
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eristystilanteen jälkipuinti 

Florin, Henri 
Lodenius, Linda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Laurea Lohja



 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Laurea Lohja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eristystilanteen jälkipuinti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florin Henri 
    Lodenius Linda 
    Hoitotyön koulutusohjelma 
    Opinnäytetyö 
    Kesäkuu, 2015



 

Laurea-ammattikorkeakoulu   Tiivistelmä 
Laurea Lohja 
Hoitotyön koulutusohjelma 
Sairaanhoitaja (AMK) 
 
 
 
Florin, Henri ja Lodenius, Linda 
 
Eristystilanteen jälkipuinti 
 

Vuosi  2015    Sivumäärä  63                       

 
Tämän työn aiheena on eristystilanteiden jälkipuinti psykiatrisilla osastoilla sekä potilaan että 
henkilökunnan näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää eristämisen jälkeistä 
jälkipuintia kahdella psykiatrisella osastolla. Tämän opinnäyteyön yksi keskeisimmistä perus-
teluista ja tavoitteista on selkeyttää jälkipuintia niin hoitajien kuin potilaidenkin kannalta. 
Eristäminen on aina viimeinen vaihtoehto ja sitä käytetään silloin, kun potilas on vaaraksi it-
selleen tai muille. Kumpikaan osapuoli ei koe eristystilannetta mieleiseksi. Opinnäytetyön 
avulla halutaan saada muutosta eristämisen tapoihin ja huomioida siinä niin potilas kuin hoi-
tajakin. 
 
Opinnäytetyö on laadullinen ja määrällinen. Opinnäytetyöhön osallistui kahden osaston hoito-
henkilökunta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon vastasi yhteensä kaksikymmentä 
hoitajaa. Laadullinen aineisto analysointiin sisällönanalyysinä ja määrällinen manuaalisesti.  
 
Opinnäytetyön tulosten mukaan eristystilanteet koettiin suurimmaksi osaksi onnistuneiksi. 
Muutosta kaivattiin hoitajien työnjakoon. Myös potilaan terveydentila ja mahdollinen lääkitys 
tulisi huomioida. Jokaisella hoitajalla tulee olla selkeä rooli kohdatessaan eristystilanteen. 
Osasto 2:n hoitajat jäivät kaipaamaan tiimityötä, tilanteen jakamista, eristyshuoneen asiallis-
ta varustusta sekä hoitajaa, joka päättää tilanteen haltuun ottamisesta. Potilas huomioitiin 
jälkipuintitilanteissa osasto 1:n potilaskeskusteluilla, johon käytetään pohjana osaston jälki-
puintilomaketta. Potilaan huomioiminen johtuu kuitenkin potilaasta ja tämän terveydentilas-
ta. Molempien osapuolten näkemys tapahtuneesta otetaan keskusteluissa esille asiallisesti. 
Jälkipuintitilanteissa potilas huomioitiin hyvin, osa vastaajista taas koki, että potilas huomioi-
tiin huonosti. Jälkipuinnin toteuttamiseen hoitajat kehittäisivät jälkipuintia lisäämällä jälki-
puintia sekä sopimalla etukäteen milloin jälkipuinti pidetään. Vastauksista ilmeni, että poti-
laan huomioimista tulisi kehittää. Osa vastaajista koki jälkipuinnin olevan liian pinnallista. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että osasto 1:n hoitajien mielestä tulisi parantaa eristämis- ja jälki-
puinti-tilanteissa henkilökunnan osaamista yhteisillä toimintatavoilla ja koulutuksilla. Potilaan 
kohtaamista, ennakointi ja jälkipuintia tulisi kehittää. MAPA-koulutus nousi voimakkaasti esil-
le molemmilla osastoilla, koulutuksen käynti sekä säännölliset kertaukset. Toivottiin enem-
män henkilökuntaa, jotta voidaan luoda turvallisuutta ja mahdollisuuksia keskustella potilai-
den kanssa enemmän, jolloin eristystilanteilta olisi ehkä vältytty. Osasto 2:lla haluttiin kehit-
tää vuorovaikutusta, informointia, suunnitelmallisuutta eristämistilanteissä sekä keskittyä 
myös eristämistilanteiden ennaltaehkäisyyn.  
 
Hoitajien tulisi olla aktiivinen osapuoli potilaan kanssa käytävän eritystilanteen jälkipuinnissa 
ja järjestää se mahdollisimman pian tahdonvastaisen hoitotilanteen jälkeen. Mikäli mahdollis-
ta, olisi hyvä jos tilanteessa olleet hoitajat voisivat osallistua jälkipuintiin. Jälkipuintikeskus-
telun tueksi ehdotettiin kaikkien hoitajien käyttävän olemassa olevaa lomaketta. 
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The aim of this thesis is to clarify the debriefing after a seclusion from both patient’s and 
personnel’s point of view and also to develop the debriefing at two psychiatric wards. One of 
the essential points of this thesis was to clarify and develop the debriefing from both patient 
and personnel perspective. Seclusion is always the last alternative treatment and used only 
when the patient is hazardous to him-/herself or to others. Neither patients nor personnel 
find the seclusion pleasant. The aim of this thesis is to change the pattern of debriefing and 
pay attention to both patients and personnel. 
 
The research is both qualitative and quantitative. The personnel from two wards participated 
in this thesis. The empirical data of debriefing was collected from the personnel by a ques-
tionnaire about debriefing. Twenty answers were received after two weeks. The qualitative 
questions were analysed by their contents and the quantitative questions manually. 
 
According to the answers, the personnel is mainly satisfied with the debriefing situations, but 
they hoped for more organised work distribution, more attention paid to the patients and to 
the medical treatments. Every nurse should have a clear assignment during the seclusion. Ac-
cording to the results, ward no. 2 hoped for better teamwork, more organised work distribu-
tion, a distinct leader for the restraining situation and proper equipment in the seclusion 
room. In ward no. 1 the patients were taken into consideration by confidential discussions, in 
which the form for debriefing was used. The patient’s mental health is always the baseline 
for the discussion. In the debriefing both patient’s and personnel’s point of view were re-
garded appropriately. Some nurses thought that the patients were paid enough attention to, 
some thought just the opposite. When asked how the nurses would develop the debriefing, 
they answered that the timeline of the debriefing should be set in advance. Some of the 
nurses thought that the patients were not getting enough attention and that the debriefing 
was too shallow. 
 
The personnel at ward no. 1 thought that they should have a more solid way of acting during 
the seclusions and debriefings. Consideration of the patient, anticipation and debriefing 
should be improved. MAPA education and maintenance of these skills were vigorously high-
lighted at both wards. Both wards hoped for more personnel to maintain safety and conven-
ience of both patients and personnel and to enable discussions with the patients to avoid the 
seclusions. Ward no. 2 wanted to improve the prevention of the seclusion situations, interac-
tion among the personnel, information and planning. 
 
In conclusion it can be said that nurses should be the active ones in arranging the debriefing 
discussion with the patients, so that the timespan between the seclusion and discussion would 
be as short as possible. If possible, the ideal situation would be if the nurses, who participat-
ed in the seclusion, also would participate in the debriefing discussion. It would be recom-
mendable that everyone would use the form for debriefing discussions. 
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1 Johdanto

 

Tämä opinnäytetyö toteutetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvaan Palo-

niemen sairaalaan osasto yhdelle ja osasto kahdelle aiheesta eritystilanteet, pakon käyttö ja 

sitominen sekä näihin liittyvät jälkipuinnit. Paloniemen sairaalan osasto yksi on akuuttipsyki-

atrinen osasto, jossa on 13 potilaspaikkaa (HUS 2014.) Osastolle tullaan joko vapaaehtoisesti, 

lähetteellä tai M1-lähetteellä eli tarkkailuun vastoin tahtoaan. Osastolla kaksi on 15 potilas-

paikkaa ja se on psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen suuntautuva osasto, jossa toteute-

taan myös päivä- ja intervallihoitojaksoja (HUS 2014.) 

 

Yhteistyötä tehdään osastohoitajien kanssa ja teoriatietoa kerätään, jonka pohjalta tehdään 

kyselylomake henkilökunnalle. Tutkimusmenetelminä on kvalitatiivinen eli laadullinen sekä 

kvantitatiivinen eli märällinen. Laadullisessa tutkimusmenetelmässä haetaan ihmisten omia 

kokemuksia ja tunnetiloja tilanteista. Määrällisessä tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysy-

myksiin kuinka paljon tai miten usein. Opinnäytetyön tavoitteena on saada kehitettyä yhte-

näinen toimintamalli eristämisestä, pakon käytöstä ja sitomisesta molemmille osastoille. Tä-

män opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa ohje, miten toimia eristystilanteen jälkeen henkilö-

kunnan ja potilaan näkökulmasta. 

 

Hoitajien kokemuksiin perehdyimme kyselylomakkeen avulla, jonka kaikki kyseisillä osastoilla 

työskentelevät hoitajat täyttivät. Näin saimme selkeyttää siihen, miten eristystilanteet ja 

niiden jälkipuinti hoidetaan nyt ja mitä hoitajat haluaisivat muuttaa/kehittää. Vastauksia 

saimme kiitettävästi vaikka vastausaikaa oli vain reilu kaksi viikkoa.  

 

Suomessa tahdonvastaisen hoidon toiminnan käyttöä säätelee mielenterveyslaki (1116/1990). 

Tahdonvastaiset toimet psykiatrisissa sairaaloissa ovat fyysinen kiinnipitäminen, tahdonvas-

tainen injektiolääkitys, lepositeisiin asettaminen ja eristäminen. Mielenterveyslaki 

(1116/1990) toimii toimintaohjeena hoitajille ja lääkäreille pakon käytöstä, eristämisestä se-

kä sitomisesta tilanteissa, joissa joudutaan rajoittamaan ihmisen perusoikeuksia. Pakkokeino-

ja saa käyttää vain, jos potilas on tarkkailussa tai tahdonvastaisessa hoidossa suljetulla psyki-

atrisella osastolla. Potilaan eristäminen on poikkeuksellinen turvallisuustoimenpide, johon 

päädytään vain siinä tapauksessa, etteivät muut keinot kuten lääkehoito, vierihoito, keskuste-

lu tai kiinnipitäminen auta potilasta rauhoittumaan.  

 

Jälkipuinti tulisi järjestää potilaan kanssa mahdollisimman pian eristämisen päätyttyä ja poti-

laan voinnin salliessa. Jälkipuintiin osallistuu potilaan lisäksi eristystilanteessa toimineet hoi-

tajat, mikäli työvuorot sen vain mahdollistavat. Vastausten perusteella hoitajat toivoisivat 

myös lääkärin läsnäoloa jälkipuintitilanteisiin. Työssä olemme tuoneet esiin tapoja kehittää 

jälkipuintitilanteita. 
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2 Teoreettinen tausta 

 

2.1 Lainsäädäntö 

 

Terveydenhuoltolain (1326 /2010) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä, 

hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä myös väestön sosiaalista turvallisuutta. Terveyden-

huoltolain (1326 /2010) tarkoitus on myös kaventaa eri väestöryhmien erilaisia terveyseroja. 

Laki (1326 /2010) velvoittaa antamaan väestölle tarvittavat palvelut, jotka ovat yhdenvertai-

sia niin laadultaan, saatavuudeltaan kuin potilasturvallisuudeltaankin. Lailla (1326 /2010) ha-

lutaan myös vahvistaa palveluja niin, että ne ovat asiakaskeskeisiä ja, joilla voidaan vahvistaa 

perusterveydenhuollon toiminnan edellytyksiä sekä parantaa terveydenhuollon toimijoiden eli 

kunnan eri toimialojen välistä edistämistä sekä sosiaali- että terveydenhuollon järjestämises-

sä. (Finlex 2014a.) 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) velvoittaa Suomessa pysyvästi asuvaa henki-

löä saamaan terveydentilaansa edellyttävää hoitoa ilman, että häntä syrjitään. Kyseisessä 

laissa määrätään, että henkilöllä on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa sairauteensa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että hänen täytyy saada itselleen tarvittavaa hoitoa niin, ettei hän koe ihmis-

arvonsa tulleen loukatuksi sekä hänen vakaumustaan että yksityisyyttään ei loukata ja niitä 

kunnioitetaan. Laissa (785/1992) myös määritellään, että henkilön äidinkieli on otettava 

huomioon hänen hoidossaan, eli hänen olisi saatava hoitoa hänen omalla äidinkielellään. Hen-

kilön yksilöllisyys sekä hänen kulttuurinsa on otettava huomioon hänen hoidossaan sekä hänen 

kohtelussa. (Finlex 2014b.) 

 

Suomen perustuslaissa (731/1999) on säädetty myös erikoissairaanhoitolaista (1062/1989), sen 

sisällöstä sekä mitä palveluja siihen kuuluu. Laissa (1062/1989) kuvataan, että yleinen suun-

nittelu, ohjaus sekä valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. (Finlex 2014c.) Koti-

kuntalain (201/1994) mukaan siinä kunnassa missä henkilö asuu, on huolehdittava siitä, että 

henkilö saa kaikki tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut, joita terveydenhuoltolain mukaan 

hänen tulee saada (Finlex 2014f). Jotta kyseinen velvoite tulisi voimaan, erikoissairaanhoidon 

järjestämiseksi on kunnan kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Siihen sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymään johon henkilö kuuluu, tulee olla erikoissairaanhoidon järjes-

tämiseksi sairaaloita sekä myös tarpeen mukaan niistä erillään olevia sairaanhoidon toimin-

tayksiköitä. Myös muita toimintayksiköitä tulee olla, jossa kunta voi järjestää erikoissairaan-

hoidon palveluita. (Finlex 2014c.) 

 

Mielenterveyslaki (1116/1990) määrittää mielenterveystyön sellaiseksi työksi, jonka avulla 

parannetaan, lievitetään sekä pyritään ehkäisemään mielenterveyssairauksia. Mielenterveys-

työllä pyritään lisäämään henkilön psyykkisen hyvinvoinnin, hänen toimintakyvyn ja persoo-
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nallisuuden kasvun edistämistä. Mielenterveyslaki (1116/1990) velvoittaa antamaan sosiaali- 

ja terveydenhuollon mielenterveyspalveluja sellaisille henkilöille, joilla on psykiatrinen sai-

raus tai henkilöille, joilla on muita mielenterveydellisiä häiriöitä ja jotka lääketieteellisin pe-

rustein voidaan todeta sairaudeksi tai häiriöksi. (Finlex 2014d.) 

 

Työturvallisuuslaki (738/2002) toimii ohjenuorana työn ja työolosuhteiden turvallisuutta kos-

kevissa asioissa. Väkivaltariskejä pyritään usein ehkäisemään yksittäisillä teoilla, jotka ajan 

mittaan uhkaavat menettää merkityksensä. Työturvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät, 

mm. epäselvät vastuut, puutteet työn organisaatiossa, riittämätön opastus, koulutus sekä val-

vonta, psyykkinen tai/ja fyysinen väsymys, työympäristössä olevat puutteet ja motivaation 

puute. Turvallinen työympäristö luodaan organisaation sisältä, työntekijöiden yhteistyöstä. 

Monesti turvallisuuteen riittää perusasioiden kuntoon laittaminen, kuten se, että jokainen 

toimii saman kaavan mukaan. Väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ei valitettavasti ole olemassa 

mitään taikatemppuja. Kaikista vaaratilanteista, läheltä-piti tilanteista tai havaituista riskeis-

tä on aina tehtävä ilmoitus. Kaikkiin henkilöstöön kohdistuviin uhkauksiin on suhtauduttava 

vakavasti ja kaikkiin työväkivaltatapauksiin on reagoitava välittömästi. Mahdolliset puutteet 

turvallisuudessa pyritään korjaamaan nopeasti. Väkivaltariskien hallinta on kaikilla samalla 

tasolla ja tapauksien jälkihoito on järjestelmällistä ja luotettavaa. On tärkeää, että työnteki-

jät ja esimiehet pystyvät keskustelemaan avoimesti kaikista turvallisuuteen liittyvistä asiois-

ta. Väkivaltariskien ennakoinnin tulisi kuulua perehdytysohjelmaan ja sen toteutumista on 

valvottava. Henkilöstölle on järjestettävä tarpeellisia koulutuksia ja harjoittelutilanteita 

säännöllisesti. (Sundell 2014, 21 - 27.) 

 

Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena on parantaa työntekijän toimintaympäristöä ja 

työolosuhteita, jotta työntekijöillä olisi turvalliset työolosuhteet. Työturvallisuuslain 

(738/2002) tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmien syntymistä sekä 

ammattitautien syntymistä. Työturvallisuuslaissa (738/2002) pyritään myös ennaltaehkäise-

mään muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisten ja henkisten tervey-

den haittojen syntymistä. (Finlex 2014h.) 

 

2.2 Hoitotyön eettisyys ja salassapitovelvollisuus 

 

Sairaanhoitajille on laadittu eettisiä ohjeita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ensim-

mäistä kertaa vuonna 1953, jotka uudistettiin vuonna 2006. Suomessa aloitettiin kansallisten 

ohjeiden laatiminen vuonna 1992. Sairaanhoitajaliitto hyväksyi ensimmäiset omat eettiset 

ohjeistukset vuonna 1996. Ohjeet käsittelevät mm. sairaanhoitajan tehtävien ja työn tavoit-

teita, vuorovaikutusta, ammattitaitoa, sairaanhoitajaa työtoverina, ammattikunnan jäsenenä 

sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden mukaan sairaanhoi-

tajan velvollisuuksiin kuuluu mm. edistää ja ylläpitää terveyttä, parantaa sairaita, ehkäistä 
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sairauksia, lievittää kärsimystä sekä ylläpitää ja parantaa omaa ammattitaitoa (Mustajoki, 

Alila, Matilainen, Pellikka & Rasimus 2013, 854.) 

 

Porras (2008) on tutkinut hoitohenkilökunnan eettistä osaamista Kanta-Hämeen keskussairaa-

lan psykiatrisilla aikuisosastoilla. Tutkimukseen osallistui 18 osastolla työskentelevää hoita-

jaa. Tutkimus on laadullinen, tutkimusmenetelminä käytettiin hoitohenkilöstön avointa haas-

tattelua ja avoimia kysymyksiä. Tutkimustuloksena todettiin, että hoitohenkilökunnan osaa-

mista mm. eettisten periaatteiden kunnioittamisessa olisi parantamisen varaa. Tutkimuksella 

saatiin kuva hoitohenkilökunnan osaamisesta ja psykiatrisen työn osaamisen kehittämisalueis-

ta. Tuloksia voidaan hyödyntää alueellisen sairaanhoitaja- ja lähihoitajakoulutuksen psykiatri-

sen hoitotyön suunnittelussa. (Porras 2008.) 

 

Hoitotyön periaatteita ohjaa ihmisarvon kunnioittaminen. Kunnioitetaan jokaista ihmisarvoa, 

hoidettavan itsemääräämisoikeutta, koskemattomuutta sekä hänen oikeuksiaan. Hoitotyössä 

toimitaan luottamuksellisesti, rehellisesti edistäen hoidettavan hyvinvointia ja autonomiaa. 

Kunnioitetaan myös muita ammattilaisia. Oikeudenmukaisuus on myös iso osa hoitotyötä. 

Kohdellaan kaikkia ihmisiä samojen arvojen perusteella ja huomioidaan kaikkien oikeus saada 

tarvittavaa hoitoa. Vältetään kaltoinkohtelua, syrjintää sekä hyväksikäyttöä katsomatta ro-

tuun, ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sosiaaliluokkaan. Hoitotyönteki-

jällä on velvollisuus tehdä hyvää ja välttää pahaa sekä suojella ja hoitaa heikkoja ja haavoit-

tuvia. Hoidettavan asioita ajetaan mahdollisimman hyvin tämän parhaaksi. Hoitotyössä käy-

tettävien menetelmien ja laitteiden on oltava luotettavia sekä niiden käyttö on pystyttävä 

perustelemaan. Hoidettavalla on oikeus kuulla perustelut. Hoitotyötä tekevällä ammattilaisel-

la on velvollisuus ylläpitää omaa ammattitaitoaan. (Leino-Kilpi & Välimäki 2004.) Terveyden-

huollon ammattihenkilöstöä velvoittaa henkilölain (523/1990) salassapitovelvollisuus. Salassa-

pitovelvollisuus jatkuu myös ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeenkin. Velvollisuuksien 

rikkominen on rikos ja henkilölain (523/1990) mukaan tuomittava teko (Finlex 2014e). 

