksessä on syventynyt, jonka myötä huomio on kiinnittynyt siihen, miten 

perehdytys tapahtuu uuteen työpaikkaan tai harjoitteluun mennessä. Uuden työntekijän 

perehdytyksen merkitys on avautunut monella tavalla. Hyvä perehdyttäminen hyödyttää niin 

työnantajaa kuin uutta työntekijää mm. lisäämällä työhyvinvointia ja työssä viihtymistä, 

osaamista, tehokkuutta, työpaikan turvallisuutta ja sitouttaa työntekijän työpaikkaan. (Lahti, 

2007, s. 45; Hämäläinen & Kangas, 2010, ss. 4–5) Erityisen tärkeää on, että uusi työntekijä 

pääsee heti osaksi työyhteisöä. Opinnäytetyöprosessi on vaikuttanut omaan tapaan toimia 

työssä niin sijaisena kuin uusien työntekijöiden perehdyttäjänä. Opinnäytetyöprosessin 

aikana opittuja asioita perehdytyksestä voi ottaa osaksi omaa työskentelyä hoitajana. On 

ollut mielenkiintoista pohtia perehdytyksen tärkeyttä sekä perehtyjän että perehdyttäjän 

näkökulmasta.   
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Liite 1: Kysely 

Kysely P2:n työntekijöille ja varahenkilöille  

Hei! 

Sinut on valittu vastaamaan kyselyyn, jolla kartoitetaan tärkeimpiä asioita, jotka sijaisten 

tulisi tietää tullessaan lyhytaikaiseksi sijaiseksi akuutti psykiatrian osastolle P2. 

Lyhytaikaisella sijaisella tarkoitetaan tässä alle viikon kestävää sijaisuutta osastolla.  

Kysymykset esitetään avoimina kysymyksinä. 

Vastausten perusteella luodaan lyhyt, noin 5 sivun mittainen perehdytysopas. Valmis opas 

tulee sijaitsemaan sairaalan intrassa ja on tulostettavissa sieltä.  

Kysely ja perehdytysopas toteutetaan HAMK:n sairaanhoitajaopiskelijoiden 

opinnäytetyönä.  

Jokaisen kyselyyn valitun osallistuminen on tärkeää. Vastaamalla varmistat, että tärkeät 

asiat tulevat esille sijaisten perehdytysoppaaseen.  

Vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia, riippuen vastaustesi pituudesta. 

Vastausaikaa on 15.7.2020 asti 

Kiitos osallistumisesta! 

Terveisin  

Marja Autio ja Heidi Rantanen HAMK sairaanhoitajaopiskelijat  

Vastaa aluksi kysymyksiin, jotka koskevat potilaita. 

Tuo vastauksissa esille tärkeimmät asiat, jotka sijaisen tulisi mielestäsi huomioida tullessaan 

sijaikseksi P2:lle.  

1.  

Mitä sijaisen tulisi tietää potilaan perustiedoista ja tulotilanteesta?  
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2.  

Mitä sijaisen tulisi tietää osaston potilaiden mielenterveyshäiriöistä?  

 

Seuraavassa osiossa on kysymyksiä, jotka koskevat osaston toimintaa ja työtehtäviä  

3. Mitä sijaisen tulisi tietää osaston turvallisuuteen liittyvistä asioista?  

 

4.  

Mitä sijaisen tulisi tietää osaston eri työvuorojen tehtävistä?  

 

5. Mitä sijaisen tulisi tietää työnjaosta ja vastuutehtävistä eri vuoroissa?  
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6. Mitä sijaisen tulisi huomioida raportoinnista ja kirjaamisesta?  

 

7. Tuleeko mieleesi vielä jotain muuta, mitä sijaisen olisi tärkeää huomioida, tullessaan sijaiseksi 

P2:lle?  

 

Kiitos osallistumisesta kyselyyn! 
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Liite 2: Perehdytysopas 

Tervetuloa sijaiseksi akuuttipsykiatrian osasto P2:lle. 
 
