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Abstract

The aim of the study was to describe Finnish patients' experiences of the regulation of personal
privacy in hospital with the concept 'personal space'. The central topics of interest included the
personal space and it's preservation. The right of self-determination while inpatients in hospital
enables the patient to preserve personal space. Patients' experiences of personal space and it's
preservation were examined by describing the significance of the preservation of personal space,
other factors connected with personal space preservation, patients' means to protect their personal
space preservation in the interaction with nursing staff, and the tactile, auditory, visual, and olfactory
failure of personal space preservation. Patients' personal space was observed from the point of view
of triangulation, and quantitative and qualitative data were integrated in the research. The purpose
was to provide fresh knowledge in Finnish nursing science on patients' personal space and it's
preservation in hospital, as well as to introduce the factors and concepts connected with the
phenomenon of personal space to a wider public. 

The research material was collected in the internal medicine wards of a university hospital. The
collection of data was carried out by means of a structured interview (N = 250) and the observation
(N = 25) of interactive situations between patients and nursing staff. The structured questions of the
interviews were analysed in the software SPSS for Windows 10.1.2. The results were presented as
frequency and percentage distributions. The averages used were the mean, the mode, and the median.
Cross-tabulation and Spearman's correlation coefficient were used to find out the correlation between
variables. The significance of sum variables measuring auditory, visual, and olfactory invasion was
tested by means of the t-test on independent groups, the one-way variance analysis, Mann-Whitney's
U-test, and χ2-independence test. The open questions of the interviews and the observations were
analysed with deductive-inductive content analysis.

Patients' right of self-determination in relation to the nursing procedures on their own body was
best implemented among the young and more educated patients. The patients protected their personal
space with verbal messages related to pain and the right of self-determination, and with non-verbal
messages related to body positions, gestures, expressions, eye contact as well as its avoidance, and to
the use of hospital screens. The screens were used for the protection of one's own privacy and
intimacy, but also for the protection of co-patients' privacy and intimacy. For the majority of the
patients, the inviolability of their tactile and olfactory space were particularly important. The personal
space had been invaded tactily, auditorily, and olfactorily. Significant factors affecting the experience
of personal space were the patient's sex and age, the size of the patient room, the patient's coping
capability in hospital, the number of treatments, and mood during hospitalisation. The failure of
personal space preservation made the patients feel, above all, hurt and treated as objects. The patients
found it justified for the nursing staff to touch them when assisting, but also thought that unnecessary
extra taction does not belong to nursing practice. Taction by the nursing staff was mainly experienced
as gentle and pain-reactive, as well as respectful of the patient's body.

Keywords: auditory space, nurse-patient relations, olfactory space, personal autonomy,
personal space, privacy, tactile space, visual space
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata suomalaisten potilaiden kokemuksia yksityisyyden säätelystä
sairaalassa henkilökohtaisen tilan avulla. Mielenkiinnon kohteina olivat henkilökohtainen tila ja sen
säilyminen. Potilaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen hoidon aikana mahdollistaa henkilökoh-
taisen tilan säilymisen. Potilaiden kokemuksia henkilökohtaisesta tilastaan ja sen säilymisestä selvi-
tettiin kuvaamalla henkilökohtaisen tilan säilymisen merkityksellisyyttä, henkilökohtaisen tilan
säilymiseen yhteydessä olevia tekijöitä, potilaiden keinoja suojata henkilökohtaisen tilansa säilymi-
nen ja henkilökohtaisen tilan säilymisen taktiilista, auditiivista, visuaalista ja olfaktorista epäonnistu-
mista. Potilaan henkilökohtaista tilaa tarkasteltiin triangulaation näkökulmasta ja tutkimuksessa
yhdistettiin kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen aineisto. Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta suo-
malaista hoitotieteellistä tietoa potilaan henkilökohtaisesta tilasta ja sen säilymisestä sairaalassa sekä
tehdä tunnetuksi henkilökohtaisen tilan ilmiöön liittyviä tekijöitä ja käsitteitä. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin yliopistollisen sairaalan sisätautien klinikan vuodeosastoilla. Ai-
neisto kerättiin strukturoidulla haastattelulla (N = 250) ja havainnoimalla (N = 25) potilaan ja hoito-
työntekijän välisiä vuorovaikutustilanteita. Haastattelujen strukturoidut kysymykset analysoitiin
SPSS for Windows 10.1.2 -ohjelmalla. Tulokset esitettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumina. Keski-
lukuina käytettiin keskiarvoa, moodia ja mediaania. Muuttujien välisten riippuvuuksien selvittämi-
seksi käytettiin ristiintaulukointia ja Spearmanin korrelaatiokerrointa. Auditiivista, visuaalista ja
olfaktorista loukkaamista mittaavien summamuuttujien merkitsevyyden testaamiseksi käytettiin riip-
pumattomien ryhmien t-testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä, Mann-Whitneyn U-testiä ja χ2-riip-
pumattomuustestiä. Haastattelujen avoimet kysymykset ja havainnoinnit analysoitiin deduktiivis-
induktiivisella sisällön analyysillä.

Potilaiden itsemääräämisoikeus suhteessa omaa kehoa koskeviin hoitotoimenpiteisiin toteutui
parhaiten nuorten ja enemmän koulutettujen potilaiden kohdalla. Potilaat käyttivät henkilökohtaisen
tilansa suojaamiseksi erilaisia kipuun ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä verbaalisia viestejä ja kehon
asentoihin, eleisiin, ilmeisiin, katsekontaktiin ja sen välttämiseen sekä väliverhojen käyttämiseen liit-
tyviä nonverbaalisia viestejä. Väliverhoja käytettiin suojaamaan omaa yksityisyyttä ja mahdollista-
maan oma intimiteettisuoja, mutta myös suojaamaan potilastoverin yksityisyyttä ja mahdollistamaan
hänelle intimiteettisuoja. Potilaat kokivat merkityksellisenä erityisesti taktiilisen ja olfaktorisen tilan
säilymisen loukkaamattomana. Henkilökohtainen tila oli tullut loukatuksi taktiilisesti, auditiivisesti
ja olfaktorisesti. Henkilökohtaisen tilan kokemiseen merkityksellisenä olivat yhteydessä potilaan su-
kupuoli, ikä, potilashuoneen koko, selviytymiskyky sairaalassa, hoitokertojen määrä ja mieliala sai-
raalassa. Henkilökohtaisen tilan säilymisen epäonnistuminen aiheutti potilaille etenkin pahaa mieltä
ja itsen kokemista esineeksi. Potilaat oikeuttivat hoitotyöntekijän kosketuksen autettaessa, mutta tur-
ha ja ylimääräinen kosketus ei kuulu hoitotyöhön. Hoitotyöntekijän kosketus koettiin pääasiallisesti
hellävaraiseksi, kivut huomioon ottavaksi ja kehoa kunnioittavaksi ja arvostavaksi. 

Asiasanat: auditiivinen tila, henkilökohtainen tila, hoitohenkilöstö, itsemääräämisoikeus,
olfaktorinen tila, personal autonomy, potilaat, privacy, taktiilinen tila, visuaalinen tila,
vuorovaikutus, yksityisyys





 Kiitokset 

Kiinnostukseni potilaan kokemuksiin yksityisyydestään sairaalassa heräsi jo opiskelles-
sani sairaanhoitajaksi Savonlinnassa kahdeksan vuotta sitten, kun silloinen päättötyöni 
käsitteli potilaiden kokemuksia yksilöllisyydestä hoidossa. Potilaiden mielestä potilaan 
yksityisyyden kunnioittaminen sairaalassa mahdollisti yksilöllisen hoidon. Sittemmin pro 
gradu �tutkielman aihetta ei tarvinnut kauan pohtia, kun potilaan yksityisyys ja henkilö-
kohtainen tila sairaalassa tuntuivat luonnollisilta valinnoilta tutkimusaiheiksi. Pro gradu 
-tutkielma jätti kuitenkin vastaamatta moniin oleellisilta tuntuviin kysymyksiin potilaan 
kokemuksista henkilökohtaisestaan tilastaan ja sen säilymisestä hoidon aikana. Potilaan 
henkilökohtaisen tilan kansallisen hoitotieteellisen tutkimuksen vähäisyys, aiheen 
ajankohtaisuus ja oleellisuus potilaan hyvän hoidon mahdollistamiseksi yhdistettynä 
mielenkiintoon tutkijan uraa kohtaan toimivat lähtökohtana tälle väitöskirjatutkimuksel-
leni, jonka tekemisen koin koko tutkimusprosessin ajan innostavaksi ja mielenkiintoi-
seksi. 

THT, KL Helena Aavarinne toimi opettajanani ja pro gradu -tutkielmani ohjaajana jo 
perusopintojeni aikana. Väitöskirjatutkimukseni ohjaajaksi hän suostui mielellään ja sain 
nauttia hänen asiantuntevasta ja kannustavasta ohjauksestaan sekä lämpimästä myötäelä-
misestä tutkijan roolin ja äitiyden yhdistämisessä, josta lausun sydämelliset kiitokseni. 
Professori THT Arja Isolaa kiitän lämpimästi rakentavasta ja kriittisestä ohjauksesta, 
positiivisista sanoista, kun niiden aika oli, ja kaikesta avusta ja tuesta väitöskirjatyön 
ohjauksen ja tohtoriopintojen aikana. FM Helena Laukkalalta sain asiantuntevaa apua 
tutkimuksen mittarin suunnittelussa, tilasto-ohjelman käyttämisessä ja tulosten ana-
lysoinnissa, josta kiitän lämpimästi. Helenan lämminhenkisyys ihmisenä, aito kiinnostus 
tutkimusaihettani kohtaan ja runsaat kannustavat sanat ilahduttivat mieltäni monesti 
tutkimusprosessin aikana. 

Professori THT Helena Leino-Kilpeä ja professori TtT Eija Paavilaista kiitän lämpi-
mästi rakentavasta kritiikistä, jonka ansiosta väitöskirjatyöni vielä loppu vaiheessa 
muokkaantui tieteellisesti laadukkaammaksi. 

Ylihoitaja Tuula Rissala ja hallintoylihoitaja Kaarina Torppa mahdollistivat tutkimuk-
seni tekemisen kiinnostuksellaan tutkimusaihettani kohtaan, josta lausun kiitokseni. 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri avusti lisäksi taloudellisesti tutkimukseni tekoa, 
josta olen kiitollinen. Tutkimusosastoilla työskennelleet hoitotyöntekijät auttoivat omalla 



korvaamattomalla työpanoksellaan aineiston saamiseksi tutkimukseeni ja kiitän heidän 
lämpimästi kaikesta avusta. Tutkimuksen valmistumisen mahdollisti ennen kaikkea 
tutkimukseen osallistuneet potilaat, joilta sain arvokasta kokemustietoa tutkimusaiheesta 
ja joille lausun siis sydämelliset kiitokseni. Haastattelujen ja havainnointien aikana opin 
paljon tutkimustani ja elämääni varten, josta olen kiitollinen. 

Kiitän toimistosihteeri Eija Tuomea kaikesta käytännön avusta väitöstilaisuuden 
järjestämiseen liittyvissä asioissa ja Oulun yliopiston kirjaston Ville Varjosta suuresta 
teknisestä avusta väitöskirjatutkimuksen tekstinkäsittelyssä. Tutkimustani ovat apurahoin 
tukeneet Oulun yliopiston tukisäätiö, Sairaanhoitajien koulutussäätiö, Suomen sairaan-
hoitajaliitto ry ja Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS ry, joille lausun kiitokseni. Ilman 
taloudellista tukea väitöskirjatutkimuksen tekeminen ripeässä tahdissa ei olisi ollut 
mahdollista.  

Syksystä 1999 alkaneen tutkimustyön tullessa päätökseen ajattelen lämmöllä ja kiitol-
lisuudella vanhempiani Anita ja Aarre Läntistä. He ovat antaneet minulle eväät hyvään 
elämään ja ymmärtäneet ja kannustaneet kaikissa vaiheissa sekä auttaneet tutkimusta 
tehdessäni monin käytännön järjestelyin. Kiitän lämpimästi myös anoppiani ja appeani 
Irma ja Olle Rosqvistia kaikesta tuesta ja kannustuksesta vuosien varrella.  