 

Ulkopuolisille ei saa antaa tietoa salassa pidettävistä asioista, ei suullisesti eikä kirjallisesti. 

Salassapitovelvollisuus jatkuu myös opinnäytetyön valmistumisen jälkeen (Finlex 2014e). Vai-

tiolovelvollisuuteen on kiinnitettävä huomioitava hoitosuhteessa, eri toimijat ottavat helposti 

yhteyttä hoitavaan tahoon. Potilaan kanssa on selvitettävä mitä tietoa kenellekin voidaan an-

taa. Pääsääntönä olisi hyvä, että potilas antaisi itse tietonsa omaisille. Potilaan kirjallisella 

luvalla voi henkilökunta antaa tietoa tämän omaisille. Ilman potilaan lupaa, ei hänen henkilöl-

lisyyttään, hänen hoidossa oloaan tai hänen vointiaan koskevia tietojaan ei voida antaa ulko-

puolisille. Mikäli potilaalla on vierailijoita osastolla, on hoitajan muistettava, ettei hän puhu 

potilaan asioita heidän kuullen. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus velvoittavat myös hoitajaa 

vapaa-aikana sekä myös silloin, kun hoitosuhde on päättynyt potilaaseen. (Hietaharju & Nuu-
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tila 2010, 99.) Salassapito ei pääty työsuhteen tai eläkkeelle siirtymisen jälkeen, vaan se kes-

tää koko elämän ajan (Finlex 2014g). 

 

2.3 Mielenterveyslain säädökset ja tahdonvastainen toiminta 

 

Ihmisen elämässä voi tulla aika, jolloin ihmisen psyykkinen terveys järkkyy. Ihmisen psyykki-

nen tilanne voi olla joskus jopa hyvinkin huono, jolloin ihminen tarvitsee tahdosta riippuma-

tonta psykiatrista hoitoa. Tahdosta riippumattomalle hoidon asettamiselle on mielenterveys-

laissa (1116/1990) määritetty tarkat kriteerit milloin, miten ja miksi henkilö voidaan asettaa 

tahdon vastaisesti psykiatriseen hoitoon. Lain tarkoituksena on turvata henkilön oikeusturva 

sekä oikeus hoitoon (Terveysportti 2013a).  

 

Mielenterveyslain (1116/1990) mukaan henkilö voidaan määrätä tahdostaan riippumatta psy-

kiatriseen sairaalahoitoon vain 

”1) jos hänen todetaan olevan mielisairas; 

2) jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jät-

täminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen ter-

veyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta; ja 

3) jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättö-

miä.” (Finlex 2014d.) 

 

Ennen kuin henkilöstä voidaan laatia lähete tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoidon 

arvioon, tulee henkilön terveydentila arvioida henkilökohtaisesti. Henkilöllä tulee täyttyä 

kaikki edellä olevat tahdosta riippumattoman hoidon kriteerit. Tällöin lääkäri laatii henkilöstä 

tarkkailulähetteen eli M I-lähetteen psykiatriseen sairaalaan. Ennen kuin lääkäri tekee pää-

töksen tarkkailulähetteestä, on lääkärin selvitettävä, onko potilaan kotikunnassa käytettävis-

sä mitään muunlaisia palveluita, joita potilaan hoidon tarve edellyttäisi. Hoidon tarve on 

myös otettava huomioon. Lääkärin on otettava myös huomioon, että muut palvelut eivät so-

vellu käytettäväksi tai sitten ne ovat riittämättömiä. (Finlex 2014d.) 

 

Ennen kuin henkilö asetetaan tarkkailuun psykiatrisessa sairaalassa, on lääkärin tutkittava 

henkilön hoidontarve, jotta tahdonvastaiseen hoitoon määräämiseen edellytykset ovat edel-

leen olemassa. Mikäli psykiatrisen sairaalaan lääkäri, tutkittuaan potilaan havaitsee mielen-

terveyslain (1116/1990) mukaisten kriteerien täyttyvän, on henkilö asetettava tarkkailuun. 

Potilas voidaan asettaa tarkkailuun myös aikaisintaan sellaisella tarkkailulähetteellä, joka on 

laadittu kolme päivää aikaisemmin. (Finlex 2014d.)  

 

Tarkkailuun otettu henkilö tapaa lääkäri päivittäin, jolloin hänen mielenterveyttään arvioi-

daan ja katsotaan onko M I-lähetteessä olevat kriteerit edelleen voimassa. Tapaamisesta lää-
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käri kirjoittaa jokaisena tapaamispäivänä oman arvionsa tarkkailussa olevasta henkilöstä. Vii-

meistään neljäntenä päivänä tarkkailusta vastaavan lääkärin on annettava kirjallinen M II- 

tarkkailulausunto, jossa lääkäri antaa perustellun kannanoton, ovatko hoitoon määräämiseen 

edellytykset tahdosta riippumattomaan hoitoon edelleen olemassa. Jos tarkkailun aikana tu-

lee ilmi, etteivät mielenterveyslain (1116/1990) määriteltävät kriteerit ole enää voimassa, on 

henkilö heti päästettävä pois sairaalasta hänen niin halutessaan. (Finlex 2014d.) 

 

On muistettava, että tarkkailulausuntoa ei voi antaa lääkäri, joka on kirjoittanut tarkkailulä-

hetteen eikä tahdosta riippumattomaan hoitoon voi päättää tarkkailulausunnon kirjoittanut 

lääkäri. Mielenterveyslain (1116/1990) mukaan henkilö voidaan asettaa tahdonvastaiseen hoi-

toon silloin, kun on saatu kolmen eri lääkärin näkemys hoitoon määräämisen tarpeellisuudes-

ta. (Finlex 2014d.) 

 

Ennen kuin potilaasta laaditaan joko vapauttava- tai pidättävä eli tahdon vastainen hoito -

määräämispäätös, on lääkärin kuunneltava tarkkailuun otetun oma mielipide. Mikäli tarkkai-

lun aikana tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämät edellytykset ovat edelleen voimas-

sa, on sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkärin tehtävä päätös hoitoon määräämi-

sestä. Mikäli psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkäri on estynyt tai esteellinen tekemään 

kyseisen päätöksen, päätöksen tekee muu tehtävään määrätty ensisijaisesti psykiatrian eri-

koislääkäri. Potilas on halutessaan vapaa lähtemään sairaalasta, mikäli tarkkailuun otetut kri-

teerit eivät enää täyty. Päätös tehdään aina tarkkailulähetteen, tarkkailulausunnon sekä 

tarkkailussa olleen henkilön sairauskertomuksen perusteella kirjallisesti viimeistään neljänte-

nä päivänä tarkkailuun ottamispäivän jälkeen. Henkilölle annetaan tästä myös tiedoksi anto 

kirjallisena, jonka on allekirjoittanut hoitoon määräämisestä päättävä lääkäri. (Finlex 2014d.) 

 

Henkilön tahdosta riippumatonta hoitoa voidaan jatkaa enintään kolme kuukautta, mikäli 

tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen edellytykset ovat edelleen voimassa. Mikäli 

ennen kyseisen ajan päättymistä näyttää hyvin selvältä, että henkilön hoitoa on välttämätön-

tä jatkaa ja henkilö on asiasta eri mieltä, tavataan henkilö ja keskustellaan asiasta. Potilas 

asetetaan tarkkailuun uudelleen, mikäli tahdosta riippumattoman hoidon edellytykset ovat 

edelleen olemassa. Hoidon jatkaminen tai sen lopettaminen ratkaistaan, tarkkailulausunnon 

sekä tarkkailussa olleen henkilön sairauskertomuksen perusteella kirjallisesti viimeistään nel-

jäntenä päivänä tarkkailuun ottamispäivän jälkeen. Tämä on kuitenkin tehtävä ennen kuin 

tahdosta riippumaton hoito on kestänyt kolme kuukautta. Hoitopäätös on annettava tiedoksi 

viipymättä. Tämän jälkeen päätös on alistettava heti hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Kun 

hoidon jatkamisesta on tehty päätös, sen nojalla henkilöä saadaan pitää tahdosta riippumat-

tomassa hoidossa enintään kuusi kuukautta. Mikäli tahdonvastaiselle hoidolle on vielä tarvet-

ta, on selvitettävä uudelleen onko tahdonvastaisen hoidon kriteerit olemassa tarkkailulähet-
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teen, tarkkailulausunnon sekä tarkkailussa olleen henkilön sairauskertomuksen perusteella 

kirjallisesti viimeistään neljäntenä päivänä tarkkailuun ottamispäivän jälkeen. (Finlex 2014d.) 

 

Vain tarkkailussa tai tahdonvastaisessa hoidossa olevan itsemääräämisoikeutta ja hänen muita 

perusoikeuksiaan voidaan rajoittaa ja vain siinä määrin kuin hänen sairautensa, hänen oman 

turvallisuutensa, toisen henkilön turvallisuuden vuoksi tai muun edun turvaaminen välttämät-

tä vaatii. Tarvittavat toimenpiteet on tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja potilaan ihmis-

arvoa kunnioitetaan. (Finlex 2014d.) 

 

Henkilö, joka on tahdonvastaisessa hoidossa, on mielenterveyslain (1116/1990) mukaan hoi-

dettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jotta hoito olisi suunnitelmallista ja henkilön 

terveyden edun mukaista, on hänelle laadittava hoitosuunnitelma yhdessä ja yhteistyössä hä-

nen kanssaan. Henkilöön saadaan käyttää hänen tahdosta riippumattaan vain sellaisia tutki-

mus-ja hoitotoimenpiteitä, jotka on hyväksytty lääketieteellisesti. Ehtona on myös, että jos 

toimenpiteitä ei suoriteta, niiden suorittamatta jättäminen vaarantaisi vakavasti henkilön tai 

muiden terveyttä ja turvallisuutta. Näistä toimenpiteistä päättää aina henkilöä hoitava lääkä-

ri. Henkilön kiinnipitämisestä tai sitomisesta hoitotoimenpiteen ajaksi päättää aina myös hen-

kilöä hoitava lääkäri. Näihin toimenpiteisiin kuuluu myös sellaiset toimenpiteet, joita voidaan 

rinnastaa kiinnipitämiseen sekä sitomiseen, jotka ovat henkilön hoidon suorittamisen kannalta 

välttämättömiä lyhytaikaisesta rajoitustoimenpiteestä. (Finlex 2014d.) 

 

Henkilön liikkumista voidaan rajoittaa mikäli häntä hoitava lääkäri näin määrää. Henkilöä voi-

daan kieltää poistumasta sairaalan alueelta tai tietyn yksikön tiloista. Mikäli henkilö poistuu 

ilman lääkärin lupaa sairaalasta tai jos hänellä on ulkoiluluvat eikä palaa ulkoilulta, voidaan 

hänet hakea takaisin sairaalaan. Mikäli henkilö pyrkii poistumaan sairaalalasta tai jos hänet 

tulee palauttaa takaisin sairaalaan, on hoitohenkilökunnalla lupa siirtää hänet sellaisia voima-

keinoja käyttäen takaisin, joita voidaan pitää puolustettavina. (Finlex 2014d.) 

 

Erityiset rajoitukset, jotka liittyvät henkilön eristämiseen osastolla saattavat olla seuraavat: 

 

”1) jos hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itse-

ään tai muita, 

2) jos hän käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden henkilöiden hoitoa tai vakavasti 

vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoittaa omaisuutta merkittävästi, 

taikka 

3) jos henkilön eristäminen on välttämätöntä muusta erittäin painavasta hoidollisesta syystä. 

Eristetylle henkilölle on annettava soveltuva vaatetus. 
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Edellä olevien kriteereiden täyttyessä saa hoitohenkilökunta käyttää henkilön kiinnipitämi-

seen tämän eristämiseksi välttämättömiä voimakeinoja. Asiasta on välittömästi ilmoitettava 

henkilöä hoitavalle lääkärille.” (Finlex 2014d.) 

 

Henkilöä voidaan myös pitää kiinni muista syystä kuin mitä edellisessä luvussa on kuvattu, 

mikäli se hoidollisista syistä on välttämätöntä. Tämän mukaan henkilö voidaan myös sitoa 

vyöllä tai jollain mulla vastaavalla tavalla jos muut toimenpiteet eivät ole riittäviä. Henkilöä 

hoitava lääkäri päättää aina potilaan eristämisestä ja sitomisesta suorittamansa tutkimuksen 

perusteella. Jos osastolla tulee tilanne, jossa tarvitaan kiireellistä eristämistä tai sidontaa, 

voi hoitohenkilökunta väliaikaisesti eristää tai sitoa henkilön. Tämän jälkeen asiasta on ilmoi-

tettava viipymättä lääkärille. (Finlex 2014d.) 

 

Mikäli henkilö joudutaan pitämään kiinni, eristämään tai sitomaan, se tulee lopettaa heti, kun 

tilanne ei sitä enää vaadi. Henkilöä hoitava lääkäri arvioi eristetyn tai sidotun henkilön tilaa 

niin usein kuin henkilön terveydentila vaatii. Lääkäri päättää toimenpiteen jatkamisesta ja 

sen lopettamisesta. (Finlex 2014d.) 

 

Mikäli henkilö on jouduttu eristämään tai sitomaan, hänelle määrätään vastuuhoitaja, joka 

huolehtii kaikesta, mitä henkilö tarvitsee siinä tilanteessa. Henkilölle on annetta riittävä hoi-

to ja huolenpito. Henkilöllä tulee myös olla mahdollisuus keskustella hoitohenkilökunnan 

kanssa. Mielenterveyslaissa (1116/1990) määrätään, että mikäli henkilö on sidottu tai henkilö 

on alaikäinen, on hänen tilaansa seurattava jatkuvasti. Seuraaminen tapahtuu siten, että hoi-

tohenkilökunnalla on näkö- ja kuuloyhteydessä henkilöön koko ajan. Jos eristäminen kestää 

yli 12 tuntia ja jos jatkuva sitominen on kestänyt yli kahdeksan tuntia, on asiasta ilmoitettava 

viipymättä henkilön edunvalvojalle tai hänen lailliselle edustajalle. (Finlex 2014d.) 

 

Aluehallintovirasto seuraa henkilöiden eristämistä sekä sitomista ja tahdosta riippumatonta 

hoitoa. Toteutettavan sairaalan on annetta heille kahden viikon välein ilmoitus potilaiden 

eristämisestä ja sitomisesta. Aluehallintovirastolle tehtävässä ilmoituksessa tulee ilmoittaa 

potilaan henkilötunnus ja tiedot toimenpiteestä, joka hänelle on tehty sekä minkä takia ky-

seinen toimenpide on tehty. Lääkärin nimi, joka on määrännyt toimenpiteet tehtäväksi, tulee 

ilmetä ilmoituksessa. Aluehallintovirasto säilyttää henkilön tietoja kaksi vuotta, jonka jälkeen 

ne hävitetään. (Finlex 2014d.) 

 

2.3.1 Rajoitusten käyttäminen 

 

Mielenterveyslaki (1116/1990) toimii toimintaohjeena miten ihmisen perusoikeuksia ja ihmis-

oikeuksia voidaan rajoittaa tarpeen niin vaatiessa tahdonvastaisissa toimenpiteissä. Mielen-

terveyslain (1116/1990) mukaan, henkilöön saa kohdistaa pakkotoimenpiteitä vain tarkkailus-
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sa tai hoitoon määrätylle henkilölle tai sellaiselle henkilölle, joka täyttää eristämisen ja sito-

misen kriteerit. Henkilön itsemääräämisoikeutta sekä muita hänen perusoikeuksiaan saa ra-

joittaa vain siinä määrin kuin henkilön sairauden hoito, henkilön turvallisuus ja toisen henki-

lön turvallisuus tai muu erityinen syy välttämättä vaatii. Hoito perustuu aina hoitosuunnitel-

maan ja henkilön hoito tulisi olla hyvien hoitokäytänteiden mukainen. Oleellinen asia tahdon-

vastaisissa toimissa on se, että mikäli tahdonvastaisia toimia ei suoriteta, se vahingoittaisi 

huomattavasti henkilön mielenterveyttä. Henkilön hoidosta vastaava lääkäri päättää tahdosta 

riippumatta suoritettavista hoito- ja tutkimustoimenpiteistä. Lääkäri päättää myös hoidon 

suorittamisen kannalta välttämättömistä tahdonvastaisista toimista. (Terveysportti 2013a.) 

 

Henkilön omaisuutta voidaan rajoittaa, mikäli hänellä on päihteitä tai huumausaineiden käyt-

töön soveltuvia välineitä. Mikäli henkilöllä on esineitä tai aineita, jotka voivat vaarantaa mui-

den henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta, ne voidaan ottaa haltuun. Jos voidaan olettaa, 

että henkilön terveydentilan vuoksi todennäköisesti kadottaisi rahansa tai muut maksuväli-

neensä, voidaan ne ottaa talteen. Sellaiset aineet ja esineet voidaan ottaa haltuun, jotka 

haittaavat vakavasti toimintayksikön yleistä järjestystä. Henkilön hoidon päättyessä, haltuun 

otettu omaisuus on palautettava mikäli omaisuuden palauttamisesta tai hävittämisetä ei 

muissa laissa toisin säädetä. Mikäli esine tai asia on laiton, sitä ei palauteta. Tässäkin tilan-

teessa sairaalan ylilääkäri tekee päätöksen siitä, palautetaanko omaisuus henkilölle hoidon 

päätyttyä vai ei. Tällaisissa tapauksissa henkilön asiakirjoihin on merkittävä mitä on otettu 

haltuun ja minkä vuoksi. (Finlex 2014d.) 

 

Mikäli henkilöä epäillään huumausainelain (373/2008) mukaisten kiellettyjen aineiden tai esi-

neiden salakuljetuksesta, silloin hänen käytössään olevat tilat tai hänen mukanaan oleva 

omaisuus saadaan tarkistaa ja rajoittaa. Rajoittamalla tarkoitetaan esimerkiksi oman puheli-

men käyttöä. Mikäli henkilölle on tullut osastolle kirje tai jokin muu lähetys, ja hoitohenkilö-

kunta epäilee, että lähetys sisältää kiellettyjä aineita tai esineitä, hoitohenkilökunta saa tar-

kistaa lähetyksen. Saapunut kirje tai lähetys tulee tarkistaa niin, ettei lähetyksen tai kirjeen 

sisältö paljastuu tarkistavalle henkilölle. Huomioitavaa on, että kirje tai lähetys tulisi tarkis-

taa mahdollisuuksien mukaan lähetyksen saaneen henkilön läsnä ollessa. Tarkastamisesta 

päättää aina lääkäri, joka hoitaa henkilöä. Mikäli henkilön omaisuus tarkistetaan, sen tulee 

tapahtua kahden hoitajan läsnä ollessa. (Finlex 2014d.) 

 

Mikäli hoitohenkilökunta epäilee, että henkilöllä on halussaan hänen vaatteissaan tai muutoin 

yllään kiellettyjä aineita tai esineitä voidaan henkilölle tehdä henkilötarkastus, jotta asiasta 

saadaan selvyys. Mikäli epäillään, että henkilö on kiellettyjen aineiden vaikutuksen alaisena 

tai epäillään, että hänen kehossaan on kiellettyjä aineita tai esineitä, henkilökunta voi suorit-

taa hänelle henkilötarkastuksen. Tällaisia toimenpiteitä ovat henkilön ruumiin tarkastamisen, 

puhalluskokeen, veri-, virtsa- tai sylkinäytteen ottaminen. Kun näyte otetaan henkilöltä, tulisi 
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se suorittaa niin, ettei siitä seuraa henkilölle tarpeetonta haittaa. Hoidosta vastaava lääkäri 

vastaa näistäkin toimenpiteistä. Kun henkilölle tehdään henkilötarkastus tai – katsastus, se on 

tehtävä kahden hoitajan toimesta. Mikäli henkilölle suoritetaan lääketieteellistä asiantunte-

musta vaativa tutkimus, sen suorittaa aina lääkäri. Henkilölle voidaan antaa mielenterveyslain 

(1116/1990) mukaan tahdonvastainen lääkitseminen, pitää hänestä kiinni sekä hänelle voi-

daan toteuttaa toimenpide tai tutkimus tahdonvastaisesti. Näistä toimenpiteistä on tehtävä 

aina merkintä potilaan asiakirjoihin. (Finlex 2014d.) 