Perehdytysoppaan avulla pääset alkuun työskentelyssä osastollamme.  
Yhteystiedot kanslia puh. 03 629 4173, potilaat puh. 03 629 4179. 1 
Osasto P2 on suljettu psykiatrinen hoito- ja kuntoutusosasto.1 
Osastolla on 17 potilaspaikkaa, joista 4 on varattu pitkäaikaiskuntoutujille.1 
Pitkäaikaiskuntoutujien huoneet sijaitsevat osaston takaosassa ns. moduulipäässä.1, 12 
 
Raportti 
 
Vuoro alkaa suullisella raportilla kansliassa. Raporttivastaava tulostaa vuororaportin, johon voit 
tehdä merkintöjä potilaista. Kiinnitä raportissa huomio erityisesti seuraaviin asioihin..1,12 

 

• Potilaan hoitoon tulon syy, tulotilanne ja mistä hän on tullut sekä millä lähetteellä. 3,6 

• Diagnosoidut sairaudet, jotka huomioitava hoidossa sekä mahdolliset tarttuvat taudit. 9,10 

• Lääkitys. 4,5,7,8 
• Onko potilas vapaaehtoisessa hoidossa, tarkkailussa tai määrätty tahdosta 

riippumattomaan hoitoon.6 

• Potilaan liikkumista koskevat rajoitukset: ulkoiluoikeudet -> ei ulkoiluoikeuksia, 

ulkoilupihaoikeudet, saatetut ulkoilut, rajatut ulkoiluoikeudet tai vapaat ulkoiluoikeudet, 

eristäminen.6 

• Rajoitustoimenpiteet, kuten tavaroiden säilytys osaston kaapissa, yhteydenpidon 

rajoitukset.6 

• Potilaan käyttäytyminen, mahdollinen väkivaltaisuus, harhaisuus, splittaus ja 

itsemurhariski.6 

• Nykytilanne ja aiemmat psykiatriset hoitojaksot/kontaktit.11 

• Potilaan kanssa tehty hoitosopimus.11 

• Toimintakyky.2,3 

• Tietojen anto/turvakielto.6 

• Karkaamisriski.11,6 

 
Osaston potilaat  
 
Osastolla hoidetaan akuutteja mielenterveyshäiriöitä. Pääasialliset potilasryhmät ovat psykoosi, 
kaksisuuntainen mielialahäiriö, sekä vaikeat persoonallisuushäiriöt. 9   
Huomioi hoidossa erityisesti potilaan tuen tarve, hoitosopimukset, rajoittaminen, mahdolliset 
pelot sekä aggressiivinen käytös ja sen ennakointi. 3,6,11 
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Tietoa työtä helpottamaan 
 
Kansliassa on potilastietotaulu, jossa potilaiden nimet ja paikkakartta sekä ulkoiluoikeudet. 6,12  
Kansliassa on myös työsuunnitelma, josta voit tarkistaa suunnitellut toiminnot kyseiselle päivälle. 
Suunnitelma täytetään iltavuorossa valmiiksi seuraavaa päivää varten. 12 Suunnitelmaan merkitään 
kyseisessä työvuorossa olevat hoitajat ja heidän vastuualueensa työvuoron aikana. 
Suunnitelmassa on myös potilaiden asiat, jotka on huomioitava sekä laboratoriokokeet ja 
hoitotoimenpiteet.11,12 
 
Taukotilassa:  

• Jääkaappi omille eväille 

• Verenpaine-, happisaturaatio-, ja kuumemittari sekä elvytysvälineet 12 

 
Työvuoron tehtävät löytyvät kanslian seinältä sekä perehdytyskansiosta, tiivistettynä päivän 
aikataulu. 12 

 

Klo 7.00–8.00 Raportointiaika. Samalla jaetaan hoitajille vastuupotilaat. 12 
 
Klo 8.00 Lääkkeiden jako hissiaulassa sekä lääkevalvonnat. 6,12 
 
Klo 8.15 Potilaiden aamupala päiväsalissa. 12 
 Tämän jälkeen henkilökunnan aamupala kansliassa/viereisessä taukohuoneessa. 12 
 
Klo 9.15 Aamukokous päiväsalissa apulaisosastonhoitajan vetämänä, johon kaikki työntekijätkin 
osallistuvat. Aamukokouksen alkaessa potilaiden ilmoitustaululle tuodaan lista, josta näkyy 
potilaiden aamu- ja iltavuoron aikaiset vastuuhoitajat. 12 