Olen kiitollinen miehelleni Jaakolle. Hän on luonut ulkoiset edellytykset päätoimiselle 
opiskelulleni ja tutkimustyön tekemiselle. Jaakko on toiminut myös korvaamattomana 
kuuntelijana ja keskustelijana tutkimustyön eri vaiheissa. Eniten kiitän häntä ymmärtä-
myksestä ja kaiken kestämisestä. 

Esikoispoikamme Juho Erik syntyi samoihin aikoihin väitöskirjan tutkimussuunnitel-
man kanssa. Väitöskirjan tekoprosessin aikana huomasin, että tutkijan roolin ja äidin 
roolin yhdistäminen ei aina ole helppoa. Kuitenkaan en vaihtaisi päivääkään pois, sillä 
osoittautui, että roolien yhdistämisen sijaan niiden joustava vuorotteleminen antoi 
mahdollisuuden rikkaaseen ja onnelliseen elämään. 

Omistan tämän työn Jaakolle ja Juholle. 
 

 
Kukkumäessä, maaliskuussa 2003 
 
Eerika Rosqvist 
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1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Henkilökohtainen tila (personal space) on yksilön keino säädellä ja ylläpitää yksityisyyt-
tä (Altman 1975). Se on näkymätön rajavyöhyke ihmisen kehon ympärillä, jolle tunkeu-
tumista pidetään epämukavana ja yksityisyyttä loukkaavana (Sommer 1969). Henkilö-
kohtaiseen tilaan liittyy tietty etäisyys, jota pidetään toisiin ihmisiin (Altman 1975) ja 
tämän etäisyyden kontrolli on oleellista yksilön fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille 
(Woogara 2001). Se, mitä yleensä pidämme ihmisten kunnioittamisena, on itse asiassa 
usein toisten henkilökohtaisen tilan kunnioittamista. Arkielämässä henkilökohtaisen tilan 
säätely on yleensä helppoa ja huomaamatonta käyttäytymistä ja sen olemassaolon 
huomaakin yleensä vasta kun oma tila on jostain syystä uhattuna. 

Ensimmäiset tilaa koskevan käyttäytymisen tutkimukset perustuivat ensisijaisesti 
ornitologien ja etologien töihin, jotka keskittyivät lintujen ja eläimien territoriaaliseen 
käyttäytymiseen ja etäisyyksien säätelyyn lajin jäsenten välillä. Eläinpsykologi Hedigeril-
lä (1950, 1955) on ollut suuri vaikutus tilaa koskevan käyttäytymisen tutkimiseen. 
Hediger tunnisti ja kuvaili useiden eläinlajien käyttämiä etäisyyksiä ja näistä neljä, �flight 
distance�, �critical distance�, �personal distance� ja �social distance� antoivat raken-
nusvälineet antropologi Hallin (1966) työlle. Hall (1966, 1970) havaitsi muutokset 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa jos he olivat lähellä toisiaan tai kaukana toisistaan. 
Hän jakoi henkilökohtaisen tilan neljään eri vyöhykkeeseen, joita ovat intiimivyöhyke 
(0�45 cm), henkilökohtainen vyöhyke (45�120 cm), sosiaalinen vyöhyke (120�360 cm) 
ja julkinen vyöhyke (360�700cm). Jokaisessa vyöhykkeessä on lähin ja etäisin rajansa. 
Näitä vyöhykkeitä käytetään säätelemään vuorovaikutusta, jottei sopimattomia tunkeu-
tumisia henkilökohtaiseen tilaan tapahdu (human spatial behavior).  

Hedigerin eläintutkimukset vaikuttivat myös psykologi Sommerin mielenkiintoon 
aihetta kohtaan (Aiello 1987). Sommer (1969) selvitti psykologisesta ja arkkitehtuurisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna ihmisen henkilökohtaisen tilan merkitystä erilaisten ympäris-
töjen, esimerkiksi sairaalan vuodeosaston suunnitteluun. Tutkimuksen tulosten avulla 
sairaalan vuodeosaston yleisistä tiloista saatiin potilaiden välistä vuorovaikutusta 
merkittävästi tukeva. Huonekalujen uudelleen järjestämisen avulla potilaiden välinen 
sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyi. 

Henkilökohtaista tilaa on sittemmin tutkittu psykiatriassa ja psykologiassa, erityisesti 
ympäristöpsykologiassa ja sosiaalipsykologiassa (liitetaulukko 1). Tutkimus on keskitty-
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nyt pääasiassa terveiden lasten, nuorten aikuisten (erityisesti opiskelijoiden), iäkkäiden 
sekä henkisesti sairaiden laitoksissa olevien potilaiden henkilökohtaiseen tilaan. Tutki-
muksissa on etsitty eroavaisuuksia muun muassa sukupuolten, kansallisuuden, iän, 
terveiden ja vammautuneiden sekä sosiaalisen taustan välillä. Tutkimusmenetelmät ovat 
usein olleet kokeellisia, joissa ihmisen luonnollinen käyttäytyminen luonnollisessa 
ympäristössä on jäänyt tavoittamatta. Menetelminä on käytetty perinteisiä havainnointia 
ja kyselyä, mutta usein käytetty erilaisia niin kutsuttuja �stop distance� -menetelmiä, 
joissa tutkija lähestyy tutkittavaa tai päinvastoin, ja henkilö pysähtyy sille etäisyydelle 
toisesta ihmisestä kun hänestä tuntuu miellyttävältä. Tämän jälkeen mitataan henkilöiden 
välinen etäisyys toisistaan. (esim. Felipe & Sommer 1966, Dosey & Meisels 1969, Louis 
1981.) Suosittu menetelmä on ollut myös erilaiset valokuvien, kuvien, hahmojen tai 
silhuettikuvien sijoittamiset toisiinsa nähden, joiden tarkoituksena on sijainnin lisäksi 
mitata kuvien välinen etäisyys. Joissain tutkimuksissa on haluttu selvittää esimerkiksi 
lämpötilan ja väenpaljouden vaikutusta yksilön tunteisiin ja asenteisiin tuntematonta 
ihmistä kohtaan tai ihmisen viehättävyyden, oman jännittyneisyyden tai stressin vaikutus-
ta toisesta ihmisestä pidettyyn etäisyyteen, katsekontaktien määrään tai istumapaikan 
valitsemiseen. (Aiello 1987.) Tarkkojen senttimäärien tietämys sinänsä ei ole kovin 
merkityksellistä käytännön hoitotyön kannalta, vaan oleellisempaa on tutkia potilaiden 
kokemuksia siitä, mitä asioita he pitävät merkityksellisenä ja miellyttävä-
nä/epämiellyttävinä liittyen henkilökohtaiseen tilaansa ja sen säilymiseen sairaalassa. 

Laitoksissa pääasiallisesti somaattisesta sairaudesta johtuen olevien potilaiden henki-
lökohtaiseen tilaan liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuuskatsauksia (esim. Minckley 1968, 
Horowitz ym. 1970, Allekian 1973, Gioiella 1978, Louis 1981, Lane 1990, Scott 1993, 
Edwards 1998) alettiin tehdä 1970 luvulla, mutta 1990-luvulla niiden määrä alkoi 
lisääntyä (liitetaulukko 2). Suomalainen hoitotieteellinen henkilökohtaisen tilan tutkimus 
on ollut hyvin vähäistä (Jantunen ym. 1994) ja käsitteellisesti hajanaista (esim. Nyrhinen 
ym. 1996). Potilaan henkilökohtaisen tilan tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet eri 
ikäiset potilaat erilaisilla vuodeosastoilla, kuten synnytysosastolla, kirurgian vuodeosas-
tolla, infektio-osastolla ja kuntoutusosastolla. Aineistonkeruumenetelmänä on ollut 
pääasiassa kysely, mutta myös havainnointia, haastattelua ja hahmojen ja kuvien asettelua 
on käytetty. Aineiston analyysimenetelminä on valtaosassa tutkimuksia käytetty etnogra-
fista analyysitekniikkaa, sisällön analyysiä ja erilaisia tilastollisia analyysimenetelmiä. 
Osassa tutkimuksia aineisto on ollut suurehko, mutta joissain tutkimuksissa aineiston 
määrä on jäänyt ilmoittamatta, mikä vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Henkilökohtaisen 
tilan vähäisestä tutkimuksesta huolimatta siihen yhteydessä olevia aiheita yksityisyys 
(esim. Jantunen ym. 1994, Leppänen ym. 1997, Bäck & Wikblad 1998, Rosqvist & 
Rosqvist 1999, Töyry 2001, Koller & Hantikainen 2002) ja kosketus (esim. Pratt & 
Mason 1984, McCann & McKenna 1993, Irurita 1996, Davidhizar & Giger 1997, 
Routasalo 1997a, Routasalo 1997b, Routasalo 1998a, Routasalo 1998b, Routasalo & 
Lauri 1998, Routasalo & Isola 1996 ja 1998, Magnusson & Lutzen 1999, Eerikäinen 
2000, Chang 2001) on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti.  

Potilaan henkilökohtaiseen tilaan keskittyvä tutkimus on siis ollut pääasiassa kansain-
välistä tutkimusta ja kulttuuristen erojen (esim. Hall 1969) vuoksi tutkimustulokset eivät 
ole suoraan yleistettävissä omaan kulttuuriimme. Kulttuuristen erojen olemassaoloa 
todistaa pelkästään jo monikulttuurisuuteen liittyvä hoitotieteellinen tutkimus. Kulttuuri 
vaikuttaa keskeisesti ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan (Hassinen-Ali-Azzani 2002) 
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ja sairaus ja reagointi kipuun ovat väistämättä kulttuurisia ilmiöitä (Kaartinen 2002). 
Tämän perusteella sairastaminen ja potilaana oleminen ovat myös kulttuurinen ilmiö, jota 
on selvitetty paljon monikulttuurisuuteen liittyvissä hoitotieteellisessä tutkimuksessa 
(esim. Suomessa Meriläinen & Vehviläinen-Julkunen 1998, Hassinen-Ali-Azzani 2002). 
Henkilökohtaiseen tilaan liittyvät kulttuuriset eroavaisuudet tulevat hyvin esille tarkaste-
lemalla aluksi omassa hoitokulttuurissamme vallitsevia tapoja (esim. Ketola ym. 1995) ja 
eri kulttuurista lähtöisin olevien ihmisten kosketusta ja etäisyyksiä toisiin ihmisiin (esim. 
Hall 1969, Cools ym. 1998). Hoidettaessa eri kulttuurisesta taustasta lähtöisin olevaa 
potilasta korostuu vuorovaikutussuhteessa yhteisen kielen puuttuessa nonverbaalinen 
viestintä ja lähellä oleminen auttamismenetelmänä (Kohonen 1996). Tämä asettaa 
hoitotyöntekijöille erityisen haasteen siitä, miten olla loukkaamatta vieraasta kulttuurista 
lähtöisin olevan potilaan henkilökohtaista tilaa, etenkin jos henkilökohtainen tietoisuus ja 
tieto sekä hoitotieteellinen tietous oman kulttuurin sisältämistä lähestymisen, lähelläolon 
ja kosketuksen normeista on puutteellista. Sen vuoksi on tärkeää selvittää ja kuvata 
suomalaisten potilaiden kokemuksia henkilökohtai-sesta tilastaan sairaalassa. 