 

Potilaan yhteydenpitoa saadaan rajoittaa, jos yhteydenpidosta on vakavaa haittaa hänen hoi-

dolleen, kuntoutukselleen tai turvallisuudelleen. Yhteydenpitoa saadaan rajoittaa myös sil-

loin, jos se on välttämätöntä toisen henkilön yksityiselämän suojaamiseksi. Jos epäillään, että 

potilaalle tulevasta kirjeestä tai lähetyksestä on haittaa potilaan terveydelle, viesti saadaan 

lukea ja pidättää potilaalta. Myös potilaan käytössä olevat yhteydenpitovälineet ja laitteet 

saadaan ottaa haltuun tai niiden käyttöä tarvittaessa rajoittaa. Näistä tehdään aina kirjalli-

nen päätös. Ennen päätöksen tekemistä on potilaalle varattava tilaisuus, jossa hän saa tulla 

kuulluksi. (Finlex 2014d.) 

 

Mielenterveyslaissa (1116/1990) kuvataan, ettei potilaan yhteydenpitoa saa rajoittaa sairaa-

lan ja potilaan toimintaa valvovien viranomaisten, lainkäyttöviranomaisten eikä sellaisten 

viranomaisten, jotka valvovat kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Tähän kuuluu myös kansainvälis-

ten valvontaelimien välistä kirjeenvaihtoa tai muuta yhteydenpidon rajoittamista. Potilaan 

yhteydenpitoa ei myöskään saa rajoittaa hänen oikeusavustajaansa tai sairaalan potilasasia-

mieheen. (Finlex 2014d.) 

 

Sellaisessa yksikössä, jossa annetaan psykiatrista hoitoa, tulee olla kirjalliset ja riittävän yksi-

tyiskohtaiset ohjeet siitä miten henkilön itsemääräämisoikeuden rajoituksia toteutetaan. Hoi-

toyksikössä on pidettävä erillistä luetteloa rajoituksista, jotta voidaan seurata itsemäärää-

misoikeuden rajoittamisen toteutumista. Luettelossa tulee merkitä henkilön tunnistustiedot, 

rajoitusta koskevat tiedot sekä rajoituksen määränneen lääkärin ja rajoituksen suorittajien 

nimet. Tietoja säilytetään kaksi vuotta, jonka kuluttua ne poistetaan. (Finlex 2014d.) 

 

2.3.2 Eristäminen 

 

Huone-eristyksellä tarkoitetaan sitä, että henkilö eristetään muista eristämiseen tarkoitet-

tuun erilliseen lukittuun huoneeseen, mikäli tämä on vaaraksi itselleen tai muille. Usein huo-

ne-eristyshuoneessa on vain makuupatja ja peitto. Kun henkilö on siirretty huone-eristykseen, 

henkilön turvallisuudesta on huolehdittava mahdollisimman usein, kuitenkin vähintään 15 mi-

nuutin välein. Nykyään monissa psykiatrisilla osastoilla huone-eristyksessä potilasta voidaan 

tarkkailla valvontakameralla. (Valvira 2014.) 



 16 
  
 
 

Sitomisella tarkoitetaan, että henkilö laitetaan leposide-eristys huoneeseen. Henkilö eriste-

tään huoneeseen, jossa on sänky, johon henkilö sidotaan erikoisvalmisteisilla vöillä keskivar-

talosta, käsistä ja jaloista. Hoitohenkilökunnalla on oltava jatkuva näkö-ja kuuloyhteys henki-

löön. Sidotun henkilön luona on oltava koko ajan hoitaja. Henkilön terveydentilasta on kirjat-

tava vähintään viidentoista minuutin välein. (Kaltiala-Heino, Makkonen & Moring 2014.) 

 

Korkeilan, Koiviston, Paavilaisen ja Kylmän (2014) tutkimuksessa tutkittiin hoitotyöntekijöi-

den kokemuksia henkilön eristämisestä sairaalahoidon aikana. Samaan tutkimukseen kuului 

eristämiskokemusmittarin (EKM) kehittäminen ja pilotointi. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

kehittää ja pilotoida eristämiskokemusmittari kuvaamaan psykiatristen hoitajien kokemuksia 

henkilön eristämisestä sairaalahoidon aikana. Tutkimuksessa selvitettiin henkilökunnalta hei-

dän mielipidettä eristämisen käytöstä, eristämisen vaikutuksista, eristämisen syistä sekä min-

kälaisia interventioita henkilöt sekä hoitajat mieluiten käyttäisivät. Lopuksi tutkimuksessa 

tarkasteltiin eristämisen vähentämiseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen aineistonkeruuta 

varten kehitettiin sähköinen kyselylomake. Mittaria esitestattiin ensin psykiatrisella osastolla 

ennen kuin se otettiin käyttöön varsinaista tutkimusta varten. Aineiston keruuna käytettiin 

kuuden eteläsuomalaisen psykiatrisen sairaalan eristystä käyttävillä osastoilla syyskuussa 

2013. Otokseen valittiin niin vakituisessa kuin tilapäisessä työsuhteessa olevat hoitajat sekä 

sosionomit. Sähköinen kyselylomake lähetettiin 384 henkilölle ja kyselyyn vastasi 175 hoita-

jaa. Kymmenen vastauslomaketta poistettiin, sillä ne olivat puutteellisesti täytetty. Analyy-

siin käytettiin 165 vastauslomaketta. Tässä tutkimuksessa kuvattiin vain mittarin kehittämi-

seen liittyvä tulososio. Hoitajien kokemuksia kuvaava pilotoinnin tulososio raportoidaan myö-

hemmin. Tunnekokemukset osa-alue sai negatiivisten ja positiivisten tunnekokemusten rinnal-

le nousseiden hallinnan ja vastuun tunne faktoreiden myötä lisää sisällöllistä syvyyttä. Sisäl-

löllisesti käyttökelpoisimman ja ymmärrettävimmän rakenteen tuotti kyselymittarissa osa-

alueittain toteutettu eksploratiivinen faktoriaanalyysi. (Korkeila, Koivisto, Paavilainen & Kyl-

mä 2014.) 

 

Soinisen (2013) tutkimuksessa kuvattiin potilaiden kokemuksia ja tuntemuksia eristyksessä ja 

eristyksen jälkeen. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata pakkoa kokeneiden potilaiden näke-

mystä hoidostaan sekä heidän elämänlaatuaan. Tutkimusaineisto kerättiin vuoden aikana eris-

tetyiltä/sidotuilta potilailta, kotiutuvilta henkilöiltä sekä sähköisistä tietokannoista. Henkilöt 

eivät nähneet hoitokeinoja samalla tavalla hoitajien kanssa eivätkä heidän mielipiteitä otettu 

huomioon. Henkilöt kokivat, ettei heidän huoliaan ymmärretty ja ettei heidän kokemusten 

mukaan eristys tai sitominen olisi ollut tarpeen. Henkilöt kuitenkin kokivat, että he saivat 

hoitajilta tarpeeksi aikaa. Hoidossa tulee huomioida sekä henkilön että omaisten toiveet. Psy-

kiatrisen sairaalahoidon henkilön kuuleminen ja kohtaaminen vaativat erityistä huomioimista. 

Eettisissä kysymyksissä tulee huomioida henkilön ja hänen tarpeet yksilöllisesti. Tutkimukses-

sa todettiin iällä olevan merkitystä siihen, miten henkilö suhtautui pakko – toimenpiteisiin. 
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Vanhemmat henkilöt olivat kriittisempiä kuin nuoremmat. Tarvitaan kuitenkin laajempia tut-

kimuksia syyn selvittämiseen. Naiset puolestaan olivat kriittisempiä kuin miehet. Tämä on 

todettu myös aiemmissa tutkimuksissa (Kuosmanen 2006). Tavallisin eristykseen joutuva hen-

kilö oli tutkimuksen mukaan skitsofrenia sairautta sairastava henkilö. Monet henkilöt olivat 

sitä mieltä, että henkilökunnan ymmärrys ja empatia eristyshenkilöä kohtaan olivat heikkoa. 

Samoin koettiin kommunikaation olevan heikkoa henkilön kanssa. Vaikka eristystilanteet ovat 

joko henkilön tai ympärillä olevien ihmisten turvaksi, on se kuitenkin pidettävänä viimeisenä 

vaihtoehtona. Lisäksi on muistettava ottaa henkilö mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutta-

miseen. (Soininen 2013.) 

 

Henkilö saadaan eristää vastoin hänen tahtoaan muista henkilöstä, mikäli hän omalla käyttäy-

tymisellään tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itseään tai muita tai 

hän vaikeuttaa omalla käytöksellään vakavasti muiden henkilöiden hoitoa, vaarantaa vakavas-

ti omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoittaa omaisuutta merkittävästi tai eristä-

minen on välttämätöntä jostain muusta erittäin painavasta syystä. (Valvira 2014.) 

 

2.4 Psyykkisten sairauksien osastohoito 

 

2.4.1 Hoitosuhde 

 

Hoitosuhteella tarkoitetaan hoitajan ja potilaan välistä hoidollista suhdetta. Tämä suhde on 

psykiatrisen hoitotyön edellytys ja ydin. Hoitosuhteen täytyisi perustua luottamukseen, jotta 

voidaan mahdollistaa potilaan avautuminen sellaisista asioista, joita potilas kokee ongelmalli-

siksi tai teoista ja niihin liittyvistä tunnetiloista. Hyvään hoitosuhteeseen kuuluu hoitotyön 

eettiset periaatteet ja eettiset arvot. Hoitosuhteen tulisi olla yksilöllistä kohtaamista ja toi-

sen ihmisen kunnioittamista. Kohtaamisessa pitäisi ottaa huomioon ihmisen kokonaisuus ja sen 

osa-alueet. Kun potilaan terveistä alueita vahvistetaan, hänen sairautensa aiheuttamat haitat 

vähenevät, vaikka koko sairautta ei voitaisikaan parantaa. (Hietaharju & Nuutila 2010, 84.) 

 

Hoitotyön periaatteet tulee näkyä potilaan kohtaamisessa kaikessa potilaan osa-alueissa ja 

kaikessa toiminnassa. Ammatilliset hoitotyön periaatteet pohjautuvat ammattieettisiin peri-

aatteisiin. Raskas työ, emotionaalinen, tunneperäinen kuormittavuus saattavat kuitenkin 

muokata niitä. Näitä olisikin tarkasteltava riittävän useasti, sillä näin saataisiin ne ohjaamaan 

käytäntöä. Potilaan kohtaaminen pitää näkyä häntä kunnioittamalla kuten tervehtimällä. Koh-

taamisen pitää olla normaalia vuorovaikutuksellista suhdetta. Potilas tulee kohdata myös yksi-

löllisesti, joten hänen yksilölliset tavat, tottumukset ja mielipiteet tulisi ottaa huomioon koh-

taamisessa ja hoidossa. Potilasta tulisi kohdata myös terveyslähtöisesti eli tunnistetaan poti-

laan terveyttä ja vahvistetaan sitä. Hoitajan tulisi pyrkiä omalla käytöksellään ja puheillaan 

antamaan potilaalle turvallisuuden tunteen, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin sekä turvaa-
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maan näiden koskemattomuus. Rehellisyys on myös isossa osassa hoitotyönperiaatteita ja po-

tilaalle tulisi pyrkiä puhumaan suoraan, ei kuitenkaan niin, että potilas loukkaantuu. Potilaan 

perhe on myös osa hänen elämäänsä joten tämän huomioiminen voimavarana on tärkeää. Ta-

sa-arvoisuus tulisi näkyä tavalla, että kaikkia kohdellaan samalla lailla. Työyhteisössä on mie-

tittävä siitä, miten hoitotyönperiaatteet näkyvät arjessa niin potilaan kohtaamisessa kuin hoi-

dossa. (Hietaharju & Nuutila 2010, 84 - 85.) 

 

Hoitosuhteen tulee perustua siihen, että hoitajalla on todellinen halu auttaa potilasta. Suh-

teessa pyritään ymmärtämään potilasta sekä mitä potilas haluaa oikeasti kertoa. Kun ensim-

mäinen kosketus hoitosuhteeseen solmitaan, on tärkeää, että omahoitaja esittäytyy potilaalle 

ja kertoo mitä omahoitajuus tarkoittaa. Tärkeää on myös selittää potilaalle mitä salassapito-

velvollisuus tarkoittaa. On hyvä kuitenkin kertoa potilaalle, että se ei kuitenkaan poissulje 

yhteistyötä osaston lääkäreiden ja muiden hoitohenkilöiden kanssa. Akuuttivaiheessa olisi hy-

vä, että omahoitajakeskusteluita käydään aluksi päivittäin ja tilanteiden edetessä voidaan 

keskusteluja harventaa. Hoitajan tulee olla ehdottoman luotettava ja samaa odotetaan myös 

potilaalta. Potilaan perhe on otettava osaksi potilaan hoitoa ja on tärkeää keskustella poti-

laan kanssa, mitä asioita perheen kanssa voidaan keskustella. On muistettava, että perhetyö 

tapahtuu aina potilaan luvalla. Potilaan selän takana puhumista on vältettävä. Perhetyön tuli-

si olla osa potilaan hoitoa ja olisi hyvä, että perhetyötä tekee joku muu työntekijä, jotta 

omahoitaja voi keskittyä pelkästään potilaan hyvinvointiin. Näin hoitaja välttyy ristiriidoista 

potilaan läheisten kanssa, mikä voisi vaarantaa potilaan ja omahoitajuuden luottamukselli-

suuden. On kuitenkin muistettava, että tämä ei estä normaalia kanssakäymistä potilaan 

omaisten kanssa. (Hietaharju & Nuutila 2010, 85 - 86.) 

 

Omahoitaja on ulkopuolinen henkilö, joka on luotettava ja turvallinen henkilö, toimii peilinä 

potilaalle ja auttaa potilasta jäsentämään ajatuksiaan ja tunteitaan. Omahoitajan tehtäviin 

kuuluu myös avata näkökulmia läheisten ja muiden henkilöiden kannalta. Hän myös havainnol-

listaa kysymyksillään ja omilla kannanotoillaan reaalimaailma sekä auttaa potilasta käytännön 

asioiden ratkaisemisessa. Hoitosuhteen tulee kuitenkin keskittyä aina potilaaseen ja hänen 

kokemuksiinsa. (Hietaharju & Nuutila 2010, 86 - 87.) 

 

Hoitajan omat arvot, hänen asenteensa, hoitotyön periaatteet, hänen oma ihmiskäsitys sekä 

omat eettiset periaatteet ohjaavat yhteistyösuhteen rakentamista. Samalla potilaan ja hoita-

jan yhteinen vuorovaikutus kehittyy. Potilaalla on myös omia toiveita, arvoja, asenteita sekä 

oma ihmiskäsityksensä hoidolle ja sen hoitosuhteelle. Lisäksi hoitosuhteeseen vaikuttavat hoi-

tajan ja potilaan henkilökohtaiset tekijät kuten ikä, sukupuoli, koulutustausta sekä persoonal-

liset piirteet. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, millainen hoitosuhde potilaalle ja omahoitajalle 

kehittyy ja syntyy. Omahoitajan täytyy olla sellainen, joka herättää potilaassa luottamusta ja 

osaa edistää yhteistyösuhdetta potilaan kanssa. Yhtenä tärkeänä piirteenä on myös se, että 
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omahoitaja osaa olla ammatillinen johtaja. ( Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Scubert 

2013, 153.)  

 

Omahoitaja on työryhmän jäsen, joka toteuttaa hoidon kokonaisuutta lääkärin ohjeiden mu-

kaisesti. Omahoitajalla on kuitenkin erityinen omahoitajuussuhde potilaaseen ja yhdessä mui-

den työryhmän jäsenten kanssa hän tekee työtä potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Oma-

hoitajalla on myös usein työpari, joka toimii korvaavana hoitajana silloin, kun omahoitaja ei 

ole työ-vuorossa. Omahoitajan ja työparin työskentely täytyisi olla avointa ja heillä tulisi olla 

yhteiset tavoitteet potilaan hoidosta. Joskus potilaan kannalta olisi psykologisesti hyvä, että 

työparina toimisi eri sukupuolta olevia henkilöitä. (Hietaharju & Nuutila 2010, 86 - 87.) 

 

Omahoitajan tehtäviin kuuluu kerätä potilaasta tietoa häneltä itseltään ja hänen läheisiltään. 

Hän osaa yhdistää tiedot hoitotyön kokonaishoitosuunnitelmaan ja toteuttaa sekä arvioi sitä 

yhdessä potilaan sekä oman työtiiminsä kanssa riittävän usein. Kun potilaasta on tiimikokous, 

omahoitaja tuo esille yhdessä potilaan kanssa tämän mielipiteet, toiveet, hoidontarpeet sekä 

myös potilaan edistymisen. On muistettava, että omahoitajuus ei kuitenkaan ole ystävyyssuh-

de sillä omahoitaja ei tuo esille omia mielipiteitään eikä tunteitaan kontrollitta. Omahoitaja 

ei asetu kenenkään puolelle eikä ketään vastaan. Hoitosuhde koskettaa myös omahoitajaa, 

sillä siinä kohdataan potilaan kanssa ihmisinä ja joskus jopa jaetaan samanlaisia asioita kuten 

avioero, huoli lapsista tai vaikkapa sairauden pelko. Omahoitaja ei tuo esille omia kokemuksi-

aan tai tunteitaan, vaan hän antaa potilaalle mahdollisuuden kuuntelemalla tätä. (Hietaharju 

& Nuutila 2010, 87.) Potilaan ja hoitajan välinen vuorovaikutus ja se kautta muodostuva yh-

teisymmärrys on tärkeä ja välttämätöntä hyvän hoidon kannalta. Yksilöllinen ja kokonaisval-

tainen sekä potilaslähtöinen hoito toteutuu silloin, kun potilaalla ja hoitajalla on yhteinen 

määränpää hoidosta ja sen tavoitteista. (Kuhanen ym. 2013, 156.) 

 

Omahoitaja kuuntelee ja kuulee potilasta aktiivisesti. Hän ei keskeytä potilasta, ei väitä vas-

taan eikä väittele potilaan kanssa. Omahoitajan kuuluu kehittää itsessään kuuntelemisen ja 

empaattisuuden taitoja. Omat ajatukset eivät saisi harhailla potilaan puheen aikana, vaan 

omahoitajan kuuluisi keskittyä myös kiireen aikana siihen, mitä potilaalla on sanottavana. 

Kuunnella ja kuulla voi monella tavalla. Tämän tavoitteena on kuunnella tarkkaavaisesti poti-

lasta ja pyrkiä ymmärtämään mitä puhe sisältää ja sen myötä ymmärtämään toisen todelli-

suutta. Kuunteleminen voi olla myös arvioivaa, jolloin sen tavoitteena on arvioida mikä poti-

laan puheessa on niin sanotusti väärää, eli sairauden värittämää ja mikä taas niin sanotusti 

oikeaa, joka perustuu todellisuuteen ja rehellisyyteen. (Hietaharju & Nuutila 2010, 87- 88. ) 

Potilas tulee myös saada näkemään omat voimavaransa sekä käyttämään niitä hyödyksi kun-

toutumisessa (Kuhanen ym. 2013, 156). 
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Kuuntelemisessa ja kuulumisessa tärkeitä asioita ovat ne asiat, joilla pyritään ymmärtämään 

mitä potilas tuntee ja mitä hän sillä todella tarkoittaa. Kuuntelemisessa keskitytään siihen 

aiheeseen, josta potilas haluaa puhua. Omahoitajan on osoitettava potilaalle luottamusta 

vuorovaikutustilanteessa ja potilasta autetaan löytämään hänen omat ratkaisuksensa ja pää-

töksensä. Kuuntelemisessa ja kuulumisessa on tärkeää hyväksyä potilas sellaisena kuin hän on 

ja potilasta tulisi auttaa ilmaisemaan itseään. Tilanteessa on hyvä antaa potilaalle riittävästi 

rauhallista aikaa ja potilaan annetaan puhua pakottomasti. (Hietaharju & Nuutila 2010, 88.) 

 

Vuorovaikutustilanteeseen ei liity potilaan puheen vähättely ja mitätöinti eivätkä järkisyyt, 

varoittelut sekä kiellot. Tilanteessa ei tule antaa ohjeita, määräyksiä tai saneltuja ratkaisuja. 