 
Aamupäivällä: ryhmät, ulkoilut, torstaisin lakanoiden vaihto, (perjantaisin) lääkärinkierto 
 
Klo 11.45 Potilaiden lounas, joka tulee tarjottimella. Lounaalla laitoshuoltaja kattaa leivät ja 
juomat  sivupöydälle. 12 

 

Hoitajien ruokatauko porrastetusti. 12 
Kirjaaminen ennen klo 13.00. 12 
 
Klo 13.00–14.00 Raportti iltavuorolaisille. 12 

 
Klo 14.00 Päivälääkkeiden jako päiväsalissa. 12 
 
Klo 16.15 Päivällinen tarjottimella, hoitaja kattaa leivät ja juomat sivupöydälle  
 
n. klo 16.45 Henkilökunnan ruokatauko. 12 

 
Klo 19.00 Iltapala, jonka hoitaja valmistaa osaston keittiössä ja asettaa tarjolle ruokailutilan 
sivupöydälle. 12 

 
Klo 19.00 -> Kirjaaminen ja iltatoimissa avustaminen. 12 
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Klo 20.05–20.30 Raportti yövuoroon tuleville. Muut hoitajat osaston puolella. 12 

 
Klo 20.30 Yövuoro jakaa iltalääkkeet. 12 

 
Klo 22.00–6.00 Hiljaisuus. 12 
 
Vastuuhoitajien tehtävien kuvaukset: 12 

 
Aamuraportin ajan osastonpuolella oleva hoitaja tekee herätyskierroksen klo 7.30. Hoitaja ottaa 
potilaista mm. verensokeri- ja verenpainemittaukset sekä painot ja huolehtii insuliinien 
pistämisen.  
 
Moduulihoitaja –>huolehtii pitkäaikaispotilaiden tarpeista ja lähtee raportilta klo 7.30 hoitamaan 
moduulipään tehtäviä. Moduulipäässä olevat potilaat ruokailevat omassa ruokailutilassa.  
 
Raporttihoitaja –> aamu- ja iltapäiväraportit, työskentely lääkärin kanssa. 
Lääkevastuuhoitajia on aina kaksi, ja he jakavat työt keskenään. Heidän tehtäviinsä kuuluu 
lääkkeiden jako, muutokset, lääkkeiden tarkastus, lääkelistojen ajantasaisuus, lääkkeiden– ja 
laboratoriokokeiden tilaus ja keskiviikkoisin verensokerimittarin testaus. Lisäksi torstaisin 
keskusvarastotilaus. Puuttuvat tuotteet kirjataan vihkoon ja sihteeri tekee tilauksen. 
 
3 hoitajaa vastaa ulkoiluista, ruokailuista ja osastolla olosta. Yleensä sijaisena toimit näissä 
tehtävissä. 
 
Aamulla hoitajille valitaan vastuupotilaat. Näin potilaat tietävät kenen kanssa voivat hoitaa 
asioitaan päivän aikana. Hoitaja huolehtii vastuupotilaista työvuoron ajan ja kirjaa 
hoitosuunnitelman mukaisesti. Huomioi kuitenkin, että hoitajat huolehtivat kaikista potilaista ja 
toiminta on joustavaa. 
  
Osaston tilat 12 

 
6 potilashuonetta. Huoneet ovat 2–3 hengen huoneita. 
Osastolle sisään tullessa saavutaan suoraan käytävään, jossa sijaitsee potilaiden huoneita. 
Ensimmäisenä on potilaskeittiö, jossa potilaat voivat päivällä keittää omia kahveja. Potilaskeittiö 
on avoinna klo 7.00–19.00. 
Samassa yhteydessä on “kaarihuone” oleskelua, ryhmiä, kokoontumista ja omaisten vierailuja 
varten. 
Osaston keskivaiheilla on kanslia sekä sen yhteydessä oleva henkilökunnan taukotila ja 
lääkärinhuone sekä apulaisosastonhoitajan huone. 
Lääkehuone on kansliaa vastapäätä. 
Lukollisessa kaapissa kansliaa vastapäätä säilytetään mm. potilaiden tupakointivälineet. 
 