Potilaan henkilökohtaisen tilan kansallisen tutkimuksen merkityksellisyys näkyy 
tarkastelemalla laitoshoidon asiakasmääriä Suomessa. Jokainen asiakas on terveyden-
huollon laitoksessa asioidessaan vuorovaikutuksessa ainakin yhden hoitohenkilökuntaan 
kuuluvan ammattilaisen kanssa. Hoitoajan pidentyessä asiakas kokee päivittäin useita 
henkilökohtaista tilaansa uhkaavia tilanteita eri ammattiryhmään kuuluvien terveyden-
huollon ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi Suomen sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen (Stakes) tilastojen mukaan vuonna 2000 erikoissairaalahoidon 
hoitojaksojen lukumäärä oli 1 051 876 (http://info.stakes.fi/taskutieto). Tämä merkitsee 
vähintään saman verran vuorovaikutustilanteita, joissa potilaan henkilökohtaisen tilan 
säilyminen on vaarassa epäonnistua. Toinen merkittävä ja ajankohtainen asia Suomessa 
on väestön elinajan piteneminen, väestön ikääntyminen ja ikääntymisen vaikutus 
terveysalan palvelujen tarpeeseen. Tilastokeskuksen mukaan väestön elinajanodote (0-
vuotiaana) oli vuonna 2000 naisilla 81,0 vuotta ja miehillä 73.7 vuotta (Voutilainen & 
Vaarama 2001). Niin kutsutut �suuret ikäluokat� saavuttavat vuoteen 2030 mennessä 77�
86 vuoden iän ja he kuluttavat erittäin paljon tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysalan 
palveluita (Kaivo-oja & Suvinen 2001). Vuonna 2030 niin ikään jo 26 % väestöstä on yli 
65-vuotiaita (Voutilainen & Vaarama 2001). Ajateltaessa iäkkäiden osuutta laitoshoidon 
asiakasmääristä niin esimerkiksi vuonna 2000 iäkkäitä oli hoidossa terveyskeskussairaa-
loissa 18 697, somaattisessa erikoissairaanhoidossa 4 407 ja laitoshoidossa yhteensä 66 
546 (Vaarama ym. 2002). 

Yhteiskunnallisesti tämä tutkimus antaa välillisesti tietoa suomalaisessa hoitokulttuu-
rissa nykyisin vallitsevista arvo- ja arvostuskäsityksistä, jotka heijastuvat potilaan 
kohteluun sairaalassa. Tutkimuksen hoitotieteellinen merkitys näkyy melko tuntematto-
man ilmiön käsitteellistämisenä. Merkitys terveydenhuollolle ja terveydenhuoltoalalla 
työskenteleville näkyy sen tiedon aukon täyttämisenä, joka on vallinnut potilaan 
henkilökohtaisen tilan suomalaisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata suomalaisten aikuispotilaiden kokemuksia 
yksityisyyden säätelystä sairaalassa henkilökohtaisen tilan avulla. Aikuispotilaasta 
käytetään jatkossa nimitystä potilas. Mielenkiinnon kohteena ovat henkilökohtainen tila 
ja sen säilyminen. Potilaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen hoidon aikana mahdol-
listaa henkilökohtaisen tilan säilymisen. Potilaiden kokemuksia henkilökohtaisesta 



18 

tilastaan ja sen säilymisestä sairaalassa selvitetään kuvaamalla henkilökohtaisen tilan 
säilymisen merkityksellisyyttä, henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevia 
tekijöitä, potilaiden keinoja suojata henkilökohtaisen tilansa säilyminen vuorovaikutuk-
sessa hoitotyöntekijän (sairaanhoitaja, perushoitaja) kanssa ja henkilökohtaisen tilan 
säilymisen taktiilista, auditiivista, visuaalista ja olfaktorista epäonnistumista. Aineisto 
kerättiin haastattelemalla 250 potilasta ja havainnoimalla 25 potilaan ja hoitotyöntekijän 
välistä vuorovaikutustilannetta. Havainnoidut potilaat kuuluivat haastateltujen potilaiden 
joukkoon, mutta havainnointi tehtiin ennen haastattelua.  

Tutkimus on perustutkimusta ja sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisen 
potilaan henkilökohtaisesta tilasta ja sen säilymisestä sairaalassa sekä tehdä tunnetuksi 
henkilökohtaisen tilan ilmiöön liittyviä tekijöitä ja käsitteitä. Tutkimuksessa on myös 
soveltavan tutkimuksen piirteitä, koska tuloksia voidaan hyödyntää käytännön hoitotyös-
sä haluttaessa kehittää potilaan ja hoitotyöntekijän välistä vuorovaikutusta ja potilaan 
hyvää hoidossa. 



2 Potilaan henkilökohtaisen tilan säilyminen sairaalassa 
potilaan hyvänä 

Etiikka tarkastelee sitä, mikä on hyvää ja pahaa, mikä oikein ja väärin. Eettisesti on 
oikein tehdä hyvää ja välttää pahan tekemistä. Hoitotyöntekijöiden päätökset vaikuttavat 
potilaisiin ja heidän hoitoonsa, joten heillä on mahdollisuus tehdä potilaille hyvää tai 
pahaa. (Bandman & Bandman 1995.) Hoitotyössä hyvän tekemistä voidaan tarkastella 
hoitotyöntekijöiden velvollisuutena potilasta kohtaan. Hyvän tekeminen merkitsee 
1) velvollisuutta tehdä hyvää ja välttää pahan tekemistä potilaille, 2) velvollisuutta hoitaa 
ja suojella heikkoja ja haavoittuvia potilaita ja 3) velvollisuutta puolustaa heikkojen, 
haavoittuvien ja inkompetenttien potilaiden oikeuksia. (Thompson ym. 1995.) Hyvän 
tekeminen esiintyy useimmiten hoitotyön eettisenä periaatteena (esim. Francoeur 1983, 
Beauchamp & Childress 1994, Fry 1994, Thompson ym. 1995).  

Hyvän tekemiseen hoitotyössä kuuluu potilaan ihmisarvon kunnioittaminen ja tämän 
ihmisoikeuksien hyväksyminen. Ihmisarvo on kaikille yhtäläinen ja sen mukaan kaikki 
ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan (The Universal 
Declaration of Human Rights). Ihmisoikeuksien aseman vahvistumisen kannalta 
merkitykselliseksi muodostui Yhdistyneiden kansakuntien perustaminen vuonna 1945 ja 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen hyväksyminen vuonna 1948 (The 
Universal Declaration of Human Rights). Ihmisoikeudet koskevat jokaista ihmisyksilöä 
yhtäläisesti rodusta, väristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta tai muusta 
mielipiteestä, kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä, omaisuudesta, syntymästä 
tai muusta olosuhteesta riippumatta. (Http://www.unhchr.ch/udhr.) 

Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja oikeus tasa-arvoiseen ja inhimilli-
seen kohteluun ovat osa ihmisoikeuksia (Http://www.unhchr.ch/udhr). Ne liittyvät 
oleellisesti potilaan oikeuteen säilyttää henkilökohtainen tilansa loukkaamattomana 
hoidon aikana. Henkilökohtainen tila on näkymätön rajavyöhyke ihmisen kehon 
ympärillä, jolle tunkeutumista pidetään epämukavana ja yksityisyyttä loukkaavana 
(Sommer 1969). Henkilökohtaiseen tilaan liittyy tietty etäisyys, jota pidetään toisiin 
ihmisiin (Altman 1975) ja tämän etäisyyden kontrolli on oleellista yksilön fyysiselle ja 
psyykkiselle hyvinvoinnille (Woogara 2001). Tämä tutkimus on siten hoidon etiikan 
tutkimusta, sillä potilaan henkilökohtaisen tilan säilyminen sairaalassa loukkaamattomana 
kunnioittaa potilaan ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia edistäen samalla potilaan hyvää. 
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Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistus toimi lähtökohtana, kun Kan-
sainvälinen sairaanhoitajaliitto (ICN) alkoi kehitellä sairaanhoitajien eettisiä ohjeita 
vuonna 1923 Kanadassa (Bandman & Bandman 1995). Ensimmäiset kansainväliset 
eettiset ohjeet hyväksyttiin 1953 Brasiliassa ja niitä on myöhemmin tarkennettu, viimeksi 
vuonna 2000 (http://www.icn.ch/ethics.htm). Suomen sairaanhoitajaliitto ry kehitti omat 
eettiset ohjeensa ICN:n ohjeita mukaillen ja hyväksyi kansalliset ohjeensa vuonna 1996 
(Suomen sairaanhoitajaliitto ry. 1996, http://www.sairaanhoitajaliitto.fi). Sairaanhoitajien 
eettiset ohjeet heijastavat yhteiskunnallisia arvoja ja arvostuksia. Huolimatta terveyden-
huoltoalan teknologian nopeasta kehittymisestä ihminen nähdään edelleen inhimillisenä 
yksilönä, jonka välittämisen ja huolenpidon tarve ei ainakaan vähene (Hentinen 2002). 
Ihmisyys hoitotyössä ei ole tulevaisuudessa muuttumassa, vaan se on aina yhtä arvokas ja 
välttämätön (Leino-Kilpi 2001a). Lisäksi hoitamisen perusarvot säilyvät ja ne tulisi 
säilyttää myös tulevaisuuden hoitotyössä, hoitotieteessä ja koulutuksessa (Hentinen 
2002).  

Sairaanhoitajien ammattikunnan eettiset ohjeet antavat puitteet hoitotyön perusarvojen 
suuntaiselle toiminnalle ja antavat mahdollisuuden valvoa ja antaa huomautus, jos 
ammattikunnan jäsen toimii perusarvojen vastaisesti. Eettiset ohjeet ovat myös eräänlai-
sia lupauksia terveydenhuollon asiakkaina oleville potilaille siitä, minkälaisia palveluja 
sairaanhoitajat pyrkivät antamaan. (Kalkas & Sarvimäki 1995.) Smithin & Godfreyn 
(2002) tutkimuksen mukaan hoitotyöntekijät katsovat hyvän hoitotyöntekijän ominai-
suuksiin kuuluvan yhtenä osa-alueena sitoutumisen oman ammattikunnan eettisiin 
ohjeisiin. Yksilöiden välinen sitoutuminen eettisiin ohjeisiin on kuitenkin erilaista (Bäck 
& Wikblad 1998) ja lisäksi hoitotyöntekijöiden suuri työmäärä ja kiire (Scott 1993) sekä 
tietämättömyys henkilökohtaisesta tilasta (Schuster 1976, Glen & Jownally 1995) 
uhkaavat potilaan henkilökohtaisen tilan säilymistä loukkaamattomana hoidon aikana.  

Potilaan näkökulmasta tarkasteltuna hänen henkilökohtaisen tilansa säilymiseen louk-
kaamattomana hoidon aikana liittyy tässä tutkimuksessa myös itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen. Yksilön kunnioittaminen on hoitamisen lähtökohta (Downie & Calman 
1995, Thompson ym. 1995) ja oikeus itsemääräämiseen on modernin hoitoetiikan 
kulmakivi (Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta 2001). Potilaan 
itsemääräämisoikeuden ehdottomaan kunnioittamiseen liittyy kuitenkin laillisia ja eettisiä 
poikkeustilanteita, joita seuraavassa tarkastellaan lyhyesti.  

Yksilön kunnioittaminen on perustava eettinen periaate. Se merkitsee velvollisuutta 
kunnioittaa toisen oikeuksia, itsemääräämisoikeutta ja arvokkuutta sekä velvollisuutta 
edistää toisen hyvinvointia ja itsemääräämisoikeutta. (Thompson ym. 1995.) Itsemäärää-
minen on ihmisen henkilökohtaista toiminnanvapautta tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta 
elämästään ja hyvinvoinnistaan ja lisäksi kykeneväisyyttä toimia näiden päätösten 
mukaisesti. Itsemäärääminen on yksilön toisista riippumatonta, itseluottamukseen 
perustuvaa ja itsenäistä kykyä päättää omista asioista. (Beauchamp & Childress 1994.) 
Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen hoidona aikana on hänen ihmisarvonsa 
kunnioittamista (Kalkas & Sarvimäki 1995) ja oikeus itsemääräämiseen esiintyy 
useimmiten hoitotyön eettisenä periaatteena (mm. Beauchamp & Childress 1994, Fry 
1994, Thompson ym. 1995).  

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) velvoittaa, että potilasta on hoidetta-
va yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai 
hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä 
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hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Käytännössä itsemää-
räämisoikeutta joudutaan joissain tapauksissa rajoittamaan, sillä terveydenhuollossa on 
lakeja, jotka puuttuvat yksilön itsemääräämisoikeuteen ja säätävät potilaan tahdosta 
riippumatta annettavasta hoidosta. Näitä ovat esimerkiksi Mielenterveyslaki (1116/1990), 
Tartuntatautilaki (583/1986), Päihdehuoltolaki (41/86) ja Laki kehitysvammaisten 
erityishuollosta (519/77). Se, että potilaalle ei voida antaa täyttä itsemääräämisoikeutta ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että hänen ihmisarvonsa olisi vähäisempi (Kalkas & Sarvimäki 
1995). Thompson ym. (1995) arvioivatkin potilaan itsenäisyyden rajoittuvan siitä 
hetkestä lähtien, kun hän tulee laitokseen. Toipumisvaiheessa potilaan itsenäisyyden aste 
kohoaa ja kotiuttamisvaiheessa hän saavuttaa itsenäisyyden.  

Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista velvoittavan lain noudattaminen on 
hoitotyöntekijöille osittain myös eettinen valinta. Huolimatta esimerkiksi Lain potilaan 
asemasta ja oikeuksista (785/1992) olemassaolosta potilaat eivät ole välttämättä edes 
tietoisia omista oikeuksistaan (esim. Kurittu 2001, Merakou ym. 2001, Zulfikar & Ulusoy 
2001) tai eivät sairautensa vuoksi (esimerkiksi psykiatriset ja dementoituneet potilaat) ole 
välttämättä kykeneviä käyttämään itsemääräämisoikeuttaan. Tälllöin hoitotyöntekijän 
merkitys potilaan hyvän edistämisessä korostuu. 

Itsemääräämisoikeutta rajoittavien lakien ja hoitotyöntekijöiden lisäksi on olemassa 
potilaita, jotka eivät halua osallistua hoitonsa suunnitteluun. Nämä potilaat luottavat 
hoitotyöntekijöiden ammattitaitoon ja mieluummin alistuvat hoitotyöntekijöiden tahtoon 
kuin yrittävät saada oman tahtonsa ja tarpeensa tyydytettyä (mm. Suhonen ym. 1999, 
Kurittu 2001). Tällaisten potilaiden itsemääräämisen tukeminen on kuitenkin hoitotyön-
tekijöille erityisen tärkeää. Vaarana on potilaiden tarpeiden laiminlyönti ja omavaltainen 
toimiminen päätettäessä potilaan asioista, vaikka potilas kannustettaessa olisikin niistä 
kykenevä ja myös halukas itse päättämään. Kuritun (2001) tutkimuksen mukaan jopa 
68 % potilaista oli halunnut jättää päätöksenteon kokonaan henkilökunnalle (vrt. myös 
Suhonen ym. 1999). Hallströmin & Elanderin (2001) tutkimuksen perusteella on 
olemassa potilasryhmä, joka ei halua häiritä hoitohenkilökuntaa, vaan he yrittävät itse 
ratkaista potilaana oloon liittyviä ongelmia. Nämä potilaat eivät uskalla häiritä kiireistä 
hoitohenkilökuntaa, koska pelkäävät asiansa olevan mitätön. Potilaat ymmärtävät 
hoitohenkilöstön kiireen ja ajanpuutteen eivätkä sen vuoksi esitä kaikkia tarpeitaan 
(Roine ym. 1998). Potilaan halu olla �hyvä potilas� tai �vaivaton potilas� johtaa usein 
siihen, että potilaalla on kynnys soittaa kelloa ja pyytää apua (Mattila 2001). Potilaan 
pelko �hankalaksi� potilaaksi leimautumisesta on myös syynä siihen, että hän ei uskalla 
ilmaista mielipidettään hoidosta (Kurittu 2001).  

Alistumiseen liittyy usein myös eettisesti vaikeita tilanteita. Esimerkiksi Cameronin 
(2002) tutkimuksessa vanhukset (yli 65-vuotiaat, N = 30) kokivat ongelmallisena 
kasvavan riippuvuutensa terveydenhuollon ammattilaisista. Riippuvuus aiheutti muun 
muassa eettisesti ongelmallisia tilanteita, joissa vanhukset eivät rohjenneet kertoa 
mielipidettään ja tuntemuksiaan lääkärille. Tämä aiheutui vanhusten kokemasta epävar-
muuden tunteesta, joka liittyi lääkärin neuvoihin ja aloitettuun lääkitykseen.  

Alistuminen saattaa olla myös yhteydessä henkilökohtaisen tilan loukkaamiseen. Ne 
potilaat, joiden henkilökohtainen tila ei säily hoidon aikana, saattavat suostua hoitotoi-
menpiteisiin ilman kysymyksiä tuntien samalla olevansa passiivisia hoidon vastaanottajia 
ilman valtaa. Kun potilaan henkilökohtaista tilaa kunnioitetaan, hän tuntee olonsa hyväksi 
ja saattaa tällöin ottaa aktiivisemman roolin hoidossaan, kysellä enemmän ja vastustaa 
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hoitotoimenpiteitä. (Glen & Jownally 1995.) Alistuminen toimii myös osaltaan potilaan 
keinona selvitä uhkana koetuissa tilanteissa. Alistumiselle ominaista on potilaan passiivi-
suus, jolloin potilas miettii asioita korostuneen paljon ja uskoo, että ulkopuolinen voima 
(lääkäri tai hoitaja) ratkaisee ongelmat. Käytökseltään alistunut potilas voi olla ärtynyt ja 
jännittynyt ja hän tyypillisesti välttää epämiellyttäviä tilanteita. (Niemi 1994.) Välttämis-
käyttäytyminen saattaa ilmetä esimerkiksi omiin oloihin vetäytymisenä ja siten henkilö-
kohtaisen tilan koon suurenemisena.  



3 Potilaan henkilökohtainen tila ja sen säilyminen 
sairaalassa 

Sairaalaan joutuminen ja sairastaminen ovat usein uhkia yksilön henkilökohtaiselle tilalle 
ja sen säilymiselle hoidon aikana. Hyvin eri ikäiset ja erilaiset ihmiset joutuvat potilaan 
rooliin, johon sopeutuminen on toisille helpompaa kuin toisille. Potilaan rooliin kuuluu 
olla toisten nähtävissä ympäri vuorokauden, kuulla asioita ja ääniä, joita ei haluaisi 
kuulla, haistaa erilaisia epämiellyttäviä hajuja ja hyväksyä erilaiset, myös intiimialueille 
tehtävät hoitotoimenpiteet, vaikka siihen asti olisikin elämässä selviytynyt kaikesta 
itsenäisesti. Lisäksi useat potilaat joutuvat sairaalassa jakamaan huoneensa vieraiden 
ihmisten kanssa vaikka se tuntuisi ei-toivottavalta (Jantunen ym. 1994). Sairaalassa 
monien potilaiden henkilökohtainen tila saa näkyvät rajat ja merkityksen, kun erilaiset 
arkielämään kuulumattomien uusien tilanteiden vuorovaikutussäännöt ohjaavat potilaan 
ja hoitotyöntekijän välisiä vuorovaikutustilanteita. Ensimmäinen kerta sairaalassa voi olla 
osalle potilaista vaikein sopeutua henkilökohtaisen tilan vähenemiseen, mutta vaikka 
hoitokertoja olisi takana useita voi yksi ainoa epäonnistunut henkilökohtaisen tilan 
säilyttäminen sairaalassa muuttaa potilaan kokemukset sairaalassaolosta ja hoitotyöstä 
negatiivisiksi. 

Tämän tutkimuksen henkilökohtaista tilaa käsittelevän teoreettisen osan ja mittarin 
rakentamisessa on hyödynnetty Hallin (1966) tietoutta vuorovaikutuksen vyöhykkeistä ja 
henkilökohtaiseen tilaan tunkeutumisesta ja loukkaamisesta sekä Sommerin (1969) ja 
Altmanin (1975) määritelmiä käsitteen henkilökohtainen tila sisällöstä. Hoitotieteellisen, 
antropologisen ja sosiaalipsykologisen tietouden yhdistäminen mahdollistaa potilaan 
henkilökohtaisen tilan tutkimisen hoitotyössä, koska eri tieteenalat rikastuttavat toinen 
toistaan. Tieteenalojen tietouden yhdistäminen mahdollistaa myös henkilökohtaisen tilan 
kuvaamisen ymmärrettävästi, koska kyseessä on hoitotieteessä ja hoitotyössä melko 
tuntematon käsite.  

Ongelmallista eri tieteenalojen tietouden yhdistämisessä on käsitteen erilainen määri-
telmä, koska antropologisissa ja sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa on tutkittu pääasias-
sa terveiden (esim. Little 1965, Dosey & Meisels 1969, Meisels & Dosey 1971, Phillips 
1979) tai psyykkisesti sairaiden ihmisten (mm. Felipe & Sommer 1966) henkilökohtaista 
tilaa. Sairaudella ja sairastamisella on usein somaattisten oireiden lisäksi psyykkisiä ja 
sosiaalisia vaikutuksia, mutta tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on ensisijai-
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sesti somaattisen sairauden vuoksi sairaalassa oleva potilas. Sairauden vaikutus potilaan 
psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin otetaan huomioon tässä tutkimuksessa 
selvittämällä potilaan mieliala sairaalassa. Somaattinen sairaus ja siitä aiheutuvat 
muutokset ihmisen elämässä muuttavat yksilön henkilökohtaisen tilan rajoja ja käyttäy-
tymisen muodot vaihtelevat sen mukaisesti. Uuden tiedon tuottaminen on tärkeää ja 
potilaan sairaus (sairauden vakavuus, selviytymiskyky sairaalassa, hoitokertojen määrä ja 
hoitoaika) on pyritty ottamaan huomioon tutkimuksen mittaria laadittaessa. 

3.1  Henkilökohtainen tila käyttäytymismekanismina 

Henkilökohtainen tila (personal space) on näkymätön rajavyöhyke ihmisen kehon 
ympärillä, jolle tunkeutumista pidetään epämukavana ja yksityisyyttä loukkaavana ja 
johon muut ihmiset eivät luvatta saa tunkeutua. Tämä tila ei ole välttämättä kehänmuo-
toinen eikä se ulotu kaikissa suunnissa yhtä pitkälle. (Sommer 1969.) Henkilökohtainen 
tila osoittaa sen, että yksilön tilalliset tarpeet eivät rajoitu hänen kehoonsa.  

Henkilökohtainen tila muodostuu neljästä eri tilasta eri aistinelinten mukaan. Kyseessä 
ovat taktiilinen, auditiivinen,visuaalinen ja olfaktorinen tila. Eri aistinelimet (iho, korvat, 
silmät, nenä) havaitsevat lähellä olevan tunkeutujan itselleen ominaisilla tavoillaan. (Hall 
1966.) Iho aistii paineen ja lämmön, jolloin kyseessä on taktiilinen (lat. tactilis 
= kosketeltava, lat. tangere = koskea, koskettaa) eli kosketukseen tai tuntoaistiin 
perustuva tila, kuuloaistiin perustuva tila on auditiivinen tila (lat. auditorius 
= kuulemiseen liittyvä, lat. audire = kuulla), näköaistiin perustuva tila on visuaalinen tila 
(lat. visualis = näkemiseen liittyvä, lat. videre = nähdä) ja hajuaistiin liittyvä tila on 
olfaktorinen tila (lat. olfaktus = haistamiseen liittyvä, lat. olere  + facere  = olfacere 
 = haistaa)(Latinalais-suomalainen sanakirja 1985, Uusi sivistyssanakirja 1990, Collins 
Concise Dictionary 2000). (myös Sommer 1969, Westin 1970, Scott 1993.) 

Henkilökohtaiseen tilaan liittyy tietty etäisyys, jota pidetään itsen ja muiden välillä 
(Horowitz ym. 1970, Altman 1975). Etäisyys elottomiin objekteihin on ihmisiin verrattu-
na lyhyempi (Horowitz ym. 1970). Liikkumalla joko lähemmäksi tai kauemmaksi toisia 
ihmisiä muutamme heidän mahdollisuuttaan päästä luoksemme. Pois vetäytymällä 
viestitetään halusta suurempaan yksityisyyteen ja näin ollen henkilökohtaista tilaa 
käytetään keinona poistamaan vuorovaikutuksen joitain kanavia. Liikkumalla lähemmäk-
si annetaan ihmisille lupa lähestyä itseä ja luodaan vuorovaikutukselle aikaisempaa 
rikkaammat puitteet. Esimerkiksi liikkuminen lähemmäksi suoraan toisen kasvojen 
edessä lisää huomattavasti mahdollisuuksia koskemiselle, silmäkontaktille, kyvylle 
haistaa toinen, tuntea hänen vartalonsa lämpö ja kuulla hänen äänensä. (Altman 1975.) 
Henkilökohtainen tila ja etäisyys toimivat siis ympäristönä, jossa eriasteinen ja erimuo-
toinen sosiaalinen kanssakäyminen mahdollistuu (Little 1965, Altman 1975). Tätä tilaa 
voidaan pitää eräänlaisena kehon puskuri-alueena (body-buffer zone)(Horowitz ym. 
1970).  