Lohduttelua olisi hyvä myös välttää. Huumori, sarkasmi, iva sekä ahdistavan aiheen vaihtami-

nen hoitajan aloitteesta olisi vältettävä. Vuorovaikutustilanteessa hoitaja ei saisi antaa häti-

köityjä lupauksia potilaalle. Tilanteen pyrkimyksenä olisi ymmärtää potilaan kokemuksia ja 

hänen tunteitaan sekä rohkaista potilasta myös tuomaan esille häntä painavat asiat. Vuoro-

vaikutustilanteissa pyritään reflektoitavaan keskusteluun eli pyritään pohdiskelemaan miksi 

potilas toimii ja ajattelee tietyllä tavalla. Aktiivinen kuunteleminen on tärkeää myös siksi, 

että hoitaja voi kiinnittää huomioita oleellisiin seikkoihin ja esittää potilaalle oleellisia kysy-

myksiä ja kommentteja. Kahdenkeskeinen aika olisi hyvä sopia etukäteen ja samoin sen kesto, 

joka määräytyy potilaan voinnin mukaan, kuitenkin niin, että keskusteluaika olisi enimmillään 

tunnin mittainen. Mikäli kyseessä on nuori tai kahdenkeskisyydestä helposti ahdistuva potilas, 

olisi hyvä jos keskustelut aluksi olisivat tietyn tekemisen lomassa, kuten vaikkapa kävelylen-

kin yhteydessä. (Hietaharju & Nuutila 2010, 88 - 89.) 

 

Silloin tällöin hoitotyössä hoitaja joutuu kohtaamaan potilaan taholta asiaan kuulumatonta 

käytöstä, kuten voimakkaita tunteita aina ihailusta ja kiitollisuudesta raivonpuuskiin saakka. 

Potilas voi haukkua hoitajaa hyvinkin henkilökohtaisilla loukkusilla. Tällöin kyseessä on yleen-

sä psykoottinen tai personallisuushäiriöinen potilas, joka purkaa tunteitaan. Vaikka sanat ovat 

välillä hyvinkin loukkaavia, tulee hoitajan neutralisoida ne mielessään. Osa ammatillisuutta 

on myös se, että hoitaja ei jää tuntemaan kaunaa eikä vastemielisyyttä potilasta kohtaan, 

vaan hoitaja ymmärtää, että potilas purkaa hallitsemattoman tunnekuormansa aiheettomaan 

kohteeseen. Potilasta ei pidä karttaa, vaan tilanteen rauhoituttua hoitaja voi lähestyä poti-

lasta ja kysyä neutraalisti mikä potilaalla oli hätänä tai onko hoitaja loukannut häntä jollakin 

tavalla. Yleensä keskustelun avaus helpottaa tilannetta välittömästi ja potilas pyytääkin an-

teeksi tai yrittää selittää miksi hän toimi kyseisellä tavalla. Mikäli näin ei käy, tilanne voidaan 

uusia, kun potilaan vointi on parempi. (Hietaharju & Nuutila 2010, 92 - 93.) 

 

Jos potilaan hoidossa tulee konflikteja, joissa ilmenee ristiriitoja tai tilanteissa, joissa joudu-

taan rajaamaan potilasta, esimerkiksi hänen käyttäytymisessään tai oikeuksien suhteen. Ti-

lanne käsitellään heti, eikä vain silloin kuin omahoitaja on työvuorossa. Tällöin potilaalle jää 
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tilaa keskustella ja purkaa tapahtunutta omahoitajan kanssa ilman että heidän suhteensa la-

tautuu negatiivisilla asioilla. Näissä tilanteissa odotetaan omahoitajalta ammattitaitoa ja lo-

jaalisuutta omaa työryhmäänsä kohtaan ja hänen tulisi saada potilas ymmärtämään tilanne 

myös muiden näkökulmasta. Lojaliteetilla ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että omahoitaja yrit-

täisi puolustella potilaalle tehtyjä ratkaisuja niin, että asettuisi puolustuskannalle työryhmän-

säänsä puoltaen. Tilanne tulisi käsitellä neutraalisti, jossa omahoitaja ottaa potilaan koke-

muksen huomioon, muistaen kuitenkin realiteetin ratkaisuissa. Jos tilanne kuitenkin menee 

niin, ettei omahoitaja saa tilannetta käsiteltyä ammatillisesti oikein, voi vaarana olla hoitoa 

haittaava musta-valkotilanne eli split-tilanne. Spilt-tilanteessa potilas voi alkaa ajattelemaan 

hoitajista ”hyvät hoitajat” ja ”pahat hoitajat”, jolloin hyviä hoitajia edustaa hänen omahoi-

tajansa. Tässä on vaarana, että tilanne vaikuttaa omahoitajaan ja hänen ammatilliseen itse-

tuntoonsa väärällä tavalla. (Hietaharju & Nuutila 2010, 86.)  

  

Norjassa tutkittiin vaikuttaako henkilökunnan kolme viikkoa kestävä ympäristöön liittyvä kou-

lutus osaston ilmapiiriin psykiatrisessa sairaalassa. Koulutus koostui luennoista sekä erilaisten 

potilastilanteiden harjoitteluista. Kyselyyn vastasi 98 hoitajaa ja 29 potilasta. Tutkimuksessa 

osaston potilaat ja hoitajat vastasivat ympäristöön liittyvään kyselyyn kolme kertaa vuoden 

aikana. Kyseisellä osastolla on 16 potilaspaikkaa, joista kymmenen maksimaalisella tarkkailul-

la. Tulosten mukaan tyytyväisyys ympäristöön parani tutkimuksen aikana ja kolmen viikon 

koulutus vaikutti positiivisesti henkilökuntaan, joka näkyi potilaiden tyytyväisyydessä. Ympä-

ristöllä todettiin olevan suuri vaikutus potilaan vointiin. (Nesset, Rossberg, Almvik & Friis 

2009.) 

 

Defenssit eli psyykkiset puolustusmekanismit tarkoittavat sitä, että käyttäytymisen, ajatusten 

ja tunteiden tiedostamattomia toimintoja. Näiden toimintojen tarkoituksena on välttää teki-

jöitä tai tilanteita, jotka aiheuttavat ihmiselle tietoisuuteen tullessaan ahdistusta. Nämä puo-

lustusmekanismit suojaavat potilaan psyykkistä tasapainoa silloin, kun potilaan mieleen pyrkii 

jotain sellaista mikä on hänelle vaikeaa tai jopa sietämätöntä liian nopeasti. Pyykkisesti sairas 

potilas voi omaksua itselleen hyvinkin jäykän ja jopa todellisuutta kieltävän tai vääristävän 

kuvan itsestään ja ympäristöstään vain siksi, että pystyy suojaamaan itseään ja minä kuvaan-

sa. Potilaan defenssit voivat usein hämmentää ja sekoittaa potilaan vuorovaikutusta, mutta 

potilas saattaa kuitenkin kokea ne itselleen merkittäviksi ja tarpeellisiksi. Aina kun ollaan te-

kemisissä mielenterveyden kanssa, potilaan defenssit korostuvat hoitosuhteessa. Omahoitajan 

on tunnistettava nämä piirteet omassa potilaassaan ja hänen on pyrittävä ymmärtämään nii-

tä. Kaikista äärimmäisin puolustusmekanismi on kieltäminen, jossa potilas kieltää ympärillä 

olevat realiteetit, tarkoituksena suojata itseään. Skitsofreniaa sairastavan potilaan defenssien 

käyttö on kaavamaista, pysyvää ja jäykkää. Tässä tilanteessa potilas voi kieltää kokonaan sai-

rautensa, joka voi olla itselleen loukkaavaa ja vaikeaa todellisuutta. (Hietaharju & Nuutila 

(2010, 109 - 112.) 
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Näitä puolustusmekanismeja tarvitaan kuitenkin siihen, että ihminen selviää psyykkisesti. 

Psykoottinen puolustusmekanismi on kieltäminen, missä potilas kieltää muille todellisuuden ja 

realiteetin. Autismissa potilaalla on autistisia mielikuvia joissa potilas korvaa ihmissuhteensa, 

toimintansa tai ratkaisunsa runsaalla päiväuneksimisella. Puolustusmekanismeina saattaa 

myös olla taantuminen, jossa potilas on hyvin avuton. Projektiossa potilas peilaa ja sijoittaa 

itsestänsä pois muihin ihmisiin sellaisia tunteita ja tilanteita, joita hän ei itse hyväksy itses-

sään ja tällä tavoin vääristää todellisuutta. Psykoottisessa grandiositeetissä eli kaikkivoipai-

suudessa potilas kuvittelee omaavansa mahtavia voimia, joilla on vaikutusta muihin. On hyvä 

muistaa, että puolustusmekanismien käyttäminen auttaa potilasta selviytymään psyykkisesti 

siitä, minkä potilas kokee yli ylivoimaiseksi. Periaatteena pidetään, että defenssejä ei pitäisi 

lähteä purkamaan tai paljastamaan väkivalloin, vaan todellisuutta pitäisi tuoda potilaan tie-

toisuuteen hienovaraisesti ja hänelle psyykkistä suojaa kunnioittaen. (Hietaharju & Nuutila 

(2010, 109 - 112.) 

 

2.4.2 Aggressiivinen potilas 

 

Terveydenhuollossa hoitajat joutuvat valitettavasti kohtaamaan aggressiivisia asiakkaita, jot-

ka käyttäytyvät uhkaavasti, hyökkäävästi ja jopa väkivaltaisesti hoitohenkilökuntaa vastaan. 

Aggressiiviset potilaat ovat lisääntyneet 1980-luvulta alkaen. Alkoholin, mieliala- ja unilääk-

keiden sekä huumausaineiden yhteyskäyttö lisää potilaiden aggressiivisuutta ja näiden yhteys-

käyttö on lisääntynyt. Työpaikoilla näihin on yritetty ratkaista ja varautua lisäämällä turva-

henkilökuntaa, hälytyslaitteita, kulunvalvontaa ja vartiointia, laatimalla turvaohjeita, muut-

tamalla rakenteita ja tietysti lisäämällä henkilökunnan koulutusta väkivaltakäyttäytymisen 

hallintaan. Tämä kaikki vie aikaa muulta hoitotyöltä. Jos tähän lisätään vielä kaikki ne sairas-

lomat, jotka ovat johtuneet aggressiivisesta potilaasta, taloudellinen taakka kasvaa. Onneksi 

todella vakavaa henkeä uhkaavia tilanteita on kuitenkin vähän, vaikka on huolestuttavaa, että 

hoitotyön ammateista on tullut työpaikkaväkivallan suurimpia riskialoja. Hoitohenkilökunta 

joutuu kohtaamaan työssään väkivaltaa puheina tai tekoina, se on jopa niin tavanomaista hoi-

tohenkilökunnalle, että sitä pidetään normaalina työhön kuuluvana. Näin ei kuitenkaan saisi 

olla. Ammattitaitoiset henkilökunnat osaavat lukea tilanteita ja tunnistaa mahdolliset riskite-

kijät sekä riskipotilaat. Näiden mukaan hoitohenkilökunta osaa sovittaa kuinka tilanteessa 

toimitaan. Väkivalta voi esiintyä hoitajien työnteossa monilla tavoilla ja monissa muodoissa. 

(Hietaharju & Nuutila 2010, 164.) 

 

Aggressio voidaan määrittää tahalliseksi, toiseen henkilöön kohdistuvaksi, vahingoittavaksi tai 

häiritseväksi teoksi tai jopa käyttäytymiseksi. Aggressio kuuluu kaikkien ihmisten tunne-

elämään, joka antaa hetkellisesti voimaa toimia selviytyäkseen vaikeasta tilanteesta tai teh-

tävästä.  Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan, aggressiivinen käyttäytyminen eri tilanteissa 
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ja sen käyttäminen, opitaan. Tällöin aggression määrä ei ole vakio, vaan se riippuu ympäröi-

vistä tekijöistä ja varsinkin siitä, miten siihen suhtaudutaan, sallitaanko vai kielletäänkö. Ag-

gressiiviseen käyttäytymiseen vaikuttaa erilaiset roolit, vahvistetaanko vai kielletäänkö niitä. 

Yleensä tällaiset roolimallit ovat peräisin omasta kasvatuksesta, esimerkiksi väkivaltaisesta 

kasvatuksesta ja toiminnasta, jossa saadaan haluttu tulos sillä, että käytetään väkivaltaa tai 

käyttäydytään uhkaavasti. Frustraatioteorian mukaan silloin, kun ihminen tavoittelee itsel-

leen jotain ja hän turhautuu ja pettyy, syntyy aggressio. Aggression syntyyn vaikuttavat ihmi-

sen biologiset tekijät sekä myös ympäristö. Tässä ihminen oppii tietyn käyttäytymismallin, 

jonka mukaan hän ratkaisee ristiriitoja ja tarpeitaan. Näin aggressioon käytetyt keinot siirty-

vät mallioppimisen kautta sukupolvelta toiselle. Teorian mukaan ympäristöllä on vaikutusta 

ihmisen turhautumiseen. Aggressio siis puretaan sellaisella toiminnalla, jonka koetaan helpot-

tavan. (Hietaharju & Nuutila 2010, 165.) 

 

Väkivallan ilmenemismuotoja on fyysinen väkivalta, joka näkyy voiman käyttönä, kiinniotta-

misena, tönimisenä, huitomisena, lyömisenä ja potkimisena sekä raapimisena ja puremisena. 

Henkinen väkivalta taas näkyy uhkailuna, vaatimuksina, pelotteluna, vähättelynä, arvon kiel-

tämisenä, haukkumisena, syyllistämisenä, henkilökohtaisuuksiin pilkkaamisena ja nimittelynä. 

Vakivalta voi kohdistua myös omaisuuteen, kuten esineiden ja huonekalujen paiskomisena ja 

rikkomisena, jolloin sillä on myös pelottava ja ahdistava vaikutus kohteeseensa. Väkivalta voi 

myös olla seksuaalista, joka näkyy seksuaalisena uhkana tai ilmapiirinä, joka sisältää myös 

tahdonvastaisen pakottamisen henkilöä kohtaan sekä kiristämisestä aina raiskaukseen saakka. 

Väkivalta voi olla myös piilevää, jolloin henkilö käyttäytyy niin, että se herättää toisessa hen-

kilössä pelkoa.  Käytös on myös pakottavaa hallitsemista uhan ja arvaamattomuuden ilmapii-

rillä. Passiivis-vihamielinen käyttäytyminen kertoo aggressiivisuudesta, sillä usein puhumat-

tomuus, kontaktista kieltäytyminen sekä ylimielinen ja halveksuva asenne hoitohenkilökuntaa 

kohtaan ovat toisen arvon kieltämistä ja myös vallankäyttöä. (Hietaharju & Nuutila 2010, 165 

- 166.) 

 

Aggressiivisuutta ei voida aina havaita ennalta, sillä se voi syntyä ärsykkeestä, joka on suh-

teettoman pieni suhteessa siihen miten voimakkaasti ja kontrolloimattomasti potilas siihen 

reagoi. Usein tällaisten tilanteiden takana on häiriintynyt vuorovaikutus, jolle on tyypillistä, 

että potilas ei osaa käsitellä pettymystään ja vihaansa, vaan hän purkaa ne syyttömiin henki-

löihin. Väkivallan riskit voivat liittyä myös siihen, että hoitohenkilökuntaa on liian vähän tai 

potilas joutuu odottamaan jotain tai, että potilas saa epäselvät ohjeet. Potilas voi ärsyyntyä 

ja pettyä myös työnjohtoon tai henkilökuntarakenteeseen. Muita riskejä väkivallan esiinty-

vyydelle on myös tiimityön ja ennakoinnin puute sekä henkilökunnan vaihtuvuus, kokematto-

muus, koulutuksen puute sekä henkilökohtaiset tekijät, kuten se, että hoitaja ei vain yksin-

kertaisesti sovellu alalle. Työnjako voi nostaa väkivallan kohteeksi joutumisen riskiä esimer-

kiksi jos vain mieshoitajat osallistuvat eristystilanteisiin. (Hietaharju & Nuutila 2010, 166.) 
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Uhkaavaa henkilöä ei tulisi koskettaa, koska tämä saattaa kokea kosketuksen uhkaavaksi tai 

kontrolloivaksi, johon reagoi hyökkäämällä. Uhkaavan henkilön kohtaamisessa tulisi aina var-

mistaa poistuminen tilanteesta ja koskaan ei saa kääntää selkäänsä uhkaajalle. Mahdolliset 

sivulliset on ohjattava muualle, mieluiten kokonaan pois kyseisestä tilasta. Ylimääräiset hen-

kilöt lisäävät uhkaajan paineita, minkä takia työtovereiden tulisi pysytellä taka-alalla, kuiten-

kin tarpeeksi lähellä turvallisuuden turvaamiseksi. On muistettava, että vain yksi henkilö rau-

hoittelee uhkaajaa. Uhkatilanteita ja rooleja kannattaa säännöllisesti harjoitella työpaikalla, 

yhteistyö saattaa olla avaintekijä tilanteen rauhoittamisessa. Moni miettii mitä uhkatilantees-

sa saa tehdä puolustautuakseen. Uhkatilanteissa on mahdotonta punnita mikä on oikein ja 

mikä väärin, tärkeintä on tilanteesta selviytyminen, irrottautuminen ja poistuminen. (Sundell 

2014, 118 – 119.) 

 

Väkivallan kohteeksi joutuminen saattaa olla uhriksi joutuneelle todella raskasta. Väkivallan 

ei välttämättä aina tarvitse olla fyysistä ja jo väkivallalla uhkailu voi olla traumatisoivaa. 

Traumaattisesta kokemuksesta jää aina jälki ihmiseen ja sen käsittely sekä prosessointi voi 

kestää kauan. Asian käsittely on kuitenkin aina yksilöllistä. Väkivallan kohteeksi joutuneen 

työntekijän hyvinvointia on seurattava. Traumaattisen tapahtuman kokeneista 30 – 40 % eivät 

pysty omillaan selvittämään asiaa. Työntekijälle on myös tarjottava tukea ja apua. Väkivalta 

on todennäköisesti kaikille traumatisoiva kokemus. On kuitenkin muistettava, että kaikki ko-

kevat tilanteet yksilökohtaisesti. Mitä väkivaltaisempi kokemus on kyseessä, sitä todennäköi-

semmin kyseinen henkilö tarvitsee ulkopuolista apua. (Sundell 2014, 134 – 135.) 

 

Robinson (2012) on tutkinut aggressiivisten potilaiden aiheuttamia vammoja heitä hoitaville 

hoitajille, varsinkin tahdonvastaisessa hoidossa sekä miten näitä vammoja voisi ennaltaehkäis-

tä. Tutkimus toteutettiin Victoriassa, Australiassa, psykiatrisen sairaalan akuuttiosastolla ja 

siihen osallistui seitsemän miespuolista ja 26 naispuolista hoitajaa. Tutkimuksessa ilmeni, että 

suurin osa loukkaantumisista tapahtui iltapäivällä eristystä edeltävissä kiinnipito-tilanteissa. 

Naiset loukkaantuivat miehiä vakavammin ja useammin. Tuloksena todettiin, että hoitajille 

tulisi järjestää koulutusta kiinnipitämisestä, eristystilanteista sekä miten toimia ryhmässä. 

(Robinson 2012.) 

 

Väkivaltainen teko aiheuttaa yleensä potilaassa häpeää ja syyllisyyttä, vaikka hän ei olisikaan 

tilanteessa pystynyt vaikuttamaan ja hillitsemään itseään. Hän voi tuntea myös samoja tun-

teita, vaikka hän ei muistaisi koko tilannetta. Potilaalle tulleet seuraamukset voivat aiheuttaa 

pelkoa ja ahdistusta. Potilaan kanssa täytyisi käydä tilanne läpi ja selvittää tapahtunut osalli-

sina olleiden hoitajien kanssa. Potilaan kannalta olisi hyvä, että tilanteen kävisi läpi myös ul-

kopuolinen henkilö. Keskustelussa käydään läpi koko tilanne, tapahtuman kulku ja siihen vai-

kuttavat faktat. Tapahtunut tulisi pyrkiä sopimaan, jos vain mahdollista. Mikäli tilanteesta ei 
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saada sopua aikaan, eli jos tilanteesta jäisi edelleen varautumista, pelkoa sekä syyttelyä, olisi 

potilaan hyväksi järjestettävä ulkopuolinen terapeutti. Ulkopuolinen terapeutti otetaan sil-

loin, jos potilaan hoito jatkuu samassa yksikössä.  Työnohjauksen ja keskustelujen avulla on 

syytä työstää edelleen suhdetta potilaaseen. (Hietaharju & Nuutila 2010, 171.) 