Osaston keskiosassa sijaitsee päiväsali, ruokailua ja oleskelua varten. Samassa yhteydessä sijaitsee 
keittiö, joka on lukittu. Potilaat eivät pääse keittiötilaan.  
Potilaiden tupakointitila sijaitsee hissiaulassa. Se on auki potilaille klo 06.00–24.00 välisenä aikana. 
Tilat jatkuvat toisella käytävällä, jossa sijaitsee vasemmalla puolen lisää potilaiden huoneita, 
wc/suihkutilat sekä eristyshuone ja leposide-eristyshuone sekä potilaiden oleskelutila. Oikealla 
puolen käytävää on varasto, huuhteluhuone sekä henkilökunnan lokerikot sekä wc-tila. 
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Käytävän päässä on pitkäaikaispotilaiden “moduulipää”. Siellä sijaitsee 2 potilashuonetta sekä oma 
oleskelu/ruokailutila. 
 
Kirjaaminen 
 
Kirjaa vähintään potilaista, joiden vastuuhoitajana olet toiminut sekä muista potilaista, joiden 
ulkoilutuksiin ja hoitotoimenpiteisiin olet osallistunut. 4,11 
Kirjaa potilaan psyykkisestä voinnista, mittauksista, hoitotoimenpiteistä, lääkärintapaamisista sekä 
hoitoneuvotteluissa sovituista asioista.2,8,9,11 

 
Turvallisuus 
 

• Osaston ovet on lukittu. Varmista että ne sulkeutuvat kunnolla kulkiessasi ovista ja noudata 

varovaisuutta saapuessasi ja poistuessasi osastolta. Huomioi nämä seikat myös kulkiessasi 

suoraan osastolle tulevalla hissillä. Hissin käyttöön tarvitset kulkutunnisteen. 12,13 

• Osastolla on käytössä henkilöhälytysjärjestelmä vaaratilanteita varten. Vuoroon tullessasi 

ota kanslian pöydältä hälytysnappi, jonka voit kiinnittää työasuusi. Hälytysnappi toimii 

punaista nappia toistuvasti painamalla. Hälytysääni on voimakas ja kuuluu jokaisella 

psykiatrian osastolla. Lisäksi käytävän katossa olevissa tauluista näkyy miltä osastolta 

hälytys tulee. Hälytyksen tullessa jokaiselta osastolta lähtee 2 (mies)hoitajaa avuksi 

hälytyksen antaneelle osastolle. Hälytykseen kuljetaan portaita pitkin. 12,13 

• Kerro työkavereille AINA, missä päin osastoa liikut. Älä tapaa yksin potilasta, joka 

käyttäytyy uhkaavasti tai jota et tunne. 12,13,14 

• Huomioi ettet anna potilaille esineitä, joilla he voivat satuttaa itseään tai toisia. Esim. 

sakset antaessasi huolehdit, että potilas myös palauttaa ne. 13 

• Seuraa että potilaat palauttavat ruokailuilla haarukat ja veitset takaisin pesuun/kärryyn. 

Potilashuoneisiin ruoka viedään kertakäyttöastioissa. 12,13 

• Potilaiden tavaroiden tarkistus ulkoiluilta saapuessa. –>esim. tulitikut annetaan 

säilytykseen lukolliseen kaappiin. 12,13 

• Tutustu osaston hätäpoistumisteihin sekä sammutusvälineisiin sekä niiden sijaintiin. 12,13 
• Arvioi ja ennakoi potilaiden käytöstä ja tunnelmaa osastolla. Raportoi havainnoistasi 

työryhmälle. 4,11,12,13, 

• Eristyshuoneeseen ei tule koskaan mennä yksin tapaamaan potilasta. 12,13,14 

• Ulkoilupihalle lähtee aina vähintään kaksi hoitajaa. 12,13,14 

• Pukeudu asianmukaisesti työvaatteisiin ja työkenkiin. Huolehdi avaimistasi. Älä käytä 

koruja yms. kaulan ympärillä. 13 

 
Sijaisena työskentelet työparina toisen hoitajan kanssa. On ehdottoman tärkeää kysyä, jos et tiedä 
mitä pitäisi tehdä tai miten toimia. Kerro työryhmälle myös omasta osaamisestasi, jotta se voidaan 
huomioida työtehtäviä jakaessa ja työhön ohjauksessa.  
 
Tervetuloa työskentelemään kanssamme! 
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