Henkilökohtaiseen tilaan liittyy vuorovaikutusetäisyyden lisäksi vuorovaikutuksessa 
olevien henkilöiden keskinäinen sijainti toisiinsa nähden eli vuorovaikutuksen kulma, 
esimerkiksi kasvokkain, vierekkäin tai peräkkäin (Altman 1975). Vieraan ihmisen 
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lähelläolo sivulla koetaan yleensä vähemmän epämiellyttäväksi kuin lähelläolo suoraan 
edessä (Sommer 1969). Vieraan ihmisen lähelläolo selän takana koetaan uhkaavaksi 
etenkin, jos valaistus on hämärä. Tämä aiheutunee hämärän aiheuttamasta lisääntyneestä 
tietoisuudesta toisen ihmisen lähelläolosta ja siitä johtuvasta turvattomuuden tunteesta. 
(Adams & Zuckerman 1991.)  

Ihminen haluaa säilyttää henkilökohtaisen tilansa tietyllä ideaalitasolla. Ideaalitaso 
vaihtelee ajankohdan, tilanteen ja vuorovaikutuksessa mukana olevien ihmisten mukaan. 
(Altman 1975.) Henkilökohtaista tilaa pyritään suojaamaan vuorovaikutustilanteissa 
verbaalisten ja nonverbaalisten viestintäkeinojen avulla ja viestintäkeinojen onnistuessa 
tai epäonnistuessa saavutetaan tietty henkilökohtainen tila. Jos haluttu ja saavutettu 
henkilökohtainen tila ovat yhteneväisiä, ihminen on saavuttanut optimaalisen henkilökoh-
taisen tilan tasonsa. Saavutetun henkilökohtaisen tilan taso voi kuitenkin olla haluttua 
suurempi tai pienempi, jolloin ihminen voi alistua tilanteeseen tai yrittää uudelleen 
suojata tilaansa käyttämällä verbaalisia tai nonverbaalisia viestintäkeinoja. Kuviossa 1 
esitetään halutun henkilökohtaisen säätelyn prosessi. Säätelyn perusprosessi etenee 
kuvion keskellä vaakatasossa vasemmalta oikealle. 

Kuvio 1. Halutun henkilökohtaisen tilan säätelyprosessi.  

Yritys säilyttää henkilökohtainen tila loukkaamattomana vaatii potilaalta monia erilaisia 
käyttäytymisen keinoja ja tämä kuluttaa fyysistä ja psyykkistä energiaa. Potilaan 
adrenaliinin eritys kasvaa ja verenpaine saattaa nousta. Psyykkisinä vaikutuksina seuraa 
stressiä, jännittyneisyyttä ja ahdistusta, jopa aggressiivisuutta (myös Meisenhelder 1982). 
Jos potilas joutuu kestämään tällaista tilannetta pidempään, hänen vointinsa saattaa 
huonontua. Vaikka potilas pystyykin säilyttämään henkilökohtaisen tilansa loukkaamat-
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tomana suurien ponnistelujensa avulla, hän menettää puolustautumistilanteessa paljon 
energiaa. (Altman 1975, 1976.) Henkilökohtaisen tilan loukkaaminen aiheuttaa uhan 
myös turvallisuuden tunteelle (Meisenhelder 1982).  

Ihmiset ovat herkkiä toisten henkilökohtaiselle tilalle ja välttävät sopimatonta tunkeu-
tumista sinne. Jos tahatonta tunkeutumista tapahtuu, ihminen yrittää olla nöyrä ja 
anteeksipyytäväinen merkkinä siitä, että tunkeutuminen oli tahatonta. (Altman 1975.) 

Henkilökohtaisen tilan käsitteelle lähikäsitteitä ovat yksityisyys, territo-
rio/territoriaalisuus ja ahtaus. Yksityisyyden luonne on mielenkiintoinen ja kompleksi-
nen kysymys, mikä tekee sen olemuksesta ja määrittelystä ongelmallisen (Newell 1995). 
Tämän tutkimuksen intressinä ei kuitenkaan ole yksityisyyden problematiikka ja 
käsitteen sisältö vaan tutkimus keskittyy yksityisyyden säätelyyn ja ylläpitoon henkilö-
kohtaisen tilan avulla. Seuraavassa esitellään myös muut yksityisyyden säätelykeinot, 
jotta olisi mahdollista muodostaa kokonaisvaltaisempi kuva käsitteestä henkilökohtainen 
tila sekä siihen yhteydessä olevista tekijöistä.  

Altmanin (1975) mukaan yksityisyys sitoo yhteen käsitteet yksityisyys, henkilökoh-
tainen tila, territoriaalisuus ja ahtaus. Henkilökohtainen tila ja territorio ovat mekanisme-
ja, joilla yksityisyyttä sekä halutun vuorovaikutuksen syvyyttä ja tasoa säädellään 
(Altman 1975). Henkilökohtaisen tilan ja territorion ero on siinä, että henkilökohtainen 
tila seuraa ihmisen mukana, kun taas territorio on yleensä sidoksissa tiettyyn maantieteel-
liseen alueeseen. Henkilökohtaista tilaa onkin kuvattu myös kannettavaksi territorioksi. 
(Sommer 1969.) Territorioon liittyy lisäksi alueen merkitseminen eli personalisointi ja 
sitä puolustetaan ulkopuolisia tunkeilijoita kohtaan (Sommer 1969, Altman 1975). 
Potilaan kannalta tämä merkitsee usein omien tavaroiden tuomista sairaalaan ja niiden 
levittämistä esimerkiksi omalle pöydälle sängyn vieressä, jolloin kyseessä on oman tilan 
personalisointi ja potilaan käyttäytyminen on territoriaalista käyttäytymistä. Potilaiden 
mielipiteitä ja kokemuksia esimerkiksi sairaalasängystä ja sen ympärillä olevista 
varusteista (esim. Petzäll ym. 2001) sekä laitoksen tiloista ja hoitoympäristöistä 
(Häggman-Laitila & Kotilainen 1996) on tutkittu ja potilaan territoriaalisuuteen keskitty-
viä tutkimuksia ja kirjallisuuskatsauksia on tehty jonkin verran (esim. Edney 1974, 
Nelson & Paluck 1980, Hayter 1981, Hines 1985).  

Yksityisyyden puutetta nimitetään ahtaudeksi. Ahtaus kuvaa sosiaalista tilaa, jossa 
yksilöllä on liikaa epämiellyttäviä sosiaalisia kokemuksia. Kun yksityisyyttä on liikaa, on 
kyseessä eristäytyminen tai yksinäisyys. Yksityisyys on dialektinen prosessi, jossa on 
erotettava toivottu ja saavutettu yksityisyys. Kun ne ovat yhteneväisiä, voidaan puhua 
ihannetilasta. (Altman 1975.) 

Yksityisyyttä voidaan säädellä myös verbaalisesti ja paraverbaalisesti (Altman 1975, 
myös Leino-Kilpi ym. 2000). Lisäksi kulttuuri ja sen sisältämät normit ja tavat (esim. 
Hall 1966) säätelevät yksityisyyttä (Altman 1975, 1976). Henkilökohtainen tila voidaan 
nähdä yksilön nonverbaalisena kommunikointimekanismina. Kulttuuri ja kommunikaatio 
liittyvät yhteen siten, että kommunikaatiota tutkittaessa on tarkasteltava myös kulttuuria 
(Rusanen 1993, Samovar & Porter 2001). Suomalaisten potilaiden henkilökohtaisen tilan 
tutkimus kuvaa siis suomalaista hoitokulttuuria. Monikulttuurisuuteen liittyvä kansainvä-
linen hoitotieteellinen tutkimus ja tieteelliset lehdet (esim. Journal of Transcultural 
Nursing) todistavat jo sinällään eri kulttuurista kotoisin olevien ihmisten eroavaisuuksia 
potilaana olosta ja sairastamisesta. Katsaus Hoitotiede-lehden ja Hoitotyön vuosikirjan 
viimeisten viiden vuoden (1998�2002) aikana ilmestyneisiin numeroihin osoitti, että 
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monikulttuurisuuteen keskittyviä artikkeleja ei oltu julkaistu. Suomen Sairaanhoitajaliitto 
ry:n vuosittain järjestämillä Sairaanhoitajapäivillä monikulttuurisuutta käsitteli vuonna 
1995 Pirkko Meriläinen (1995). Vieraasta kulttuuritaustasta lähtöisin olevan potilaan 
henkilökohtaisen tilan kunnioittaminen on vaikeaa, jos hoitotyöntekijällä ei ole tietoisuut-
ta ja tietoa oman kulttuurin lähestymisen, lähelläolon ja kosketuksen hyväksyttävistä 
tavoista. Lehtonen (1993) sanoo asian tiivistetysti: �Ellen tunne kohdekulttuuria, en voi 
tietää, minkä merkityksen se minun tekemisilleni antaa, ja ellen tunne omaa kulttuuriani, 
en tiedosta itse, mikä omalle käyttäytymiselleni on tyypillistä.� 

3.2  Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevat 
tekijät 

Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiseen sairaalassa ovat yhteydessä potilaan yksilölli-
set ominaisuudet, hoitotyöntekijän ominaisuudet ja hoitotyöhön liittyvät ominaisuudet. 
Näiden kaikkien ominaisuuksien yhteen nivoutuminen ja samanaikainen esiintyminen 
tekee henkilökohtaisen tilan säätelystä monimutkaisen prosessin, joka vaihtelee yksilölli-
sen potilaan, hoitotyöntekijän, hoitotilanteen ja ajan mukaisesti. Taulukossa 1 on esitetty 
yhteenveto näistä kaikista potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevista 
tekijöistä ja niiden ominaisuuksista tässä tutkimuksessa. 

Taulukko 1.  Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevat tekijät 
ominaisuuksineen.  

Henkilökohtaiseen tilaan yhteydessä oleva tekijä Tekijän ominaisuus 
ikä 
sukupuoli 
persoonallisuus, persoonallisuushäiriöt 
tunnetila 

Potilaan yksilölliset ominaisuudet  

sairauden aste 
hoitotyöntekijän sukupuoli 
hoitotyöntekijän tuttuus 
positiivinen suhtautuminen potilaaseen 

Hoitotyöntekijän ominaisuudet  

hoitotyöntekijän ammatillinen käyttäytyminen 
kosketus/potilaan taktiilisen tilan säilyminen  Hoitotyön ominaisuudet 
lähelläolo/potilaan auditiivisen, visuaalisen ja 
olfaktorisen tilan säilyminen 

3.2.1 Potilaan yksilölliset ominaisuudet 

Henkilökohtaisen tilan tutkimus keskittyy erilaisten ihmisten eroihin henkilökohtaisen 
tilan käytössä (Altman 1975). Ihmisten yksilöllisiä ominaisuuksia ovat ikä, sukupuoli, 
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persoonallisuus ja persoonallisuushäiriöt (Altman 1975), tunnetila (Altman & Vinsel 
1977) ja sairauden aste (Edwards 1998).  

Ihmisen ikä vaikuttaa henkilökohtaisen tilan kokoon, koska henkilökohtaisen tilan 
muodostuminen on yksilönkehityksen tulosta (Altman 1975). Aikuisilla henkilökohtainen 
tila on verrattain vakio ja hallittu (Geden & Begeman 1981). Osalla naisista (Gioiella 
1978) ja miehistä (Rosqvist & Rosqvist 1999) ikä saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen 
tilaan sen kokoa kasvattavasti.  