 

Keiski (2008) on tutkinut aggressiivisen potilaan omaa ymmärrystä ja kokemusta aggressiivi-

sesta käytöksestään. Aggressiiviset potilaat kuormittavat hoitajia psykiatrisessa hoitotyössä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda lisää tietämystä hoitotyöhön potilaiden omien kokemusten 

perusteella. Tulosten perusteella hoitotyön laatua voidaan parantaa. Tutkimukseen osallistui 

kahdeksan aikuispsykiatrian osastolla hoidossa olevaa potilasta. Potilaiden mukaan hoitajan 

ammatillinen käytös vaikuttaa voimakkaasti potilaan aggressiivisuuteen. Hoitaja voi joko rau-

hoittaa potilasta tai lietsoa tunteita. Vuorovaikutus on tärkeä tekijä hoitotyössä, kuten myös 

säännöllinen työnohjaus, jotta hoitajan henkilökohtaiset tuntemukset eivät siirry potilaaseen 

ja näin ollen vaikuta tämän käyttäytymiseen. (Keiski 2008.) 

  

2.5 Eristystilanteen jälkeinen jälkipuinti 

 

2.5.1 Jälkipuinti 

 

Oli väkivalta minkälaista tahansa, se vaikuttaa aina hoitohenkilökuntaan ja se saa aikaan heis-

sä erilaisia tuntemuksia. Tiukka tilanne kuohuttaa aina hoitajien mieltä jälkeenpäin ja se pi-

täisikin pohtia mieluiten heti tapahtuman jälkeen. Kun tilannetta käydään läpi (debriefing) 

tulisi siinä käsitellä kaikki koettu sekä sitä edeltäneet tilanteet. Läpikäyminen aloitetaan siitä 

mistä kaikki alkoi. Huomattiinko tilanne ajoissa ja miten siihen puututtiin. Tilanteessa käy-

dään läpi, olisiko jossain tilanteessa voitu tehdä toisin ja jäikö tilanteessa jotain puuttumaan. 

Tilanteen läpikäyminen ja purkaminen on tärkeää. Jos työkaveri on joutunut väkivallan uhrik-

si, hänelle annetaan tukea ja kokemusta jaetaan. Kun hoitaja joutuu väkivallan kohteeksi, 

hän voi tuntea voimakasta häpeää ja mielipahaa. (Hietaharju & Nuutila 2010, 170.) 

 

Hoitaja saattaa ajatella, että hän aiheutti tilanteen itse taitamattomuudellaan. Moni saattaa 

taas vähätellä koko tilannetta ja siitä ei haluta puhua tai sitä ei haluta edes ajatella, ellei ole 

pakko. Hoitaja kokee tilanteen usein epäoikeudenmukaisena ja hänellä saattaa herätä myös 

epäilyjä siitä, onko hän edes sovelias alalle. Joillekin hoitajille väkivaltatilanteesta saattaa 

aiheutua tunneperäisiä ongelmia, kuten vetäytymistä, itsesyytöksiä ja univaikeuksia. Hoitajal-

la voi jatkua unettomuutta pitkäänkin, vaikka tilanteesta olisi kulunut jo jonkin aikaa. Myös 

fyysiset jäljet lyöntikohdassa voi tuntua pitkään ja muistuttaa tilanteesta. Hoitaja voi tuntea 

häpeää ja pohtia jopa jospa hän vaihtaisi kokonaan alaa. Hoitaja voi tuntea myös potilasta 

kohtaan vihaa ja pelkoa ja tämän vuoksi vältellä potilasta. Tällaisissa tilanteissa hoitaja tar-

vitsee esimiehen, työtovereiden, työnohjaajan ja joskus jopa työterveyspsykologin apua, 
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vaikka väkivalta ei olisikaan ollut fyysisesti rajua. Monesti seuraavaa kohtaamista potilaan 

kanssa helpottaa se jos väkivaltaa kohdanneen hoitajan mukana on turvallinen työkaveri tai 

esimies. Teko saattaa vaivata myös itse potilasta ja hän tarvitsee itse myös tilanteen selvitte-

lyä ja siitä keskusteltua. Jos väkivaltatilanne on ollut hyvin voimakas ja traumaattinen, voi 

koko työyhteisö tarvita jälkihoitoa eli debriefinigiä. Väkivaltatilanteesta pidetään aina tilas-

toa jota seuraa yksikön johto sekä työturvallisuusorganisaatio. Väkivaltatilanne jättää jäljen 

myös sen tekijään ja hänelle voi syntyä tilanteesta pitkäaikainen viha hoitohenkilökuntaan 

vastaan, mikä taas vaikeuttaa myöhemminkin hoitoon hakeutumista ja hoitoa. (Hietaharju & 

Nuutila 2010, 170 - 171.) 

 

Debriefing on suunniteltu ryhmäistunto, jossa käsitellään henkilön traumaattisia kokemuksia 

jonkin traumaattisen kokemuksen jälkeen. Debriefing olisi hyvä pitää 2-3 päivää traumaatti-

sen tilanteen jälkeen. Istunto voidaan pitää kuitenkin heti tapahtumankin jälkeen, jottei hen-

kilöllä tulisi yksin jäämisen tunnetta. Sopiva koko ryhmälle olisi 5- 10 ja isommat ryhmät olisi 

hyvä jakaa kuitenkin pienempiin ryhmiin. (Kuhanen ym. 2013, 240.) Psykologinen jälkipuinti 

voi edistää ryhmän keskeistä toimintakykyä (Ponteva 2013). Jälkipuinti pidetään erikseen sille 

varatulla paikalla ja ajalla. Jälkipuintia vetää yleensä mielenterveystyön ammattilainen ja 

jälkipuinnin tarkoitus on ehkäistä traumaperäisen stressireaktion syntyä. Istunnossa käydään 

vetäjän johdolla läpi tapahtumassa olevat tiedot tosiasioista, ryhmän kokemukset sekä niistä 

heränneet ajatukset ja tunnereaktiot. Vetäjän on hyvä rohkaista henkilöä puhumaan toden 

mukaisesti reaktioistaan, käsittelemään niitä sekä hyväksymään ne normaaleiksi reaktioiksi ja 

tunteiksi. Ketään ei kuitenkaan pakoteta puhumaan, sillä muiden kertoessa kokemuksiaan ja 

tuntemuksiaan saattaa kuuntelija ymmärtää, että muillakin on samanlaisia tunteita ja koke-

muksia tilanteessa. (Kuhanen ym. 2013, 240.) 

 

Jälkipuinnin tavoitteina on todellisuuden kohtaaminen ja sen hyväksyminen todeksi. Henkilö 

ymmärtää, että tapahtuma on tapahtunut eikä sitä voida enää muuttaa sekä mitä tilanteessa 

on todella tapahtunut. Jälkipunnin tarkoitus on myös työstää psyykkisiä reaktioita, jotta hen-

kilö voisi vapauttaa psyykkiset voimavarat käyttöönsä. Sosiaalisen tuen syventäminen ja te-

hostaminen työyhteisössä, sillä kun tilanne käydään yhdessä läpi, tilanteen herättämien tun-

teiden kanssa ei enää koeta olevan yksin. Jälkipuinnissa kerrotaan myös miten yleensä ihmi-

nen reagoi kyseisiin tilanteisiin ja näin henkilö näkee, että hänen reaktionsa onkin ihan nor-

maalia. (Kuhanen ym. 2013, 240 – 241.) 

 

Aloitusvaiheessa esittelijä esittää itsensä jos istunnossa on hänelle tuntemattomia henkilöitä. 

Vetäjä kertoo kuinka tilanteessa edetään ja mikä on istunnon tavoite. Seuraavaksi käsitellään 

ulkoiset faktat tapahtuneesta sekä käydään heränneet ajatukset läpi. Shokin ja tunteiden ai-

heuttamat ruumiilliset oireiden käsittely ja normaalisointi kuuluu myös käsiteltäviin asioihin. 

Istuntoon osallistuneet henkilöt esittelevät itsensä, sekä missä suhteessa he ovat tapahtunee-
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seen. Tämän jälkeen he kuvaavat tapahtumaan liittyviä ajatuksia ja tunteita. Lopuksi istun-

nosta tehdään yhteenveto ja normalisoidaan tilanne. Jälkipuinnin tarkoituksena on normaa-

lien kokemusten ja tunteiden läpikäyminen. Jälkipuinti täytyy sijoittaa oikeaan vaiheeseen, 

sillä jos se pidetään liian aikaisin, ei sillä ole mitään tehoa. Jos taas jälkipuintia pitkitetään 

voi osallistuja tuntea, että jo paranevaa haavaa aletaan aukaista uudestaan. (Kuhanen ym. 

2013, 241.) 

 

Neljä tärkeää avainsanaa jälkipuintiin ovat tila, säännöt, menettelytavat sekä kunnioitus. Ti-

lan on oltava rauhallinen ja häiriötön, puhelimet on suljettava ja oveen laitettava lappu, jot-

tei keskustelua häiritä. Tarkistetaan, että paikalla olijat ovat asiaankuuluvia henkilöitä, muis-

tetaan kuitenkin, ettei samaan tilaan tuoda kriisiin joutuneita kuin pelastus- ja avustustyön-

tekijöitä. Läsnäolijoita pyydetään esittäytymään, muistiinpanoja ei tehdä eikä keskusteluja 

nauhoiteta. Osallistujat keskittyvät kertomaan pelkästään omista kokemuksista, eivät mui-

den. Taukoja ei pidetä, jokainen saa puhua vuorollaan ja muut kuuntelevat. Neuvotaan mistä 

saa tarvittaessa lisää apua ja tukea sekä kysytään mahdollisesta tarpeesta tavata uudestaan. 

Ketään ei saa syyllistää tai pakottaa, jokainen kertoo omasta tahdostaan. (Hammarlund 2010, 

125 – 126.) 

 

Irlannissa tutkittiin hoitajien kokemuksia ja tuntemuksia eristystilanteiden jälkeen psykiatri-

sissa hoitolaitoksissa. Tutkimukseen osallistui kuusi Euroopan maata; Suomi, Irlanti, Italia, 

Liettua, Portugali ja Englanti.  Tässä laadullisessa tutkimuksessa ryhmäkeskusteluita toteutet-

tiin kolme kertaa. Keskusteluihin osallistui yhteensä 23 hoitajaa neljältä osastolta. Tutkimuk-

seen osallistuminen oli vapaaehtoista. Kaksi tutkijaa keräsi tiedot ryhmähaastattelujen muo-

dossa; toinen kysyi avoimia kysymyksiä ja toinen nauhoitti haastattelun. Tutkimustulokset 

analysoitiin kolmessa osiossa; 1. viimeinen vaihtoehto – eristys ja sitominen 2. tunnetilat 3. 

epämukavien tunteiden pohdinta ja puinti. Lopputuloksena havaittiin, että kaikki hoitajat 

kärsivät henkisestä ahdistuksesta eristystilanteiden jälkeen ja eristystilanteiden käsittelemi-

nen koettiin tärkeänä. Eristys ja sitominen koettiin viimeisenä vaihtoehtoa aggressiivisen poti-

laan rauhoittamisessa, johon ei haluttu päätyä. Hoitajien ahdistus näkyi myös tavassa, jolla 

he kohtasivat henkilöt; monet eivät pystyneet hahmottamaan henkilön tarpeita, koska olivat 

niin keskittyneitä oman ahdistuksen poistamiseen. Tutkimuksen myötä suositeltavaa olisi käy-

dä tilanteet läpi mahdollisimman nopeasti myös henkilöiden kanssa. Eristys on laajasti puhut-

tava keino, monien mielestä epäinhimillinen, säännöksistä käydään keskusteluja säännöllises-

ti. (Needham, Dip, & Sands 2010.) 

 

Psykiatrisessa sairaalassa Melbournessa, Australiassa selvittiin eri tapoja eristyksen jälkipuin-

tiin hoitajille ja kuinka usein niitä järjestetään. Eristyksiä seurattiin ja laskettiin vuoden ajan 

psykiatrian akuuttiosastolla. Osastolla hoidettiin vuonna 2005 275 henkilöä, 18 – 65-vuotiaita, 

joista miehiä 155 ja naisia 120. Kaiken kaikkiaan eristystilanteita oli 143, joista 68 % oli mie-
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hiä. Henkilöistä 43 %:lla oli diagnostisoitu skitsofrenia. Eristyksistä 65 % tapahtui ensimmäisen 

vuorokauden aikana hoidon alkamisesta. Suurin syy eristykseen oli vaarallisuus muita henkilöi-

tä kohtaan, itselleen vaaraksi olevia 6 % oli naisia ja 8 % miehiä. (Moran, Cocoman, Scott, 

Matthews, Staniuliene & Valimaki 2009, 599–605.) 

 

Jälkipuinteja ei järjestetty mitenkään säännöllisesti. Jotkut henkilöt joutuivat odottamaan 

kolme vuorokautta, jotkut vielä kauemmin ennen kuin saivat keskustella tapahtuneesta hoita-

jan kanssa. Myös kirjaamisen suhteen löydettiin parannettavan varaa. Tutkijat suosittelivat 

hoitajille yhteistä keskustelu pohjaa jolla tilanne käytäisiin läpi, huolellista kirjaamista ja 

yhteistä kieltä kirjaamiseen henkilökunnalle. Usealla hoitajalla oli oma tapansa kirjata, joten 

aina ei ymmärtänyt mitä kirjoituksella tarkoitettiin. Hoidettaville henkilöille pitäisi antaa tie-

toa heidän oikeuksista saada keskustella tapahtumat läpi hoito henkilökunnan kanssa. Suuri 

osa eristykseen joutuneista olivat huumeiden tai/ja alkoholin väärinkäyttäjiä, skitsofreniasta 

tai psykoottisista sairauksista kärsiviä potilaita, keski-ikäisiä miehiä. Todettiin myös, että hoi-

tajien osaaminen mielenterveyshäiriöihin ja päihteiden käyttäjiin liittyen oli tärkeää. Tutkijat 

suosittelivat säännöllistä kouluttautumista erilaisten tilanteiden käsittelyyn ja hallintaan. 

(Moran ym. 2009, 599–605.) 

 

2.5.2 Tilanteen purku 

 

Tilanteen purku (defusing) on suunniteltu traumaattisten kokemusten välittömään purkuun 

sellaisille työryhmille, jotka työskentelevät paljon kyseisten tilanteiden kanssa. Purkukokous 

pitäisi järjestää mahdollisimman nopeasti traumaattisen tilanteen jälkeen. Tilanteen purka-

misessa käydään järjestelmällisesti läpi kokemuksen tuomat tunteet, jotka nousevat ensim-

mäisenä pintaan.  Purkutilanteeseen osallistuvat ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet trau-

maattiseen tilanteeseen. Tilannetta tulisi vetää aina työpaikan ulkopuolinen henkilö. Jos tä-

mä ei ole mahdollista, suorittaa tilanteen purun riittävän ulkopuolinen henkilö. Henkilö ei 

kuitenkaan saa olla työkaveri tai esimies. Purkukokous on kestää yleensä 20–45 minuuttia, 

jossa aluksi käydään läpi miksi kokous on järjestetty, mitä on tapahtunut sekä mitä purkuko-

kouksessa tapahtuu. Seuraavaksi tapahtunut tilanne käydään keskustelussa läpi. Informaatio-

vaiheessa kerrotaan miten tapahtuma jatkui.  Lopuksi arvioidaan kuinka purkukokous on suju-

nut ja sen perusteella suunnitellaan mahdolliset jatkot. Tarvitaanko tapahtuneesta jälkipuin-

tia vai riittikö kyseinen purkukokous. Purkukokouksen vetäjät kyselevät tilanteessa olevilta 

henkilöiltä heidän vointiaan sekä seuraavat heidän toipumistaan muutaman päivän ajan. (Ku-

hanen ym. 2013, 241–242.) 
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2.5.3 Työnohjaus 

 

Työnohjauksen ideana on auttaa saavuttamaan työntekijöiden omat tavoitteet työnohjaukses-

sa. Työnohjaus on tilanne, jossa tuetaan työntekijän oppimista sekä tuetaan ohjattavia erilai-

sissa työhön liittyvissä pulmissa. Työnohjauksessa kehitetään myös työntekijöiden vuorovaiku-

tustaitoja sekä edistetään heidän henkilökohtaista kasvua ja ammatillisia valmiuksia. Työnte-

kijän ammatti-identiteetti sekä työrooli selkiytyvät yleensä työnohjauksen yhteydessä. Tämän 

myötä työntekijän ammattitaidot tulevat paremmin käyttöön, stressinkäsittely sekä jaksami-

nen helpottuvat. Lisääntynyt ammattitaito sekä osaaminen lisäävät huomattavasti hallinnan 

tunnetta ja parantavat työn mielekkyyttä. Organisaatio hyötyy työnohjauksesta, kun työnteki-

jät voivat paremmin, yhteinen oppiminen ja yhteistyö kehittyvät sekä työilmapiiri paranee. 

(Työterveyslaitos 2014.) 

 

Haapalainen (2012) on tutkinut työnohjauksen ja työhyvinvoinnin välistä suhdetta sairaanhoi-

tajan työssä. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja johon osallistui 103 sairaanhoitajaa, joiden kes-

ki-ikä oli 42 vuotta. Tutkimustuloksissa todetaan työnohjauksen onnistuvan paremmin opera-

tiivisella kuin konservatiivisella tulosalueella. Tutkimuksessa ilmeni, että työnohjauksessa 

onnistuttiin, kun sosiaalinen vuorovaikutus sekä esimieheltä saatava tuki oli kohdallaan. Lä-

hiesimiehiltä koettu tuki vaikutti positiivisesti työnohjauksen onnistuneeseen tulokseen. Myös 

työtovereiden tuki ja hyvä yhteistyö vaikuttivat positiivisesti työnohjaukseen. Tutkimustulok-

sena oli yleisesti ottaen tyytyväisyys työnohjaukseen. (Haapalainen 2012.) 

 

Hänninen (2014) on tutkinut kehityskeskustelujen tärkeyttä osastonhoitajien näkökulmasta. 

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 12 osastonhoitajaa ja tulokset analysoitiin induktiivi-

sella sisällön analyysillä. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tietoa kehityskeskusteluihin ja 

niiden toteuttamiseen hoitohenkilöstön tarpeen mukaan. Onnistunut kehityskeskustelu kehit-

tää työntekijää ja työyhteisöä. Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen koet-

tiin kuitenkin vaikeaksi. Kehityskeskusteluja tulisi toteuttaa säännöllisesti. Ne eivät kuiten-

kaan saa olla liian rutiininomaisia. (Hänninen 2014.) 

 

3 Tutkimuskysymykset ja tehtävät 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää eristämiseen liittyvää hoitotyötä. Tavoitteena on 

tuottaa yhtenäinen ohje eristämisen jälkipuintiin. Opinnäytetyön aiheena on jälkipuinti tah-

donvastaisen hoidon, eristämisen ja sitomisen jälkeen psykiatrisella osastolla. Opinnäytetyö 

on tutkielmatyyppinen laadullinen tutkimus.  
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Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Miten hoitajat kokevat eristystilanteet osastolla? 

2. Miten jälkipuinti toteutuu osastolla? 

3. Miten eristystilannetta ja jälkipuintia tulisi kehittää? 

 

4 Tutkimusmenetelmät 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullisen tutkimuksen käyttöalueiksi voidaan laskea uudet tutkimusalueet, joista ei vielä 

tiedetä juuri mitään tai olemassa olevaan tutkimukseen johon halutaan uutta näkökulmaa tai 

aiempia tutkimustuloksia epäillään. Kvalitatiivinen tutkimus liittyy asenteiden ja käyttäyty-

misten muutoksiin sekä ihmisten uskomuksiin. Käyttöalueiksi voidaan kuvata tutkimusalueet, 

joista ei vielä tiedetä mitään. Kvalitatiivinen tutkimus sopii myös hyvin tutkimukseen, jossa 

halutaan saada uutta näkökulmaa aiheeseen, tai mikäli epäillään käsitteen/teorian merkitys-

tä. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttavat kysymykset siitä, mitä tutkimuksella halutaan 

selvittää. Hoitoalalla kvalitatiivinen tutkimus on tärkeä väline, kun kehitetään uusia mittarei-

ta laadun tarkkailuun. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 50.) 