Sukupuolien välinen ero tulee esiin siinä, että miesten vaatima tila on yleensä suurem-
pi kuin naisten. Phillipsin (1979) tutkimuksen mukaan miesten henkilökohtainen tila on 
suurempi vielä yli 60-vuotiaana. Tutkimustulokset (Geden & Begeman 1981) kuitenkin 
osoittavat, että sukupuolien välillä ei välttämättä ole eroa henkilökohtaisen tilan tarpees-
sa, mikä osoittaa henkilökohtaisen tilan tarpeen olevan hyvin yksilöllistä. Naisten ja 
miesten välisiä henkilökohtaiseen tilaan liittyviä eroja suomalaisessa hoitokulttuurissa ei 
ole aiemmin tutkittu. Vaikka kulttuuristen erojen vuoksi muualla maailmassa tehdyt 
tutkimukset eivät sellaisenaan ole välttämättä siirrettävissä koskemaan omaa kulttuuri-
amme, voidaan historiantutkimuksen avulla löytää eroja sukupuolten välillä, jotka 
selittävät omaakin käytöstämme. Historiantutkimus naisruumiista uuden ajan alussa 
(Kaartinen 2002) osoitti, että siinä missä miehet pyrkivät avoimella kentällä tekemään 
vaikutuksen muihin, naisten liikkuessa kadulla heidän odotettiin pitävän katseensa 
maassa ja luovan itselleen näin tilan, jota julkisestikin voitiin pitää intiiminä. Ruumis 
muodosti tilan, joka toimi rajana itsen ja ympäristön välillä. Voidaan siis ajatella, että 
henkilökohtainen tila ja sukupuolien väliset erot sen käyttämisessä ovat olleet olemassa 
jo kauan sitten ja määritelleet naisten ja miesten välisiä eroja yhteiskunnassa. Erilaiset 
naisia ja miehiä koskevat rooliajatukset ovat siten siirtyneet sukupolvilta toisille ja ovat 
nähtävissä ainakin osittain vielä nyky-yhteiskunnassakin.  

Persoonallisuusominaisuudet heijastuvat ihmisen henkilökohtaiseen tilaan (Altman 
1975) siten, että vahvan itsetunnon omaavat ja dominoivat ihmiset tarvitsevat useammin 
pienemmän henkilökohtaisen tilan ja ovat halukkaampia olemaan lähempänä toisia kuin 
huonon itsetunnon omaavat ihmiset. Vastaavasti niitä ihmisiä, joita pidetään voimakkaina 
ja dominoivina, ei välttämättä mennä yhtä lähelle eikä heitä päästetä yhtä lähelle kuin 
vähemmän voimakkaina pidettyjä ihmisiä. (Altman & Vinsel 1977.) Introvertit ja 
ahdistuneet ihmiset näyttävät tarvitsevan ympärilleen normaalia laajempaa aluetta 
(Altman 1975). Potilaan persoonallisuushäiriö ja psyykkinen sairaus vaikuttaa henkilö-
kohtaisen tilan kokoon (Felipe & Sommer 1966, Altman 1975) esimerkiksi siten, että 
skitsofreniaa sairastavien potilaiden henkilökohtaisen tilan on havaittu olevan suurempi 
kuin psyykkisesti terveiden ihmisten (Horowitz ym. 1970).  

Persoonallisuus vaikuttaa henkilökohtaisen tilan kokoon myös siinä, miten potilas 
kokee henkilökohtaisen tilansa säilymisen epäonnistumisen ja millaisia tuntemuksia se 
hänessä aiheuttaa. Henkilökohtaisen tilan loukkaaminen ei välttämättä aiheuta potilaalle 
suurta ahdistusta, johon vaikuttanevat potilaan odotukset fyysisestä kosketuksesta 
sairaalassa ja psykologinen valmistautuminen henkilökohtaiseen tilaan tunkeutumiseen 
(Allekian 1973). Persoonallisuus ja yksilöllisyys näkyy myös siinä, että osa potilaista ei 
koe henkilökohtaiseen tilaan tunkeutumista lainkaan kiusallisena, kun taas joidenkin 
potilaiden mielestä kaikki tunkeutuminen on erittäin kiusallista (Rosqvist & Rosqvist 
1999).  
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Ihmisen tunnetila vaikuttaa hänen henkilökohtaisen tilansa kokoon. Monilla potilailla 
omaan sairauteen liittyy epävarmuuden tunne, joka koetaan stressaavana, epämiellyttävä-
nä, ahdistavana, masentavana ja pelottavana (Iire 1999). Potilaiden pelko liittyy sairauden 
aiheuttaman epävarmuuden lisäksi itse tutkimuksiin, tutkimustuloksiin, sairauden 
diagnosointiin ja mahdollisen hoitokeinon valintaan (Heikkilä 1998). Osa potilaista kokee 
pelkoa myös hoitohenkilöstöä kohtaan ja tuntee itsensä araksi asioidessaan terveyden-
huollon laitoksissa ja hoitajan luona (Iire 1999). Itsensä uhatuksi tunteva ihminen pyrkii 
yleensä pitämään suurempaa etäisyyttä uhkaajaan (Altman & Vinsel 1977, Meisels & 
Dosey 1971) ja vastaavasti uhkaavan ihmisen ei sallita tulla yhtä lähelle kuin uhattomalta 
tuntuvan ihmisen (Altman & Vinsel 1977). Jos ihminen tuntee vihamielisyyttä toista 
kohtaan, hän voi pyrkiä menemään lähemmäksi tätä eli tunkeutumaan syvemmälle hänen 
henkilökohtaiseen tilaansa (Meisels & Dosey 1971). Heikkilän (1998) tutkimuksen 
mukaan sairaalassa naiset pelkäsivät miehiä useammin ja voimakkaammin. Pelkoon 
liittyy usein stressin tunnetta, mutta vaikka stressaavassa tilanteessa sekä miehet että 
naiset tarvitsevat suurempaa henkilökohtaista tilaa, miehillä henkilökohtaisen tilan tarve 
lienee suhteessa vielä suurempi (Dosey & Meisels 1969).  

Henkilökohtaisen tilan loukkaaminen vaikuttaa vastavuoroisesti potilaan tunnetilaan. 
Potilas, jonka henkilökohtaista tilaa loukataan tarpeettomasti, voi tuntea hoitotyöntekijöi-
den olevan välinpitämättömiä hänen hyvästä olostaan ja arvokkuudestaan ihmisenä. 
Potilas saattaa kokea tulleensa kohdelluksi persoonattomana ja kokea menettäneensä 
identiteettinsä ja asemansa. Lopulta potilas ei tunne pystyvänsä hallitsemaan kokonaisti-
lannettaan, kun henkilökohtaisen tilan loukkaamiset aiheuttavat hänelle ärtymystä ja 
tekevät olon epämukavaksi. (Allekian 1973.) Potilaan kokiessa vihan tunnetta henkilö-
kohtaisen tilansa loukkaamisesta hän ei ehkä ole vastaanottavainen esimerkiksi uusien 
asioiden opettelemiselle (Scott 1993). Tunnekokemuksen jakaminen potilaan ja hoito-
työntekijän välisessä vuorovaikutussuhteessa on haastavaa. Se edellyttää hoitotyöntekijäl-
tä potilaan kokonaistilanteen näkevää, tavoitteellista ja potilaan yksilöllisistä tarpeista 
ohjautuvaa vuorovaikutusta, jossa hoitotyöntekijän verbaalinen ja nonverbaalinen ilmaisu 
ovat yhdensuuntaisia. (Mattila 2001.) Voidakseen tunnistaa sairaalassa potilaan erilaiset 
tunnetilat useammin ja tarkemmin hoitotyöntekijä tarvitsee tunneälyä (Heikkilä 1998).  

Sairauden asteella on myös yhteys potilaan henkilökohtaisen tilan kokoon. Liikku-
maan kykenevä potilas pystyy itse kontrolloimaan ja suojaamaan henkilökohtaista 
tilaansa (Schuster 1976) ja hänen henkilökohtainen tilansa on siis suurempi (Edwards 
1998). Edwardsin (1998) tutkimuksen mukaan potilaat hyväksyvät hoitotyöntekijöiden 
läheisyyden yleensä vain siksi, että ovat sairaita.  

3.2.2 Hoitotyöntekijän ominaisuudet 

Hoitotyöntekijällä on suuri merkitys potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiselle 
sairaalassa. Seuraavassa tarkastellaan potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiseen 
yhteydessä olevia hoitotyöntekijän ominaisuuksia potilaan näkökulmasta lähtien.  

Sukupuoli on asia, johon hoitotyöntekijä ei pysty vaikuttamaan, mutta joka vaikuttaa 
merkittävästi potilaan henkilökohtaisen tilan kokoon. Koskiessa on huomioitava, että 
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vastakkaisen sukupuolen kosketukseen reagoidaan vahvemmin kuin saman sukupuolen 
kosketukseen (Sommer 1969). Naiset hyväksyvät lähelleen paremmin samaa sukupuolta 
olevan hoitotyöntekijän, johon ilmeisesti vaikuttavat kulttuuriset tekijät liittyen vastak-
kaisen sukupuolen lähestymiseen (Dosey & Meisels 1969) ja asenteet, jotka pitävät 
hoitotyötä naisten ammattina (Lodge ym. 1997). Historiantutkimus osoittaa, että hoivatyö 
ja siihen liittyvä yrittäjyys on Suomessa ollut naisvaltaista jo 1700-luvulta lähtien 
nykypäiviin asti. Julkisista varoista maksetut terveydenhuoltopalvelut olivat hyvin 
rajallisia vielä vuonna 1910, minkä vuoksi useat hoiva-alalla työskentelevät naiset 
toimivat yksityisyrittäjinä. 1900-luvun alussa julkista terveydenhuollon sektoria täyden-
sivät kuitenkin muun muassa yksityiset lääkärit, sairaanhoitajat ja kätilöt. Alalla vallitse-
va sukupuolijako oli jo tällöin selvä: miehet olivat parantajia ja naiset hoivaajia ja 
lapsenpäästäjiä. (Vainio-Korhonen 2002.) 

Naiset haluavat useasti naishoitajien hoitavan heitä (Lodge ym. 1997, Bäck & Wikblad 
1998, Edwards 1998). Naiset, jotka eivät aiemmin ole olleet sairaalassa tai joita ei 
aiemmin ole hoitanut mieshoitaja suosivat naishoitajaa (Lodge ym. 1997). Iäkkäät 
naispotilaat saattavat kokea, että jos he olisivat nuorempia, varsinkin mieshoitotyönteki-
jöiden suorittamat intiimit hoitotoimenpiteet tuntuisivat vieläkin kiusallisemmilta. 
Miespotilaat saattavat haluta naishoitajien suorittavan intiimit hoitotoimenpiteet, jos eivät 
itse ole niitä kykeneviä suorittamaan. Kaikki potilaat eivät pidä hoitotyötä miehelle 
sopivana ammattina ja mieshoitajan tehdessä intiimin hoitotoimenpiteen, se ei ehkä tunnu 
�oikealta�. (Edwards 1998.) Mieslääkäri koetaan yleensä hyväksyttäväksi, mutta 
mieshoitaja nolostuttavaksi (Lodge ym. 1997). Osa miespotilaista kokee myös naishoita-
jan kosketuksen kiusallisena (Rosqvist & Rosqvist 1999).  

Hoitotyöntekijän sukupuoleen liittyy seksuaalisuuden lisäksi myös kyky vastata poti-
laan tarpeisiin. Lodgen ym. (1997) tutkimuksen mukaan naispotilaiden mielestä naishoi-
totyöntekijöistä 65 % pystyi kokonaan vastaamaan heidän tarpeisiinsa, kun vastaava 
prosentti mieshoitotyöntekijöiden kohdalla oli 17. Kuitenkin 13 % potilaista kokee, 
etteivät hoitajat yleensäkään pysty lainkaan vastaamaan heidän tarpeisiinsa. 