 

Etnografia perustuu antropologiaan, joka puolestaan kuvaa tietoa ihmisestä siinä ympäristössä 

jossa hän elää. Etnografia on saanut alkunsa vieraiden kulttuurien tutkimuksen yhteydessä. 

Etnografiasta voi siis sanoa että, se kuvastaa erilaisten yhteisöjen elämää ja yksilöiden toi-

mintaa siinä. Arvioidessa etnografisen tutkimuksen tuloksia, on kiinnitettävä huomiota erityi-

sesti tutkittavan ryhmän kanssa vietetty aika, tutkijan ja tutkittavien suhteisiin sekä maantie-

teellinen sijainti. Hoitotieteessä etnografiaa on käytetty mm. transkulttuurisen hoitotieteen 

tutkimuksissa. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 52.) 

 

Grounded theory -menetelmällä tarkoitetaan yleistä jatkuvan vertailun menetelmää ja siinä 

tavoitellaan sosiaalisten prosessien tutkimista induktiivisesta lähtökohdasta. Mikäli käyttää 

tätä menetelmää, on tavoitteena löytää ilmiötä kuvaava ydinkategoria. Kaikissa laadullisissa 

tutkimuksissa ei kuitenkaan ole tämän kaltaista tapaa tai tavoitetta. Tämä menetelmä sopii 

tuottamaan teoriaa ja käytettäväksi tutkimuksessa jossa ei vielä ole käytössä jäsentynyttä 

tietoa. Hyvä teoria sisältää neljä kekseistä kriteeriä; sopivuus, toimivuus, muunneltavuus ja 

relevanssi. Grounded theory –menetelmää on käytetty Suomessa 1980-luvulta lähtien, varsin-

kin väitöskirjoissa sekä hoitotieteen alan tutkimuksissa. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 

2009, 53–54.) 
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Fenomenologia menetelmällä pyritään kuvaamaan ihmisten kokemuksia ja se tarkoittaa oppia 

ilmiöstä. Menetelmä voidaan jakaa karkeasti kahteen linjaukseen; kuvailevaan ja tulkitse-

vaan. Menetelmän peruskäsitteisiin luetaan merkitys, kuvaus, kokemus, esiymmärrys sekä 

intentionaalisuus. Fenomenologiaa on käytetty laajasti hoitotieteen julkaisuissa, mutta sen 

joustava käyttö edellyttää käyttäjältä perusteellista perehtymistä. (Kankkunen & Vehviläinen–

Julkunen 2009, 54.) 

 

Hoitotyössä ja terveydenhuollossa tarvitaan laajasti tietoa terveyden ja sairauden kokemuk-

sista, hoitokokemuksista ja niihin liittyvistä ihmisistä. Tiedon keruussa laadullinen tutkimus 

on merkityksellinen. Laadullinen tutkimus on myös tuonut uuden näkökulman näyttöön perus-

tuvan toiminnan arviointiin. Laadullisella tutkimuksella saadaan tietoa potilas- ja asiakasläh-

töisyydestä sekä niiden tavoittamista tutkimuksin. Tutkimuksen lähtökohtana saattaa myös 

olla uuden ilmiön kuvaaminen ja ymmärtäminen, jolloin juuri laadullinen tutkimus auttaa 

ymmärtämään tutkimusilmiötä. Varsinkin silloin, kun tutkitaan jotain mitä ei voida mitata 

määrällisesti, vaan tarvitaan ihmisten omia kuvauksia. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 

2009, 57.) 

 

4.2 Määrällinen tutkimus 

 

Määrällinen tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin kuinka paljon tai miten usein, tietoa tar-

kastellaan numeerisesti. Määrällisen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat strukturointi, tiedon 

esittäminen numeroin, mittaaminen sekä vastaajien suuri lukumäärä. Määrällinen tutkimus-

menetelmä antaa kuvan muuttujien välisistä suhteista. Tutkimustulos on objektiivinen, tutki-

ja ei vaikuta lopputulokseen. Määrällisessä, eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa, tutkija saa 

tutkimustulokset numeerisesti ja tulokset esitellään numeroina. Määrällisen tutkimuksen tar-

koitus on kuvata, selittää, kartoittaa, ennustaa tai vertailla ihmisiä koskevia asioita tai omi-

naisuuksia. (Vilkka 2007, 13 – 19.) 

 

4.3 Otanta 

 

Sairaala, johon opinnäytetyö on tarkoitus toteuttaa, on psykiatriaan erikoistunut sairaala. 

Sairaalassa hoidetaan Uudenmaan alueen asukkaita. Potilaat tulevat sairaalaan lääkärin lähet-

teellä (HUS 2014).  

 

Osasto 1 hoidetaan akuutisti sairastuneita potilaita, kuten esimerkiksi psykoosipotilaita, itse-

murhavaarassa olevia sekä vakavaa masennusta sairastavat potilaita. Potilaspaikkoja osastolla 

on 13. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on kolme viikkoa, jonka jälkeen potilaat siirtyvät 

joko jatkohoitoon muualle tai psykiatrian avohoidon palvelujen käyttäjäksi. (HUS 2014.) 
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Osasto 2 on psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen suuntautuva osasto. Hoitojaksot vaihtele-

vat lyhyistä hoidoista pitkiin kuntouttaviin jaksoihin. Potilas paikkoja osastolla on 15 ja osas-

tolla toteutetaan myös päivä- ja intervalli hoitojaksoja. Potilaille nimetään omahoitaja, joka 

suunnittelee potilaan yksilöllisiä tarpeita huomioiden, hoidon kulun. Päämääränä on potilaan 

maksimaalinen vastuunotto omasta elämästään. Keskeisiä hoidon elementtejä ovat psy-

koedukaatio, päivittäisten toimintojen harjoittelu sekä lääkehoidon toteuttaminen. Hoitoon 

liitetään tarpeen mukaan liikunta-, fysio-, toiminta-, ratsastus- ja kuvataideterapiaa. Myös 

perhe- ja verkosto- sekä kotikäynnit ovat osa hoitoa. (HUS 2014.) 

 

Tutkimuskohteena ovat kyseisillä osastoilla työskentelevä hoitohenkilökunta tasavertaisesti. 

Osastojen esimiehille lähetetään sähköpostitse kyselylomake, jonka he tulostavat ja jakavat 

koko hoitohenkilökunnalle. Samassa yhteydessä lähetetään kaikille oma vastauskuori, sekä 

uksi yhteinen, johon kerätään kirjekuoriin suljetut, täytetyt lomakkeet. Opinnäytetyöntekijät 

hakevat vastaukset työn tilaajalta. Kysely suoritetaan paperiversioina, jotta näin varmistet-

taisiin suuri vastaus prosentti. 

 

4.4 Aineiston keruu 

 

Laadullisessa tutkimuksessa kerätään aineistoa monin menetelmin, ihmisiltä kysytään suulli-

sesti, kirjallisesti jolloin vastaajat voivat vastata päiväkirjoilla, kirjeillä, piirustuksilla tai vi-

rallisilla asiakirjoilla. Ihmisiä voidaan havainnoida sekä ulkopuolisena että osallistuvalla tark-

kailulla tai ihmisiä voi havainnoida videoiden tai nauhoittaen. Haastatteluja on erilaisia muo-

toja; yksilöhaastattelu, ryhmähaastattelu, lomakehaastattelu. Haastattelu voi olla strukturoi-

tu tai strukturoimaton. Lomakehaastattelussa käytetään haastattelua varten laadittua loma-

ketta, jossa on vastausvaihtoehdot. Tällöin haastattelu on siis strukturoitu ja haastattelijana 

voi toimia joku muu kuin tutkimuksen tekijä. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 93–

96.)  

  

Tämän opinnäyteyön yksi keskeisimmistä perusteluista ja tavoitteista oli selkeyttää jälkipuin-

tia niin hoitajien kuin potilaidenkin kannalta. Eristäminen on aina viimeinen vaihtoehto ja sitä 

käytetään silloin, kun potilas on vaaraksi itselleen tai muille. Kumpikaan osapuoli ei koe eris-

tystilannetta mieleiseksi. Opinnäytetyön avulla haluttiin saada muutosta eristämisen tavoissa 

ja huomioida siinä niin potilas kuin hoitajakin. Opinnäytetyöllä haluttiin myös ”murtaa” hoita-

jien rooleja eristämistilanteissa ja vahvistaa tiimityön tärkeyttä. Opinnäytetyö kohdentui 

kahdelle psykiatriselle hoito-osastolle ja yhteistyö toteutettiin kahden hoito-osaston henkilö-

kunnan kanssa. 
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4.5 Aineiston analyysi 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysi alkaa yleensä alkutyöskentelyllä ja useimmiten litteroinnilla, 

mikäli haastattelut on tehty suullisena. Tällöin sisältöä voidaan analysoida jo aineiston keruun 

yhteydessä. Sisällönanalyysillä tiivistetään aineistoa, jotta siitä tutkittavia ilmiöitä voidaan 

kuvata yleistävästi. Sisällönanalyysiä pidetään yksinkertaisena menetelmänä, jolla ei pystytä 

analysoimaan materiaalia tilastollisesti. Kuitenkin sisällönanalyysi vaati tutkijalta paljon kes-

kittymistä ja ajattelemista, se ei etene suoraviivaisesti, vaan joustavasti ja säännöttömästi. 

(Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 134 – 135.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto analysoitiin Induktiivisella sisällön analyysillä. Aluksi vastaukset 

pelkistettiin siten, että haluttuun kysymykseen saadaan vastaus. Pelkistetyt ilmaisut kirjoitet-

tiin niin tarkkaan samalla lailla kuin vastaajat olivat ne kirjoitteet. Tämän jälkeen pelkistetyt 

ilmaisut kerättiin listoiksi.  Seuraava vaihe sisällön analyysissä oli ryhmittely. Aiheet, jotka 

tarkoittivat samaa ilmaisua, laitettiin samaan kategoriaan. Kun aiheet oli yhdistetty, annet-

tiin kategorialle nimi, joka kuvasi sen sisältöä hyvin. Jälleen analyysia jatkettiin niin, että 

samanlaiset sisällöt yhdistettiin kategorioihin, jotka muodostivat yläkategorioita. Tämän jäl-

keen yläkategorialle annettiin sellainen nimi, joka kuvasi hyvin alakategorian sisältöä, joista 

se oli muodostunut. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3-7. ) Aineisto analysoitiin osastojen pyynnöstä 

osastot keskenään. 

 

5 Tulokset 

 

5.1 Osasto 1 

 

Osasto 1:ltä vastauksia saatiin 12 kappaletta. Hoitajista 59 % oli sairaanhoitajia, mielenter-

veyshoitajia oli 33 % ja lähihoitajia oli 8 %. Kuviossa 1 on sama kuvattu prosentteina. 
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Kuvio 1: Ammattijakauma osasto 1:llä 

 

Osasto 1:n ikäjakauma on 18- 60 vuotta. Eniten osastolla on 18 – 30 vuotiaita työntekijöitä. 

Kuviossa 2 on sama kuvattu prosentteina. 

 

 

  

Kuvio 2: Ikäjakauma osasto 1:llä 

 

Hoitajien työkokemus oli alle vuodesta yli 10 vuoteen. Suurin osa työntekijöistä omaa 2 - 5 

vuoden työkokemuksen. Kuviossa 3 on sama kuvattu prosentteina. 
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Kuvio 3: Hoitajien työkokemus osastolla 

 

Hoitajien työssäoloaika kyseisellä osastolla oli alle vuodesta 10 vuoteen. Eniten työntekijöistä 

omaavat 2-5- vuoden työkokemuksen kyseisellä osastolla. Kuviossa 4 on sama kuvattu prosent-

teina. 

 

 

  

 

Kuvio 4: Hoitajien työssäoloaika osasto 1 

 

Eristystilanteita viimeisen kolmen vuoden aikana oli 1:stä 10 kertaan. Eniten eristämistilantei-

ta oli 5:stä 10 kertaan. Kuviossa 5 on sama kuvattu prosentteina. 
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Kuvio 5: Eristystilanteet viimeisen kolmen vuoden aikana 

 

Sitomisen ja pakon käytön tilanteita osasto 1:llä oli yhdestä kerrasta 19 kertaan. Eniten eris-

tämisen ja pakon käytön tilanteita oli ollut yhdestä 10:en kertaan. Kuviossa 6 on sama kuvat-

tu prosentteina. 

 

  

Kuvio 6: Sitomisen ja pakon käytön tilanteita viimeisen kolmen vuoden aikana 

 

Potilaan rajoittamisesta potilaan sitominen ja eristystilanteet olivat tavallisimmat pakon käy-

tön tilanteet joissa hoitajat olivat olleen. Potilas oli sidottu oman ja muiden turvallisuuden 

vuoksi, aggressiivisen ja kiihtyneen käytöksen takia tai potilas oli ollut psykoottinen. 

 

Potilas oli tullessa arvaamaton ja kiihtynyt, agitoitunut. Turvatessa sekä poti-
laan että muiden hoito, ainoa vaihtoehto oli sitoa. 
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Poliisit mukana saattamassa potilaan psykoottisuuden ja väkivaltaisuuden vuok-
si. Sitominen tilanteen rauhoittamiseksi. Potilas levoton ja jouduttu pakkoin-
jektioon. 

 

Hoitotyön osaaminen, ennakointi, tilanteen hallinta ja henkilökunnan osaaminen olivat aihei-

ta joita hoitajat jäivät kaipaamaan eristys- ja sitomistilanteissa. Toivottiin enemmän henkilö-

kuntaa, selkeää johtajuutta ja aikaista puuttumista tilanteisiin. 

 

Yhteistyö toiminut aina hyvin. Selkeä johtaminen/johtajuus puutteellinen. 

 

Ajoittain henkilökuntaa olisi voinut olla enemmän. 

 

Hoitajat kokivat että työnjako oli asia joka olisi pitänyt tehdä toisin eristämistilanteissa. Myös 

potilaan kunto ja mahdollinen lääkitys on huomioitava. Jokaisen hoitajan rooli tulisi olla sel-

keä tilanteeseen mentäessä.  

 

Sopia etukäteen jokaisen rooli. 

 

Lääkitä aikaisemmin ja tehokkaammin. 

 

Potilaan huomioimiseen eristystilanteissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota hoitajien mie-

lestä, kuten myös potilaan kokemuksiin. Potilasta ei aina huomioida toivotulla tavalla eikä 

potilas välttämättä saa tietää syytä eristykselle, eli jälkipuintia ei ole ollut. 

 

Tilanteet erilaisia joten ei pysty hyödyntämään potilaan kokemuksia.  

 

Yhä enenevästi pyritään hyödyntämään. Paljon vielä hoidonpiirissä on ihmisiä 
joita eristetty vuosia sitten ja potilaalle ei koskaan kerrottu syytä eristyksel-
le/pakkotoimille. 

 

Potilas huomioidaan jälkipuintitilanteissa hoitajien mielestä potilaskeskusteluilla, pohjaksi 

keskustelulle käytetään jälkipuintikaavaketta. Potilaan huomioiminen riippuu kuitenkin poti-

laasta ja tämän kunnosta. Molempien osapuolten näkemys tapahtuneesta tuodaan keskuste-

luissa esille asiallisesti. Potilaan kuuntelu on tärkeä osa jälkipuintia ja potilaan huomioimista. 

 

Eristystilanteesta keskustellaan ja potilas saa tuoda esille omat tuntemukset ja 
mielipiteensä. Samoin henkilökunta tuo esiin oman näkemyksensä. Potilasta 
kuunnellaan. 

 
Mielestäni hyvin. Käytössä kaavake joka käydään läpi potilaan kanssa, potilas 
saa tuoda omat ajatukset esille. 
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Hoitajien mielestä tulisi parantaa henkilökunnan osaamista yhteisillä toimintatavoilla ja kou-

lutuksilla. Potilaan kohtaamista, ennakointi ja puintia tulisi kehittää. MAPA-koulutus nousi 

voimakkaasti esille, koulutuksen käynti sekä säännölliset kertaukset. Enemmän henkilökuntaa 

toivottiin, jotta sillä olisi voitu luoda turvallisuutta ja mahdollisuuksia keskustella potilaiden 

kanssa enemmän, jolloin eristystilanteilta olisi ehkä vältytty. 

 

Kaikkien täytyisi käydä MAPA-koulutukset ja kertaukset. 

 

Enemmän henkilökuntaa osastoilla, jotta vältettäisiin eristystilanteita (henkilö-
kunnan määrällä voi luoda turvallisuutta) ja luodaan mahdollisuuksia keskustel-
la/toimia enemmän potilaan kanssa. 

 

Eristystilanteita kehitettäisiin hoitajien mielestä hoitotyön toimivuudella, eli eristyshuoneen 

toimivuudella ja selkeillä ohjeilla/koulutuksilla. Oma vartija talossa olisi yleisesti hyvä. Riit-

tävä määrä henkilökuntaa, MAPA-koulutukset, yhtenäiset toimintatavat /työnjako sekä enna-

kointi parantaisivat eristystilanteita. 

 

Eristyshuone: sängyn sijoittelu, äänieristys. Riittävä määrä henkilökuntaa (osas-
tojen määrän vähetessä tämä pitäisi huomioida henkilökuntavahvuudessa aa-
mu/ilta/yö). 

 

Esimerkiksi taloon oma vartija olisi tarpeellinen (siis yleensä, ei liity jälkipuin-
tiin). Henkilökunta tulisi olla koulutettu (MAPA), henkilökunnan työnjako tilan-
teessa selkeämmäksi; kuka johtaa tilannetta? 

 

Jälkipuintiin hoitajat haluaisivat selkeät ohjeet. Tilanne tulisi käsitellä mahdollisimman nope-

asti ja myös muistaa kirjata hoitokertomukseen. Jälkipuintikaavake tulisi ottaa käyttöön aina 

ja puintiin osallistuisi eristystilanteissa olleet hoitajat. Myös henkilökunnan tulisi käydä tilan-

ne läpi. Jälkipuinnissa on muistettava huomioida potilaan tarpeet. 

 

Eristyksessä olleet hoitajat (2 kpl) pitäisivät potilaan kanssa keskustelun. Aina 
se ei kuitenkaan ole mahdollista vuorotyön vuoksi. 

 

Kaavakkeen käytön aktivointi. 

 

Tilanne tulisi käsitellä potilaan kanssa mahdollisimman pian tapahtuneen jäl-
keen. 

 

5.2 Osasto 2 

 

Osasto 2:lta vastauksia saatiin kahdeksan kappaletta. Hoitajista 75 % oli sairaanhoitajia ja 

loput 25 % mielenterveyshoitajia. Kuviossa 7 on sama kuvattu prosentteina. 



 39 
  
 
 

 

  

Kuvio 7: Ammatti jakauma osasto 2:lla 

 

Hoitajien ikäjakauma oli 18- yli 60 vuotta. Hoitajien työkokemus oli yhdestä vuodesta yli 10 

vuoteen. Eniten työntekijöitä oli 41–50 vuotiaita.  Kuviossa 8 on sama kuvattu prosentteina. 

 

  

Kuvio 8: Ikäjakauma osasto 2:lla 

 

Hoitajien työkokemus oli yhdestä vuodesta yli 10 vuoteen. Eniten työntekijöistä oli jotka 

omaavat 2-5- vuoden sekä 5 – 10 vuoden työkokemuksen. Kuviossa 9 on sama kuvattu prosent-

teina. 
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Kuvio 9: Hoitajien työkokemus 

 

Hoitajien työssäoloaika osasto 2:lla oli alle vuodesta yli 10 vuoteen. Eniten oli työntekijöitä, 

jotka olivat työskennelleet alle vuoden osasto 2:lla. Kuviossa 10 on sama kuvattu prosenttei-

na. 

 

 

Kuvio 10: Hoitajien työssäoloaika osasto 2:lla 

 

Eristystilanteita viimeisen kolmen vuoden aikana osasto 2:lla oli 0:stä yli 20 kertaan. Eniten 

eristämistilanteita oli 5:stä 10:en kertaan. Kuviossa 10 on sama kuvattu prosentteina. 
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Kuvio 11: Eristystilanteet viimeisen kolmen vuoden aikana 

 

Sitomisen ja pakon käytön tilanteita osasto 2 työntekijöillä oli yhdestä kerrasta 19 kertaan. 

Eniten eristämisen ja pakon käytön tilanteita oli ollut yhdestä 10:en kertaan. Kuviossa 11 on 

sama kuvattu prosentteina. 

 

 

Kuvio 12: Sitomisen ja pakon käytön tilanteita viimeisen kolmen vuoden aikana 

 

Hoitajat joutuivat käyttämään potilaan sitomista sekä pakon käyttöä tilanteissa, joissa potilas 

käyttäytyi aggressiivisesti. Näissä tilanteissa potilas oli vaaraksi itselleen ja muille. Eristys ja 

pakon käytön tilanteissä potilasta jouduttiin rajoittamaan fyysisesti eristämällä sekä pakko-

lääkitsemään. 
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Joskus jouduttu laittamaan potilas lepositeisiin, koska potilas alkanut kiehu-
maan ja heitellyt huonekaluja. 

 

Aggressiivisen potilaan kiinnipitäminen kunnes hän rauhoittuu. 

 
Potilas huutaa ja makaa lattialla, kieltäytyy lääkityksestä. Potkii, sylkee ja raa-
pii hoitajia, potilas eristetään lepositeisiin ja injisoidaan. 

 

Sitomisen ja pakon käytön tilanteissa hoitajat jäivät kaipaamaan tiimityötä, tilanteen jaka-

mista, eristyshuoneen asiallista varustusta sekä päättäjää milloin eristetään. Vastauksissa tuli 

esiin myös, että hoitajat jäivät kaipaamaan selkeää työn jakoa sekä tilanteiden jakamista 

keskustelemalla tilanteen rauhoituttua. 

 

Selkeämpi työnjako ja kaikki vuorossa olevat osallistuvat tilanteeseen reippaas-
ti/rohkeasti. 

 

Jälkikeskustelua enemmän tilanteiden jälkeen. 

 

Potilas olisi pitänyt eristää jo paljon aikaisemmin. 

 

Hoitajista taas 62,5 % koki, että potilaan kokemukset hyödynnettiin ja otettiin huomioon eris-

tystilanteissa. Osa hoitajista koki, että jälkipuinti tilanteissa potilas huomioitiin hyvin. Osa 

vastaajista taas kokivat, että eristämisen jälkeen potilas huomioitiin huonosti jälkipuinti ti-

lanteissa. 

 

Potilaalle selvitetään kiinnipitäminen tai eristämisen syy. 

 

Kaikki mukana tilanteessa olleet osallistuvat potilaan kanssa jälkipuinti tilan-
teeseen. 

 

Potilaan psyykkinen vointi ei välttämättä anna myöden ”jälkipuida”. 
Tilanne voi tulla pinnalle esim. vuosien jälkeen. Silloin potilas yleensä ymmär-
tää, että oli ”sekaisin”. 

 

Vastanneet hoitajat kokivat, että tilanteissa tulisi parantaa vuorovaikutusta, informointia, 

suunnitelmallisuutta eristämistilanteissä sekä keskittyä myös eristämistilanteiden ennaltaeh-

käisyyn. Hoitajat kokivat myös, että eristyshuoneen kalustusta tulisi parantaa sekä lääkärin 

läsnäoloa eristystilanteissa.  

 

Jälkipuinti saisi olla syvällisempää. 

 

Jälkipuintia voi hyödyntää, ennaltaehkäisy, koulutus. 
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Vuorovaikutusta henkilökunnan ja potilaiden väillä. Muistetaan selittää poti-
laalle miksi jotakin tehtiin. 

 

Hoitajista 37,5 % koki, että potilaan kokemuksia ei hyödynnetty eikä huomioitu eristystilan-

teissa. 

 

Eristys- ja kiinnipitämistilanteissa potilas on pitkälle menettänyt todellisuuden 
tajun, eikä siihen ole enää puheella rajattavissa. 

 
Ei varmastikaan, henkilökunta vaihtuu, tilanteessa mukana olleet hoitajat voi-
vat jäädä esim. lomalle. 
 

 

5.3 Kehittäminen 

 

Osa työtä oli kehittää osastoille jälkipuinti ohjeet, jotta tilanteiden purkaminen olisi helpom-

paa ja kaikille yhtenäistä. Ehdotamme jälkipuintikaavakkeen käyttöönottoa kaikissa tilanteis-

sa, jotta kaikilla olisi samat käytännöt ja potilaan tarpeet huomioitaisiin. Tutkimuksessa il-

meni, ettei kaikilla ollut selkeää kuvaa siitä, miten jälkipuinti tulisi järjestää. 

 

Hoitajat kehittäisivät eristystilanteita kouluttamalla henkilökuntaa enemmän MAPA-

koulutuksella sekä vastaajat kehittäisivät suunnitelmallisuutta ja turvallisuutta. Jäälleen vas-

tauksista nousi esille kalusteiden lisääminen. 

 

Turvallista kiinnipitämistä tulisi harjoitella, ( MAPA ). 

 

Suunnitelmallisuutta lisää. 

 

Kaikille MAPA-koulutus, selkeä työnjako, riittävän kokenut henkilökunta, varti-
jat aina saatavilla. 

 

Hoitajat kehittäisivät jälkipuintia lisäämällä ylipäätänsä jälkipuintia sekä sopimalla etukäteen 

milloin jälkipuinti pidetään. Vastauksista nousi esille myös, että potilaan huomioimista tulisi 

kehittää. 

 

Jälkipuinti on ehkä liian pinnallista. 

 

Käydään tilanne läpi kun potilaan vointi niin sallii. 

 

Sovittaisiin heti ettei unohdu. Kaikille osallistuneille mahdollisuus osallistua. 

 

Tutkimuksen luotettavuus kärsii hieman, sillä kaikkiin kysymyksiin ei vastattu. 
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5.4 Samankaltaisuudet ja eroavaisuudet osastojen välillä 

 

Kummallakin osastoilla hoitajat joutuivat sitomisen ja pakon käytön tilanteisiin potilaan ag-

gressiivisen käyttäytymisen vuoksi jossa potilas oli vaaraksi itselleen ja muille. 

 

Osasto 1:n hoitajat toivoivat sitomisen ja pakon käytön tilanteissa, että hoitajien työnjako 

olisi tehty toisin kyseisissä tilanteissa. Myös potilaan terveydentila, sekä mahdollinen lääkitys 

olisi pitänyt huomioida. Hoitajat toivoivat myös, että jokaisella hoitajalla olisi selkeä rooli 

tilanteeseen mentäessä.  Osasto 2:n hoitajat taas jäivät kaipaamaan tiimityötä, tilanteen ja-

kamista, eristyshuoneen asiallista varustusta sekä hoitajaa joka on valmis tekemään päätöksiä 

hoidosta. 

 

Osasto 1:n hoitajat toivoivat, että potilaan kokemuksia tulisi huomioida enemmän tilanteissa, 

joissa häntä eristetään, sillä potilas ei välttämättä saa edes tietää miksi hänet eristetään. 

Osasto 2:n taas 62,5 % koki, että potilaan kokemukset hyödynnettiin ja otettiin huomioon 

eristystilanteissa. 

 

Osasto 1:n hoitotyön osaaminen, ennakointi, tilanteen hallinta ja henkilökunnan osaaminen 

olivat aiheita, joita hoitajat jäivät kaipaamaan eristys- ja sitomistilanteissa.  Lisäksi hoitajat 

jäivät kaipaamaan enemmän henkilökuntaa, selkeää ohjausta sekä varhaista puuttumista ti-

lanteisiin. Osasto 2:n esiin nousi tiimityö ja tilanteiden jakaminen. Lisäksi vastauksista nousi 

esiin eristyshuoneen asiallisen varustuksen puute, sekä päättäjää tilanteen haltuun ottamises-

ta. Osasto 2:n hoitajat jäivät kaipaamaan myös selkeää työnjakoa sekä tilanteiden jakamista 

keskustelemalla tilanteen rauhoituttua. 

 

Osasto 1:n potilaan huomioimiseen eristystilanteissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota hoi-

tajien mielestä, kuten myös potilaan kokemuksiin. Potilasta ei aina huomioida toivotulla ta-

valla eikä potilas välttämättä saa tietää syytä eristykselle eli jälkipuintia ei ole ollut. Osasto 

2:n hoitajista 62.5 % koki, että potilaan kokemukset ja hänen tilanne huomioitiin. 

 

Osasto 1:n hoitajien mielestä tulisi parantaa henkilökunnan osaamista yhteisillä toiminta ta-

voilla ja koulutuksilla. Potilaan kohtaamista, ennakointi ja jälkipuintia tulisi kehittää. MAPA-

koulutus nousi voimakkaasti esille, koulutuksen käynti sekä säännölliset kertaukset. Enemmän 

henkilökuntaa toivottiin, jotta sillä olisi voitu luoda turvallisuutta ja mahdollisuuksia keskus-

tella potilaiden kanssa enemmän, jolloin eristystilanteilta olisi ehkä vältytty. Osasto 2:lla ha-

luttiin parantaa vuorovaikutusta, informointia, suunnitelmallisuutta eristämistilanteissä sekä 

keskittyä myös eristämistilanteiden ennaltaehkäisyyn. Hoitajat kokivat myös, että eristyshuo-

neen kalustusta tulisi parantaa sekä lääkärin läsnäoloa eristystilanteissa kaivattiin. 

 



 45 
  
 
 

Eristystilanteita kehitettäisiin osasto 1:n hoitajien mielestä hoitotyön toimivuutta eristyshuo-

neen toimivuudella ja selkeillä ohjeilla/koulutuksilla. Oma vartija talossa olisi yleisesti hyvä. 

Riittävä määrä henkilökuntaa, MAPA-koulutukset, yhtenäiset toimintatavat /työnjako sekä 

ennakointi parantaisivat eristystilanteita. Myös osasto 2:lla nousi voimakkaasti esille MAPA-

koulutus sekä he kehittäisivät suunnitelmallisuutta ja turvallisuutta. Jälleen vastauksista nou-

si esille kalusteiden lisääminen/parantaminen. 

 

Osasto 1:llä jälkipuintiin hoitajat haluaisivat selkeät ohjeet. Tilanne tulisi käsitellä mahdolli-

simman nopeasti ja myös muistaa kirjata hoitokertomukseen. Jälkipuintikaavake tulisi ottaa 

käyttöön aina ja puintiin osallistuisi eristystilanteissa olleet hoitajat. Myös henkilökunnan tuli-

si käydä tilanne läpi. Jälkipuinnissa on muistettava huomioida potilaan tarpeet. Osasto 2:lla 

hoitajat kehittäisivät jälkipuintia myös lisäämällä ylipäätänsä jälkipuintia sekä sopimalla etu-

käteen milloin jälkipuinti pidetään. Vastauksista nousi esille myös, että potilaan huomioimista 

tulisi kehittää. 

 

5.5 Eettisyys 

 

Tutkimusetiikka on kaiken tieteellisen toiminnan ydin, joka voidaan jakaa tieteen sisäiseen 

sekä sen ulkopuoliseen. Sisäisellä etiikalla pyritään vastaamaan tutkimuksen luotettavuuteen 

ja totuudellisuuteen. Ulkopuolinen osio puolestaan kertoo siitä, miten ulkopuoliset asiat vai-

kuttavat tutkittavaan kohteeseen, sekä miten niitä tulisi tulkita. Perusvaatimuksena on, ettei 

tutkimustuloksia keksitä tyhjästä tai väärennetä. Suomessa tutkimusten eettisyys on turvattu 

Helsingin julistuksella (1964), joka on kansainvälisesti hyväksytty tutkimusetiikan ohjeistus. 

Julistus on tarkoitettu ensisijaisesti lääketieteellisen tutkinnan tarpeisiin, mutta soveltuu hy-

vin myös käytettäväksi hoitotieteellisen tutkimuksen eettiseksi ohjeeksi. Julistuksessa otetaan 

kantaa tutkimustöiden perusteluun, mahdollisiin haavoittuviin ryhmiin, miten tutkimussuunni-

telma arvioidaan eettisessä toimikunnassa, potilaiden turvallisuuteen ja oikeuksien turvaami-

seen sekä kansainvälinen lainsäädäntö. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 172 - 173.) 

 

Tutkimusetiikka luokitellaan normatiiviseksi etiikaksi, joka vastaa kysymyksiin oikeista sään-

nöistä, joita tutkimuksessa pyritään noudattamaan. Tutkijalle on tärkeää olla aidosti kiinnos-

tunut tutkittavasta aiheesta ja uuden informaation hankkimisesta. Tutkijan on paneuduttava 

aiheeseen tunnollisesti, jotta tutkimus olisi luotettava, tutkija ei saa syyllistyä vilppiin. Tut-

kimus ei saa loukata ihmisarvoa, moraalisia arvoja eikä tuottaa vahinkoa. Tutkijan on varmis-

tauduttava siitä, että tutkimustuloksia käytetään eettisesti oikein. Tutkijoiden tulisi suhtau-

tua toisiinsa arvostuksella. Tutkimusetiikka ja sen kehittäminen on alun perin peräisin lääke-

tieteen kysymysten parista, myös muut alat, kuten esimerkiksi sosiologia ja psykologia, pohti-

vat samoja teemoja. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 172 - 173.) 
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Jo tutkimusaihetta valittaessa tutkija joutuu kohtaamaan eettisiä kysymyksiä, kuten mikä on 

aiheen vaikutus yhteiskunnallisesti sekä miten tutkimus vaikuttaa siihen osallistujille. Miten 

tutkimus hyödyntää tutkittavaa, tulevia samassa tilanteessa olevia henkilöitä sekä miten tu-

loksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Tutkimusetiikan mukaan tutkijan on pyrittävä mi-

nimoimaan haitat ja riskit, jotka saattavat olla fyysisiä, emotionaalisia, taloudellisia tai sosi-

aalisia. Tutkijan on myös arvioitava, miten tarpeelliset ovat henkilökohtaiset kysymykset. Mi-

käli tutkimuskohteena ovat potilaat, on huomioitava itsemääräämisoikeus sekä selvitettävä 

tutkittavalle että osallistuminen on täysin vapaaehtoista. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 

2009, 176 - 177.) 

 

Suomessa tutkimusetiikka ohjeistavat myös TENK, Tutkimuseettinen lautakunta sekä ETENE, 

Terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta. Kaikkiin tutkimuksiin tarvitaan tutkimuslupa ja 

mikäli tutkimus koskee terveydenhuollon palveluiden käyttäjiä, on haettava myös eettisen 

toimikunnan lausunto. Tutkimukseen osallistujien tietoinen suostumus on hyvä saada kirjalli-

sena. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 184.) 

 

Sairaanhoitajille laadittu eettisiä ohjeita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ensim-

mäistä kertaa vuonna 1953 ja uudistettu viimeistään vuonna 2006. Suomessa aloitettiin kan-

sallisten ohjeiden laatiminen vuonna 1992. Sairaanhoitajaliitto hyväksyi ensimmäiset omat 

eettiset ohjeistukset vuonna 1996. Ohjeet käsittelevät mm. sairaanhoitajan tehtävien ja työn 

tavoitteita, vuorovaikutusta, ammattitaitoa, sairaanhoitajaa työtoverina, ammattikunnan jä-

senenä sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Terveydenhuollon ammattihenkilöstöä velvoit-

taa salassapitovelvollisuus, joka perustuu lainsäädäntöön. Salassapitovelvollisuus jatkuu am-

matinharjoittamisen päättymisen jälkeen. Velvollisuuksien rikkominen on rikos ja lakien mu-

kaan tuomittava teko. (Mustajoki ym. 2013, 854 – 856.) Ihmisarvon kunnioittaminen. Kunnioi-

tetaan jokaista ihmisarvoa, hoidettavan itsemääräämisoikeutta, koskemattomuutta ja oikeuk-

sia. Toimitaan hoitotyössä luottamuksellisesti, vilpillisesti ja rehellisesti, edistäen hoidetta-

van hyvinvointia ja autonomiaa. Kunnioitetaan myös toisia ammattilaisia. (Leino-Kilpi & Väli-

mäki 2004.) 

 

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista ja täysin luottamuksellista. Vastaajan tulee tietää 

mihin kysely on tarkoitettu ja mitä niillä tehdään. Pyrimme muotoilemaan kysymykset niin, 

etteivät kysymykset loukanneet vastaajia. Emme anna ulkopuolisille tietoa salassa pidettäviä 

asioista. Haluamme vastaajien luettuaan saatekirjeen, että heille tulee sellainen tunne, että 

he voivat vastata täysin rehellisesti kysymyksiin ilman, että heitä tunnistetaan. Vastauksia 

analysoidessa emme muuta vastauksia mielemme mukaan vaan kirjoitamme ne niin kuin vas-

taajat ovat ne kirjoittaneet. Tutkimusta tehdessämme avainsanoina pidämme luottamukselli-

suus ja vapaaehtoisuus. 
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Tässä opinnäytetyössä suojataan yksityisyyttä lähettämällä kyselylomakkeet esimiehille, jotka 

toimittavat ne hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunta vastaa nimettöminä kysymyksiin. Jo-

kainen sulkee kirjekuoreen oman vastauksensa. Kirjekuoret ja vastauskuori lähetetään postit-

se. Opinnäytetyön tekijät hakevat vastaukset työn tilaajalta. Näin kaikkien yksityisyydensuoja 

säilyy eikä ketään voida yhdistää vastauksiin. 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään kysymyslomakkeita, johon molempien osastojen työntekijät 

vastaavat anonyymisti. Kysymyksiä on sekä avoimia että vastausvaihtoehtoisia. Tutkimusetiik-

ka huomioidaan tutkimuskysymysten asiallisuudella sekä tarpeellisuudella. Opinnäytetyössä ei 

käytetä otantaa, vaan tutkimuskohteena ovat kaikki, kyseisillä osastoilla työskentelevä hoito-

henkilökunta. 

 

Tutkimuslupa (Liite 1) opinnäytetyön toteutukseen haettiin ja saatiin 1.9.2014 Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä. 

 

Osastonhoitajien kanssa sovitaan, että kyselylomakkeet lähetetään sähköpostitse heille ja he 

tulostavat ja jakavat lomakkeet henkilökunnalle. Kyselyssä käytetään paperisia kyselylomak-

keita olettaen, että vastausprosentti olisi suurempi. Näin kyselyistä saadaan enemmän tietoa 

ja tutkimuksesta on enemmän hyötyä työyhteisölle. Kyselylomakkeisiin ei tule nimiä eikä mui-

takaan merkintöjä joista vastaajat voitaisiin tunnistaa. Tarkoituksena on saada realistista tie-

toa työntekijöiltä tutkimuskysymyksillä, niin ettei vastaajien tarvitse pelätä, että heitä tun-

nistettaisiin vastatun kysymyslomakkeen vuoksi. Vastauslomakkeet käsitellään luottamukselli-

sesti ja analysoinnin jälkeen ne tuhotaan ja hävitetään. Analysoinnissa vastauksia ei muunnel-

la. Suoria lainauksia käytetään luotettavuuden lisäämiseksi. Tulokset julkaistaan opinnäyte-

työnä. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 140,160) 

 

5.6 Luotettavuus 

 

Laadullista tutkimusta tehtäessä yksin työskentelevä tutkija saattaa sokaistua omalle tutki-

mukselleen ja näin ollen tutkimuksen luotettavuus kärsii. Puhutaan holistisesta harhaluulosta 

tai virhe-päätelmästä, jolloin tutkija on vakuuttunut johtopäätöstensä oikeellisuudesta ja to-

dellisuudenkuvasta, vaikkei todisteita välttämättä ole. Tutkimuksen luotettavuus edellyttää 

että, tulokset on kuvattu selkeästi, jotta lukija ymmärtää mistä tutkimuksesta on kyse ja mit-

kä ovat tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset. Laadullisten tutkimusten raporteissa esitetään 

yleensä suoria lainauksia haastattelujen/vastausten teksteistä. Näin varmistetaan luotetta-

vuus ja luodaan lukijalle mahdollisuus pohtia aineiston keruun polkua. (Kankkunen & Vehviläi-

nen–Julkunen 2009, 160.) 
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Tulosten raportointi on jokaisen tutkijan velvollisuus, jotta tulokset saadaan julkisuuteen ja 

arviointiin. Tulokset voi raportoida eri tavoin, opinnäytetyönä, kokouksissa, konferensseissa, 

väitöstilaisuuksissa tai yleisöluennoilla. Väitöskirjoja ja ammatillisia julkaisuja myös käyte-

tään. Tuotettu tieto jaetaan muiden tutkijoiden tai kohderyhmien kanssa, eli kommunikoita-

vuus ja julkisuus. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 140.) Saatuja vastauksia ei 

muunnella, vaan tulokset julkaistaan rehellisesti julkaisuseminaarissa ja Theseus tietokannas-

sa. 