Tuttujen ja myönteiseksi koettujen ihmisten sallitaan tulla lähemmäksi kuin tuntemat-
tomien ja epämiellyttävien (Little 1965, Sommer 1969). Useissa sairaaloissa on käytössä 
omahoitajajärjestelmä, jossa yksi hoitotyöntekijä ottaa päävastuun potilaan hoidosta 
tämän sairaalaan tulosta kotiutumiseen asti. Omahoitajajärjestelmän avulla voidaan 
edistää potilaan ja hoitotyöntekijän välistä luottamuksen tunnetta, mikä helpottaa potilaan 
henkilökohtaiseen tilaan tunkeutumista (Meidenhelder 1982). Hoitotyöntekijän ollessa 
sama ja tutuksi tullut potilas pystyy luomaan paremmin hänen kanssaan luottamuksellisen 
vuorovaikutussuhteen. Potilaiden yksilöllisyys tulee kuitenkin esille Westmanin & 
Backmanin (1997) tutkimuksessa, jonka mukaan useimmille potilaille ei silti tuota 
ongelmaa, jos useampi henkilö osallistuu hoitoon, eivätkä he koe vaikeana tietää kenen 
puoleen kääntyä eri kysymyksissä.  

Positiivinen suhtautuminen toiseen ihmiseen on siis yhteydessä pienemmän henkilö-
kohtaisen tilan tarpeeseen (Altman 1975). Kohteliaat käyttäytymistavat, kuten esittäyty-
minen, mahdollistavat positiivisen ensivaikutelman syntymisen. Potilaat pitävät esittäy-
tymistä yhtenä hyvän hoitamisen arviointiperusteena (Häggman-Laitila & Åstedt-Kurki 
1994). Omahoitajuuden ansiosta potilas ja hoitotyöntekijä saavat mahdollisuuden tutustua 
toisiinsa paremmin, mikä edesauttaa positiivisen ja myönteisen vuorovaikutussuhteen 
syntymistä. Potilaat kokevat etäisen hoitotyöntekijän, joka ei tunne potilastaan, kuuluvan 
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rutiininomaiseen ja persoonattomaan hoitoon, jota myös pidetään hyvän hoidon vastakoh-
tana (Attree 2001). 

Hoitotyöntekijä voi osoittaa positiivista suhtautumistaan ja arvostustaan potilasta 
kohtaan koputtamalla potilashuoneen oveen. Oveen koputtaminen on kulttuurinen tapa 
suojella yksityisyyttä (Aura ym. 1997) ja se on hoitotyöntekijän keino osoittaa kunnioit-
tavansa potilasta ja tämän tilaa (Minckley 1968, Hayter 1981, Meisenhelder 1982, Hines 
1985). Oveen koputtaminen ja sen merkitys potilaan yksityisyydelle näyttää olevan 
erityisen merkityksellistä Suomessa ja suomalaisessa hoitokulttuurissa. Viidessä eri 
maassa (Suomi, Skotlanti, Saksa, Espanja ja Kreikka) tehty yksityisyyden tutkimus 
synnyttäneiden osastolla osoitti, että suomalaiset naispotilaat olivat tyytyväisimpiä 
hoitohenkilökunnan potilashuoneen oveen koputtamiseen, mikä mahdollisti osaltaan 
yksityisyyden säilymisen sairaalassa. (Leino-Kilpi ym. 2002.) 

Potilaan teitittely kuuluu potilaan hyvään kohteluun sairaalassa ja osoittaa häntä koh-
taan tunnettua arvonantoa ja positiivista suhtautumista. Jos teitittely ei tunnu luontevalta, 
voi hoitotyöntekijä kutsua potilasta sukunimellä. Tutkimuksen (Mattila 2001) mukaan 
potilaan ja hoitajan välisessä vuorovaikutuksessa läheisyys näkyy potilaan ja hoitajan 
keskinäisenä sinutteluna ja etunimen käyttämisenä. Vuorovaikutuksessa ei kuitenkaan 
aina päästä läheiseen suhteeseen potilaan kanssa eikä potilas välttämättä pyydä hoitotyön-
tekijää sinuttelemaan itseään. Vuorovaikutus voi useasta eri syystä jäädä pinnalliseksi tai 
jopa epäonnistua, jolloin potilaat kokevat heitä kohdeltavan epäasiallisesti. Epäasiallinen 
suhtautuminen potilaaseen on pahin henkilökunnasta johtuva epäkohta, jonka potilaat 
havaitsivat saamassaan hoidossa ja kohtelussa. Tähän kuuluu potilaan vähättely, välinpi-
tämättömyys, tiuskiminen ja töykeys. (Kurittu 2001.) 

Hoitotyöntekijän ammatillisella käyttäytymisellä on suuri merkitys potilaan ja hoito-
työntekijän välisen vuorovaikutussuhteen onnistumisen ja potilaan hyvän toteutumisen 
näkökulmasta tarkasteltuna. Tietoinen välinpitämättömyys henkilökohtaisen tilan 
kunnioittamisesta esimerkiksi kiireen vuoksi loukkaa potilasta. Välinpitämättömyyden 
ohella tietämättömyys henkilökohtaisen tilan olemassaolosta on uhka potilaan henkilö-
kohtaisen tilan säilymiselle. Hoitotyöntekijä, joka ymmärtää kuinka ja miksi henkilökoh-
tainen tila potilaalla toimii, kuinka arvioida tätä tilaa ja kuinka itse toimia tilanteessa, voi 
auttaa potilasta olemaan ainutkertainen yksilö ja sopeutumaan sairaalaympäristöön (Scott 
1988). On tärkeää, että potilaiden annetaan sairaalassa pitää henkilökohtainen tilansa, 
jotta he kykenevät ylläpitämään tuntoaan itsestä itsenäisenä ihmisenä. Oikean tasapainon 
arvioiminen potilaan tarvitseman yksityisyyden ja täydellisen yksinoloon jättämisen 
välillä on kuitenkin vaikeaa. Väärin arvioitu potilaan yksin jättäminen saattaa johtaa 
syytökseen potilaan hoidon laiminlyönnistä. (Woogara 2001.)  

Potilaan oikeus itsemääräämisoikeuteen on hoitotyön lähtökohta ja hoitotyöntekijän 
tulee mahdollistaa potilaan hoitoon liittyvään päätöksentekoon osallistuminen. Kuritun 
(2001) tutkimuksessa valtaosa potilaista (77 %) piti oikeuttaan kieltäytyä hoidosta 
oleellisena osana potilaan oikeuksia ja suurin osa (75 %) potilaista myös tiesi mahdolli-
suutensa kieltäytyä ehdotetusta hoidosta. Kuitenkin 6 % potilaista oli saanut hoitoa 
vastoin tahtoaan tai vakaumustaan. Nyrhisen ym. (1996) tekemän tutkimuksen perusteel-
la kuitenkin yli puolet (61 %) potilaista koki, että heillä oli ollut mahdollisuus kieltäytyä 
tutkimuksesta.  

Potilaan ei ole mahdollista päättää kaikista hoitotoimenpiteistä, joita hänelle tehdään, 
mutta useissa tilanteissa hän voi kuitenkin olla mukana päättämässä missä, milloin ja 
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millä tavalla hoitotoimenpide tehdään ja ehkä vaikuttaa kuka hoitotoimenpiteen tekee 
(Hayter 1981). Nyrhisen ym. (1996) tutkimuksen mukaan kuitenkin vain 3 % potilaista 
oli voinut itse vaikuttaa siihen, kuka tutkimuksen suorittaa eikä potilailla (N = 204) ollut 
suurta halua määrätä itse tutkimuksiin liittyvissä asioissa. Hoitotyöntekijä voi kuitenkin 
kysyä suoraan potilaan mielipidettä hoitotoimenpiteistä (Minckley 1968). Ottamalla 
potilas mukaan hoitonsa suunnitteluun potilaalla säilyy tilanteesta kontrollin tunne 
(Hayter 1981). Hoidon suunnitteluun mukaan ottaminen kuuluu potilaiden mielestä 
palveluun sairaalassa (Hiidenhovi ym. 2001). Myös luottamus hoitotyöntekijöiden 
ammattitaitoon mahdollistaa potilaan kontrollin ja hallinnan tunteen itsestään ja omasta 
hoidostaan (Hiidenhovi ym. 2001).  

Kontrollin tunteen säilyttämiseksi potilaan itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoito-
työntekijä antaa potilaan ohjata henkilökohtaisen tilansa käyttöä (Meisenhelder 1982) ja 
tämä mahdollistuu kysymällä potilaalta lupa hoitotoimenpiteeseen. Tilanteet, joissa 
hoitotyöntekijä ei esimerkiksi vaivaudu herättämään potilasta, vaan alkaa tehdä hoitotoi-
menpidettä, loukkaa potilaan tiedonsaantioikeutta (Minckley 1968) ja myös henkilökoh-
taista tilaa. Luvan kysyminen kohteliaasti �voisinko..?� tai �sopiiko, että..?� auttaa 
potilasta säilyttämään kontrollin tunteen omasta tilanteestaan (Mattiasson & Hemberg 
1998). Osa potilaista kokee, että hoitotyöntekijät pyytävät heiltä usein luvan ennen kuin 
koskettavat (Rosqvist & Rosqvist 1999), mutta Kuritun (2001) tutkimuksen mukaan 
viidennes potilaista (N = 561) kokee, että lupaa hoitotoimenpiteisiin tai tutkimuksiin ei 
oltu kysytty. 

Riittävä ja oikea-aikainen tieto on osa potilaan tiedonsaantioikeutta, jonka potilaat 
kokevat oleellisena osana oikeuksiaan (Kurittu 2001) ja joka mahdollistaa potilaan 
kontrollin ja hallinnan tunteen itsestään ja omasta hoidostaan (Hiidenhovi ym. 2001). 
Tutkimuksien (Westman & Backman 1997, Välimäki ym. 2001) mukaan valtaosa 
potilaista on tyytyväisiä saamaansa tietoon, mutta esimerkiksi Renholmin & Suomisen 
(2000) tutkimuksen mukaan potilaan tiedonsaannissa ilmenee kuitenkin ongelmia. 
Tiedonpuute on yhtenä syynä potilaiden sairaudesta aiheutuvaan epävarmuuteen (Iire 
1999). Jos potilas ei saa tarpeeksi tietoa, tieto ei ole ymmärrettävää, potilaalla ei ole 
mahdollisuutta kysyä tai potilaalle sanellaan asiat, se heikentää mahdollisuutta vahvistu-
miseen. Vahvistuminen tarkoittaa, että potilasta tuetaan �oman itsensä herraksi�, jolloin 
hän ottaa vastuuta hoidosta, vaikuttaa ja päättää hoitoon liittyvissä asioissa ja näin ollen 
erkaantuu potilaana olosta. (Mattila 2001.) Tiedonsaannissa merkityksellistä on painottaa 
sitä, että potilas todella ymmärtää mitä heille puhutaan ja tehdään. Hoitotoimenpiteestä 
kertominen potilaalle etukäteen ja myöhemmin sitä tehtäessä auttaa potilasta selviy-
tymään paremmin hänen henkilökohtaisen tilansa loukkaamisesta (Sommer 1969).  

Potilaat haluavat nykyisin yhä enemmän tietoa hoitoonsa liittyvistä asioista (Roine 
ym. 1998), mutta oikeus tiedonsaantiin ei aina toteudu halutulla tavalla (esim. Nyrhinen 
ym. 1996). Potilas kokee pelottavana, jos hän ei etukäteen tiedä hänelle tehtävistä 
hoitotoimenpiteistä, ennen kuin joku tulee ja sanoo alkavansa tehdä sen (Hayter 1981). 
Potilaat haluavat, että hoitotyöntekijät kertovat heille ennen toimenpidettä mitä aiotaan 
tehdä ja valtaosalle yleensä kerrotaan aina tai melko usein. Potilaiden mielestä on 
tärkeintä tietää mitä toimenpiteessä tehdään ja miksi. Potilaita kiinnostaa myös toimenpi-
teen mahdollisesti aiheuttama kipu ja se, miten toimenpide tehdään. (Rosqvist & Rosqvist 
1999.) Kaikki potilaat eivät kuitenkaan halua tietää tarkasti tulevista hoitotoimenpiteistä 



33 

ja osa potilaista kokee, että liika tieto aiheuttaa epävarmuutta (Iire 1999). Hoitotyönteki-
jöillä onkin oleellinen rooli auttaa kutakin potilasta saamaan haluamansa määrän tietoa.  