 

Luotettavuutta lisää tässä opinnäytetyssä se, että vastaukset käsiteltiin sisällön analyysina ja 

vastaajien vastauksia ei muunneltu. Tällä pyrittiin saamaan mahdollisimman totuuden mukai-

nen tutkimus. Vastaajat laittoivat vastauslomakkeet suljettuun kirjekuoreen. Tämän jälkeen 

kaikki vastauskuoret laitettiin isompaan kirjekuoreen, joka suljettiin. Tällä pyrittiin siihen, 

ettei kukaan pääse lukemaan muiden vastauslomakkeita. Tämän tutkielman luotettavuuteen 

vaikuttavat tekijöiden kokemattomuus. Valitettavasti yhden vastauslomakkeen kaikkia vas-

tauksia ei pystytty hyödyntämään, koska käsiala oli niin vaikeasti tulkittava. Luotettavuutta 

sekoitti myös se, että kysymyksiin ei aina ollut vastattu suoraan vaan välillä hieman asian vie-

restä. Tästä johtuen jouduimme tulkitsemaan vastaus kysymyksen mukaan. Esimerkiksi pyy-

simme vastamaan vastaajia miten eristystilanteet ovat sujuneet osastolla, niin vastaukseksi 

saimme paljon tietoa mitä niissä tilanteissa tulisi parantaa. Tämän tutkielman luotettavuu-

teen vaikuttavat tekijöiden kokemattomuus. 

 

6 Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kahdelle psykiatrisen hoitotyön osastolle kär-

sittelyohjeet eristystilanteen jälkipuintiin potilaan ja henkilökunnan näkökulmasta. Aihe tuli 

osastojen osastohoitajien pyynnöstä ja yhteistyötä tehtiin kiitettävästi osastohoitajien kanssa 

mitä tilaaja halua selvitettävän. Aihe on syntynyt tarpeesta saada muutosta eristämisen jäl-

keiseen jälkipuintiin. Opinnäytetyöllä haluttiin saada muutosta psykiatriseen hoitotyöhön, 

jotta niin potilaat kuin hoitajatkin tulevaisuudessa osaisivat hyödyntää paremmin jälkipuntia 

työssään.  

 

Teoriatietoa kerättiin huomioiden potilaan kokonaisuus hoitoon ohjautuessa. Aiheeseen liitty-

vää sisältöä mietittiin, jonka pohjalta rakennettiin teoriapohjaa. Opinnäytetyössä haluttiin 

huomioida niin potilaan kuin hoitajankin ja katsastella asiaa molempien näkökannalta. Eris-

täminen on aina viimeinen vaihtoehto potilaan hoidossa ja se jää hyvin vahvasti potilaan kuin 

hoitajienkin mieleen negatiivisena tapahtumana. Opinnäytetyöllä haluttiin kehittää eristämi-

sen jälkeistä jälkipuintia, jotta potilaan ja hoitajien negatiivistä tunnetilaa voidaan lähteä 

purkamaan ja näin parantaa molempien tunnemaailmaa.  
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Kysymyslomakkeet tehtiin peilaamalla opinnäytetyön teoriaan. Kysymyslomakkeet (Liite 2) 

lähetettiin osastoille ja aikaa vastaamiseen hoitajilla oli kaksi viikkoa ja vapaa-päivien ja lo-

mien vuoksi kaikilla ei ollut mahdollisuutta osallistumaan kyselyyn. Täytettyjä lomakkeita 

saatiin kuitenkin yhteensä kaksikymmentä, osastolta yksi 12 kpl ja osastolta kaksi 8 kpl. 

 

Vastaukset olivat vaihtelevia, jotkut vastasivat laajasti, toiset vain muutamalla sanalla. Osaan 

kysymyksiin oli jätetty vastaamatta mikä taas vaikutti opinnäytetyön luotettavuuteen. Jotkut 

vastauksista olivat ristiriidassa keskenään, esimerkiksi jälkipuintikaavaketta koskien. Jotkut 

vastaajista eivät olleet tietoisia minkäänlaisesta lomakkeesta, toiset toivoivat lomakkeen ah-

kerampaa käyttöä. Meille annetun tiedon mukaan, lomaketta ei ole, vaan sellaista toivottiin, 

osana työn tulosta. Ongelmana nousi myös esille, että vastauslomakkeen kysymyksiin oli vas-

tattu välillä hieman asian vierestä.  Tutkittua tietoa löysimme kuitenkin työhön kiitettävästi.  

 

Lakiteksteihin olemme perehtyneet huolellisesti, koska tahdonvastaista hoitoa ohjaa pitkälti 

mielenterveyslaki (1116/1990) ja laki potilaan oikeuksista (785/1992). Tahdonvastainen hoito 

on kuitenkin tänä päivänä viimeinen vaihtoehto. Vaativa tilanne pyritään ratkaisemaan muilla 

tavoin. 

 

Molempien osastojen hoitajat kokivat tilanteet suurimmaksi osaksi onnistuneiksi. Hoitajat ko-

ki, että työnjako oli asia, joka olisi pitänyt tehdä toisin eristämistilanteissa. Myös potilaan 

terveydentila ja mahdollinen lääkitys tulisi huomioida. Jokaisen hoitajan rooli tulisi olla sel-

keä tilanteeseen mentäessä. 

 

Potilas huomioidaan jälkipuintitilanteissa osasto 1:n hoitajien mielestä potilaskeskusteluilla, 

pohjaksi keskustelulle käytetään jälkipuintikaavaketta. Potilaan huomioiminen riippuu kuiten-

kin potilaasta ja tämän terveydentilasta. Molempien osapuolten näkemys tapahtuneesta ote-

taan keskusteluissa esille asiallisesti. Potilaan kuuntelu on tärkeä osa jälkipuintia ja potilaan 

huomioimista. 

 

Osasto 1:n hoitajista koki, että jälkipuinti tilanteissa potilas huomioitiin hyvin. Osa vastaajista 

taas kokivat, että eristämisen jälkeen potilas huomioitiin huonosti jälkipuinti-tilanteissa. 

 

Hoitajien tulisi olla aktiivinen osapuoli potilaan kanssa käytävän eritystilanteen jälkipuinnissa 

ja järjestä se mahdollisimman pian tahdonvastaisen hoitotilanteen jälkeen. Mikäli mahdollis-

ta, olisi hyvä jos tilanteessa olleet hoitajat voisivat osallistua puintiin. Tämä saattaa kuitenkin 

vuorotyön vuoksi olla vaikeasti järjestettävissä. Jälkipuintikeskustelun tueksi ehdotetaan 

kaikkien hoitajien käyttävän olemassa olevaa lomaketta.  
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Hoitajat kehittäisivät eristystilanteita kouluttamalla henkilökuntaa enemmän MAPA-

koulutuksella sekä vastaajat kehittäisivät suunnitelmallisuutta ja turvallisuutta. Vastauskissa 

kiinnitettiin myös huomiota kalusteisiin.  

 

Henkilökunnan MAPA-koulutus ja koulutus yleisesti oli hoitajien mukaan tärkeää, jotta kaikilla 

olisi yhtenäiset toimintatavat. Eristystilanteissa selkeää johtajaa harvoin oli, joten yksi tapa 

harjoitella tilanteita on simulaatio, jossa voi tilanteita harjoitella. MAPA-koulutusta olisi var-

maan hyvä kerrata säännöllisin väliajoin koko henkilökunnan osalta. Kaikki hoitajat olivat vas-

tanneet olleensa ainakin kerran eristystilanteessa, joten kaikilla on jonkinlainen kuva siitä, 

miten eristystilanne toimii ja mitä siinä tapahtuu. 

 

Omat oppimistavoitteet meille olivat oppiminen mielenterveyslaista (1116/1990) mitä se 

määrittää kuinka näissä tilanteissa voidaan toimia. Toisena oppimistavoitteena meillä oli op-

pia kuinka jälkipuinti tulisi suorittaa potilaan kun hoitajankin näkökulmasta. Tätä opinnäyte-

työtä tehdessämme saavutimme kiitettävästi tavoitteisiin ja huomasimme, että nälkä kasvoi 

syödessä. Opinnäytetyötä tehdessä huomasimme kuinka suuri ja iso osa se on eristetyn henki-

lön kuntoutusta. Mielestämme on tärkeää tietää kuinka jälkipuinti tulisi toteuttaa. Huo-

maamme, että tässä meillä onkin tapahtunut ammatillinen kasvu ja tämän myötä uskallamme 

tarttua rohkeasti toteuttamaan jälkipuintia.  

 

Kun henkilö tulee psykiatriselle osastolle hoitoon, niin hänen ja omahoitajan suhde alkaa siitä 

hetkestä kun he tervehtivät toisiaan. Mielestämme omahoitajuus-suhde on suuressa osassa 

henkilön kuntoutusta. Niin kuin muutkin ihmissuhteet kehittyvät pikkuhiljaa, niin näin se on 

myös potilas-omahoitaja suhteessakin. Mielestämme hyvä ja ammatillinen omahoitajuus-

suhde antaa hyvän pohjan kaikelle hyvälle kanssakäymiselle, mutta myös negatiivisellekin 

asioiden puimiselle. Omahoitajuus tulee perustua luottamukseen, ammatillisuuteen sekä mo-

lemmin puolisen kunnioittamiseen. Mielestämme jokainen tilanne on mahdollisuus oppia uut-

ta. Jokainen omahoitaja keskustelu syventää ja kehittää suhdetta ja luo uutta pohjaa tuleval-

le. Keskusteluissa tulee olla realistisia ja kunnioittavia, olla ihminen ihmiselle. Realistisuus ei 

aina välttämättä aina onnistu kun työskennellään psyykkisesti sairaiden ihmisten kanssa, mut-

ta keskustelu tulee olla sellainen joka ei loukkaa henkilöä ja annettava henkilön defensseille 

tilaa, mutta ei kuitenkaan ruokkiakaan niitä. Mielestämme on tärkeää hoitajana tunnistaa 

omat kipeät aiheet sekä omat haavat elämässä. Yksi osa ammatillisuutta onkin hyväksyä nämä 

piireet itsessään. Hoitajan kokemat elämän osa-alueet voivat auttamaan ymmärtämään henki-

lö enemmän mitä hän kokee tai on kokenut elämässään. 

 

Osaston hoitajien vastausten perusteella jälkipuinti välillä toteutui osastolla ja välillä taas ei. 

Mielestämme jälkipuinnista tulisi tehdä automaatio ja sen pidettyä se tulisi kirjata henkilön 

potilaskertomukseen. Potilaskirjausksiin tulisi kirjata mistä kaikesta jälkipuinnissa puhuttiin, 
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mitä asioita siinä nousi esille ja kuinka henkilö otti asian vastaan. Tällä pystyttäisiin seura-

maan onko jälkipuintia pidetty potilaan kanssa. Omahoitaja voisi myöhemmin käydä läpi ti-

lanteen tai sitten vain jonkin osan mikä on noussut keskustelussa esille. Osastolla tulisi kiin-

nittää huomioita siihen, että jälkipuinti pidetään niin eristetylle potilaalle kuin hoitajienkin 

kesken. Mielestämme kun henkilö on jouduttu eristämään, tulisi jälkipuinti suorittaa mahdol-

lisimman nopeasti kuin vain tilanne niin sallii. Jälkipuintiin tulisi osallistua hoitaja/hoitajat 

joka/jotka ovat olleet mukana potilaan eristämisessä. Jälkipuinnissa henkilön kanssa tulisi 

käydä miksi eristämiseen jouduttiin, mitä siinä tapahtui sekä miten tilanteelta olisi voitu vält-

tyä. Ehkäpä yksi tärkeimmistä sekoista on muistaa käydä koetut tunteet läpi. Tällä pyritään, 

ettei potilas jää elämään koettujen tunteidensa kanssa. Tarkoituksena olisi, että hän saa ne 

jakaa ne toisen ihmisen, ammattilaisen kanssa. Jälkipuinnin tavoitteina on todellisuuden koh-

taaminen ja sen hyväksyminen todeksi. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista jälkipuinnissa. 

Henkilön tulisi ymmärtämää, että tapahtuma on tapahtunut eikä sitä voida enää muuttaa sekä 

mitä tilanteessa on todella tapahtunut. Jälkipunnin tarkoitus on myös työstää psyykkisiä reak-

tioita, jotta henkilö voisi vapauttaa psyykkiset voimavarat käyttöönsä.  Tilanteen jälkeen eris-

tetyllä henkilöllä tulisi tulla helpottuneempi olo. Eristetty henkilö voi jatkaa keskustelua 

omahoitajan kanssa vielä myöhemmin. Jos eristetty henkilö ei ole vastaanottavainen keskus-

telussa, niin silloin olisi hyvä siirtää keskustelu myöhempään ajankohtaan. Kuitenkin on muis-

tettava, että tilanne tulee käydä kuitenkin eristetyn henkilön kanssa läpi miksi näin tehtiin ja 

siirtää jälkipuinti myöhempään ajankohtaan. Mielestämme tilanne pitää purkaa aina tilanteen 

rauhoituttua.  

 

Eristystilanteet osallistuivat tulosten mukaan pääosin hyvin. Molemmilta osastoilta nousi esille 

työnjako eristystilanteissa. Mielestämme tämä on tärkeä osa eristämistilannetta. Jokaisen 

tulisi siihen osallistua, sillä onhan hoitotyö tiimityötä, oli tilanne minkälainen tahansa. Var-

masti ensimmäistä kertaa eristystilanteessa olevalle hoitajalle tilanne voi olla pelottava ja 

ahdistava. Tutkimuksissa nousikin esille, että MAPA-koulutusta tulisi lisätä ja tämän myös me-

kin koemme olevan tärkeä osa ammatillista osaamista. Tilanteita harjoitellessa voisi sellainen 

hoitaja joka ei ole ollut eristämistilanteissa, saada itselleen varmuutta eristystilanteista.  

 

Eristämisen jälkeen on tärkeää käydä tilanne läpi myös hoitajien kesken. Tilanne tulisi käydä 

läpi rauhallisessa paikassa. Tästäkin olisi hyvä tehdä automaatio, että aina eristystilanteen 

jälkeen pidettäisiin tilanteen purku. Tässäkin tulisi käydä läpi miten tilanteeseen jouduttiin, 

mitä siinä tapahtui, mitä olisi voitu tehdä toisin ja tietysti koetut tunteet olisi tärkeä pukea 

sanoiksi. Mielestämme on hyvä antaa myös tarvittaessa rakentavasti palautetta, jotta eristys-

tilanateet voisivat kehittyä.  Mielestämme on muistettava, että jokainen on yksilö eikä jokais-

ta tule pakottaa puhumaan tilanteen purussa. Joku voi saada jo siitä apua kun kuulee, että 

jollain muulla on saattanut olla samanlaisia tunteita. Mielestämme esimiehellä on iso osa 

työntekijöiden jaksamisessa ja hyvinvoinnissa. Esimiehen tulisi kysellä tilanteessa olleilta hei-
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dän tuntemuksiaan ja ehdottaa tarvittaessa työnohjausta jos keskustelu ei auta ja tunteet 

jäävät päälle. Esimiehen tulisi olla se kuka huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista. Eristys-

tilanteet ovat aina epämiellyttäviä niin hoitajallekin kuin eristyksessä olevalle henkilöllekin. 

Jos tällaisia tilanteita tulee paljon, tulisi osastojen miehitystä lisätä. Tämä nousukin esille 

hoitajien vastauksista, että osastolle saataisiin enemmän työntekijöitä. Tässäkin tulisi ajatel-

la pitkän tähtäimen mukaan.  

 

Aihe oli mielenkiintoinen ja olemme molemmat oppineet paljon uutta tahdonvastaisesta hoi-

dosta sekä jälkipuinnista. Tietenkin toivomme, ettei tahdonvastaisia toimia tulisi vastaan, 

vaan joskus niiden käyttöä ei voida välttää turvallisuuteen liittyvien tekijöiden vuoksi. Aika-

taulu oli hieman haasteellinen, mutta selviydyimme tehtävänannosta hyvällä työnjaolla ja 

motivaatiolla. Toivomme, että opinnäytetyöstä on hyötyä osastojen työntekijöille kuin poti-

laillekin ja olemalla toisillemme ihminen ihmiselle, niin tällä jo pääsee pitkälle hoitotyössä.  

Mielestämme aihetta voisi kehittää lisää, tutkimalla kuinka jälkipuinti on edistänyt potilaiden 

kuntoutusta niin nykyhetkessä kuin myöhäisemmässäkin elämänvaiheessa. Tutkimuksessa voisi 

nousta esille myös potilaiden kokemukset mitä he olisivat kaivanneet jälkipuinnissa.  
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HYVÄ VASTAANOTTAJA 

 

Opiskelemme Lohjan Laurea ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalaa sairaanhoitajan 

tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teemme opinnäytetyötä eristämistilanteista ja siihen 

liittyvästä jälkipuinnista. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää hoitotyötä ja tavoitteena 

on laatia yhtenäinen ohjeistus jälkipuintitilanteiden käsittelyyn henkilökunnan ja potilaan 

näkökulmasta. Opinnäytetyössä paneudutaan myös eristystilanteisiin ja niiden kehittämiseen.  

 

Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena, johon kutsumme Sinut osallistumaan. Osallis-

tuminen merkitsee oheisen kyselylomakkeen täyttämistä ja palauttamista. Vastaathan siistillä 

ja selkeällä käsialalla. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tutki-

muksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa HUS: ilta. Saadut vastaukset käsitellään ni-

mettöminä ja ehdottaman luottamuksellisesti. Kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tu-

loksissa. Kyselyn vastaamiseen teillä on aikaa kaksi viikkoa. Toivomme mahdollisimman mo-

nen osallistuvan, koska jokaisesta vastauksesta on hyötyä hoitotyön kehittämisessä! 

 

Opinnäytetyön ohjaajina toimivat opettajat xxxxxx sekä xxxxxx Laurean ammat-

tikorkeakoulusta. 

 

 

Ystävällisesti, 

Linda Lodenius & Henri Florin 

linda.lodenius@student.laurea.fi 

henri.florin@student.laurea.fi  
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Liite 2. Kyselylomake 

 

 

Ikä    Ammatti _______________________________    

18 – 30  □ 

31 – 40 □ 

41 – 50 □ 

51 – 60 □ 

yli 60 □       

       

 

Mies   Nainen 

□   □ 

 

 

Kuinka pitkään olet työskennellyt psykiatrisessa hoitotyössä: 

 

Alle vuosi  □ 

1-2 vuotta □  

2-5 vuotta □ 

5 – 10 vuotta □ 

yli 1o vuotta □ 

 

 

Kuinka pitkään olet työskennellyt tällä osastolla: 

 

Alle vuosi  □ 

1-2 vuotta □  

2-5 vuotta □ 

5 – 10 vuotta □ 

yli 1o vuotta □ 

 

  

 

 

1. Kuinka usein olet ollut eristystilanteessa työpaikallasi viimeisen kolmen vuoden aikana? 

 

En kertaakaan □ 

1 – 5 kertaa □ 
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5 – 10 kertaa □ 

10 – 20 kertaa □  

yli 20 kertaa  □ 

 

2. Kuinka usein olet ollut sitomisen ja pakon käytön tilanteissa viimeisen kolmen vuoden ai-

kana? 

 

En kertaakaan □ 

1 – 10 kertaa  □ 

11 – 19 kertaa □ 

yli 20 kertaa  □   

 

 

3. Minkälaisissa sitomisen ja pakon käytön tilanteissa olet ollut? Kuvaa esimerkki molemmista 

tilanteista. 

 

 

 

 

 

 

4. Mitä jäit kaipaamaan?  

 

 

 

 

 

 

5. Mitä olisi mielestäsi pitänyt tehdä toisin? 

 

 

 

 

 

 

6. Huomioidaanko ja hyödynnetäänkö mielestäsi potilaan kokemukset ko. tilanteista? 
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7. Miten potilas mielestäsi huomioidaan jälkipuinti tilanteissa?  

 

 

 

 

 

 

8. Mitä tulisi parantaa? 

 

 

 

 

 

 

9. Miten kehittäisit eristystilannetta? 

 

 

 

 

 

 

10. Miten kehittäisit jälkipuintia? 

 

 

 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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