3.2.3  Hoitotyön ominaisuudet 

Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymisen näkökulmasta tarkasteltuna kosketus ja 
lähelläolo ovat keskeisimpiä hoitotyön ominaisuuksia potilaan ja hoitotyöntekijän 
välisessä vuorovaikutussuhteessa. Seuraavassa käsitellään potilaan näkökulmasta 
tarkasteltuna aluksi kosketusta hoitotyössä eli potilaan taktiilista tilaa ja sen säilymistä ja 
sen jälkeen lähelläoloon yhteydessä olevia auditiivista, visuaalista ja olfaktorista tilaa ja 
niiden säilymistä.  

Taktiilinen tila muodostuu potilaan tuntoaistin saamista ärsykkeistä. Kosketus on 
olennainen osa ihmisen käyttäytymisestä: syntymästä kuolemaan ihmiset tarvitsevat 
kosketusta ja haluavat koskea. Kosketus on intiimiä käyttäytymistä, mikä edellyttää 
tunkeutumista yksilön henkilökohtaiseen tilaan. (Routasalo & Isola 1996.) Kosketus 
tapahtuu yksilön intiimivyöhykkeellä (0�0.45m), jolloin koskijan haju, vartalon lämpö, 
ääni ja hengitys voidaan aistia tarkasti (Hall 1966). Kosketus on oleellinen osa hoitotyön-
tekijän työtä sairaalassa (McCann & McKenna 1993, Routasalo 1997a). Jokaiseen 
toimenpiteeseen sisältyy kosketusta ja jokaisella kosketuksella hoitotyöntekijä tunkeutuu 
potilaan henkilökohtaiseen tilaan. Tämä tila on aina ollut varattu intiimeille toiminnoille 
ja kontakteille, joita potilas on normaalisti itse hallinnut. (Mattiasson & Hemberg 1998.) 

Kosketus on nonverbaalista kommunikaatiota. Hoitotyöntekijän ei aina tarvitse käyttää 
sanoja vaan potilaiden mielestä saattaa olla miellyttävää, jos hoitotyöntekijä hoitaa hiljaa 
ja kuuntelee potilasta (Kacperek 1997). Kosketuksen avulla hoitotyöntekijä voi lyhyessä-
kin ajassa luoda hyvän suhteen vakavasti sairaaseen potilaaseen ja osoittaa siten välittä-
vänsä potilaasta (McCorkle 1974). Kosketuksen avulla voidaan rauhoittaa ja helliä 
potilasta (Routasalo 1997a, Routasalo 1998b, Routasalo & Isola 1998), saavuttaa potilaan 
huomio, vahvistaa potilaan positiivisia tuntemuksia, tuottaa turvallisuuden tunnetta, 
havainnollistaa hoitoa (Routasalo & Isola 1998) ja kannustaa potilasta (Liponkoski & 
Routasalo 2001). Myös vaikeasti sairaat potilaat, kuten esimerkiksi vaikeaa dementiaa 
sairastavat potilaat vastaavat kosketukseen (Rundqvist & Severinsson 1999).  

Potilaat kokevat hoitotyöntekijän kosketuksen yleensä hyväksi ja lempeäksi (Routasa-
lo 1997a) ja osa potilaista odottaa hoitotyöntekijöiden koskevan heitä (Edwards 1998). 
Potilaiden mielestä kosketuksen tulee kuitenkin olla sopivaa ja he oikeuttavat sen yleensä 
vain, koska tarvitsevat apua (McCann & McKenna 1993, Routasalo 1997a, Rosqvist & 
Rosqvist 1999). Suurin osa potilaista ei koe kiusallisena hoitotyöntekijän kosketusta ja 
lähelläoloa hoitotoimenpiteiden aikana (Rosqvist & Rosqvist 1999), mutta osa pitää 
kosketusta kuitenkin epämiellyttävänä (Scott 1993).  

Hoitotyöhön liittyvä kosketus on välttämätöntä ja ei-välttämätöntä kosketusta. Hoito-
toimenpiteitä tehtäessä hoitotyöntekijän on välttämätöntä koskea, jotta toimenpide 
mahdollistuisi. Ei-välttämätöntä kosketusta esiintyy spontaaneissa tilanteissa, joissa 
hoitotyöntekijä esimerkiksi pitää potilasta kädestä tai kiertää kätensä hänen ympärilleen. 
(Mattiasson & Hemberg 1998.) Toinen mahdollisuus on luokitella hoitotyöntekijän 
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kosketus auttavaan ja tunnepitoiseen kosketukseen (McCann & McKenna 1993), mutta 
koska nämä sisällöllisesti ovat vastaavia aiemman luokittelun kanssa, käytetetään tässä 
tutkimuksessa kosketuksen jakoa välttämättömään ja ei-välttämättömään kosketukseen.  

Välttämätöntä kosketusta potilaat osaavat odottaa sairaalaan tullessaan ja he tietävät, 
että se tapahtuu heidän parastaan ajatellen (Scott 1993). Potilaiden täytyy kuitenkin 
opetella henkilökohtaista tilaansa koskevat uudet säännöt, koska monet hoitotyöntekijät 
pitävät selvänä oikeuttaan koskea potilaan kehon kaikkia osia, jos hoitotoimenpide niin 
vaatii (vrt myös Geden & Begeman 1981). Liian usein potilasta kohdellaan persoonatto-
mana objektina silloin, kun hoitotyöntekijät olettavat oikeutensa tunkeutua potilaan 
kehon alueelle. Näissä tilanteissa potilas on yleensä passiivinen ja vetäytyvä ja tämä on 
omiaan vahvistamaan hoitotyöntekijöiden negatiivista, hyökkäävää käyttäytymistä. 
(Meisenhelder 1982.) Vetäytyminen on siis keino suojata henkilökohtaista tilaa, mutta 
hoitotyöntekijä saattaa myös ymmärtää sen tarkoituksen väärin. Tällöin hän saattaa 
pakottaa vetäytyvän potilaan läheisyyteensä, mikä entisestään pahentaa tilannetta ja on 
omiaan heikentämään tehokasta hoitoa. (Gioiella 1978.) 

Ei-välttämätön kosketus ilmenee hoitotyöntekijän lähelläolona ja välittämisenä. Poti-
laiden mielestä palveluun sairaalassa kuuluu hoitohenkilöstön aktiivinen huomaavaisuus 
potilaita kohtaan. Hoitohenkilöstön tulee osoittaa ymmärtämystään ja jakaa huomiotaan 
potilaille. Tähän sisältyy potilaan lohduttaminen, välittäminen ja läsnäoleminen. 
(Hiidenhovi 2001.)  

Mattila (2001) on tutkimuksessaan kehittänyt potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta 
kuvaavan käsitejärjestelmän. Vuorovaikutus muodostuu seitsemästä eri kategoriasta, 
jotka ovat 1) kohtaamisen myönteisyys ja turvallisuus, 2) aloitteellisuus ja luottamus 
yhteistyössä, 3) potilaan ja hoitajan läheisyys, 4) välittämisen kokeminen, 5) vahvistumi-
nen, 6) tunnekokemuksen jakaminen ja 7) vuorovaikutuksen ympäristö. Potilaan kokema 
välittäminen hoitosuhteessa ilmeni turvallisuuden tunteena, joka syntyi hoitajan fyysi-
sestä läheisyydestä. Tähän kuuluu potilaan koskettaminen, kädestä pitäminen ja halaami-
nen. Läheisyys vuorovaikutuksessa edellyttää kuitenkin hyvän vuorovaikutussuhteen 
luomista, sillä jos koskemiseen liittyy tunnepitoisuutta, potilas saattaa kokea sen hyvin eri 
tavoin. Etenkin iäkkäät potilaat saattavat ymmärtää väärin kosketuksen taustalla olevat 
motiivit (McCann & McKenna 1993). Hoitotyöntekijän käyttämä tunnepitoinen kosketus 
on melko vähäistä verrattuna instrumentaaliseen kosketukseen (McCann & McKenna 
1993, Caris-Verhallen ym. 1999). Barnettin (1972) tutkimuksen mukaan hoitohenkilöstö 
koski potilaita eniten käteen, otsaan ja olkapäähän. 

Hoitotyöntekijän tulee olla tietoinen hyvän potilassuhteen luomisen tärkeydestä, ennen 
kuin käyttää tunnepitoista kosketusta. Tunnepitoisen kosketuksen hyväksyttävyyteen 
liittyy yleensä hoitotyöntekijän tuttuus. Tunnepitoisen kosketuksen miellyttävyyteen 
vaikuttaa myös hoitotyöntekijän sukupuoli ja kosketuspaikka. Iäkkäät nais- ja miespoti-
laat saattavat kokea erittäin epämiellyttävänä, jos mieshoitaja koskee heitä kasvoihin tai 
sääreen. Mieshoitajan kiertäessä kätensä hartioiden ympärille sekä mies- että naispotilaat 
voivat kokea sen epämiellyttävänä. (McCann & McKenna 1993.) Hoitajan pitäessä 
potilasta kädestä tai silittäessä potilaan tukkaa noin kolmannes kokee sen kiusalliseksi 
(Rosqvist & Rosqvist 1999). Käsien kiertäminen hartioiden ympäri tekee potilaiden 
mielestä tilanteesta paljon intiimimmän kuin pelkkä käden asettaminen hartialle eivätkä 
kaikki hyväksy näin tuttavallista käyttäytymistä hoitotyöntekijöiltä (McCann & McKenna 
1993). 
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Kaikki potilaat eivät pidä koskemisesta ja varsinkin tunnepitoinen kosketus saatetaan 
kokea negatiiviseksi (McCann & McKenna 1993). Potilaan tuntiessa kosketuksen 
luonteeltaan liian helliväksi hän saattaa kokea sen kiusalliseksi (Rosqvist & Rosqvist 
1999). Jos hoitaja yrittää viestittää potilaalle välittämistä, mutta potilas tulkitsee hoito-
työntekijän kosketuksen epämiellyttäväksi, potilaan tulkinta ratkaisee tällöin kosketuksen 
merkityksen. Kosketusta tuleekin välttää silloin kun potilas ei sitä halua. Potilas voi 
ilmaista mielipiteensä sanoilla, torjuvalla liikehdinnällä tai väkivaltaisella käyttäytymisel-
lä. (Routasalo 1998a.)  

Potilaat oikeuttavat hoitotyöntekijän kosketuksen ja lähelläolon tämän auttaessa heitä 
(Edwards 1998, Rosqvist & Rosqvist 1999) eikä hoitoon liittyvää henkilökohtaiseen 
tilaan puuttumista pidetä välttämättä yksityisyyttä loukkaavana (Jantunen ym. 1994). 
Potilaat hyväksyvät hoitotyöntekijöiden läheisyyden yleensä kuitenkin vain, koska ovat 
sairaita. Kun heidän vointinsa paranee, he arvostavat asioiden tekemistä itse, mikä 
osoittaa selvästi länsimaisen itsenäisyyden ihanteen. (Edwards 1998.) Hoitotyöntekijällä 
on suuri vastuu omasta käytöksestään työskennellessään potilaan lähellä (Edwards 1998), 
sillä potilaan luottamus hoitotyöntekijään ei ole automaattista ja suoraan annettua tämän 
ammattiaseman myötä, vaan se ansaitaan (Curtin 1981, Curtin 1993). Potilaan ja hoitajan 
kohdatessa ensimmäistä kertaa eli heti vuorovaikutuksen alkuvaiheessa hoitajalla on 
suuri merkitys siihen, miten potilas kokee tulotilanteen ja miten hoitosuhde alkaa. 
Potilaan kokema kohtaamisen myönteisyys ja turvallisuus mahdollistaa sellaisen 
hoitosuhteen alkamisen, jossa potilas kokee läheisyyttä, turvallisuutta, hyväksytyksi 
tulemista ja luottamusta hoitajaan. Varsinaisessa potilaan ja hoitajan välisessä yhteistyös-
sä luottamus näkyy potilaan kokemana luottamuksena hoitajan asiantuntijuuteen, jolloin 
hoitajan rooli on olla potilaan puolesta puhuja, päätöksentekijä ja asioiden eteenpäin 
viejä. Potilaan luottamus asiantuntijoiden osaamiseen auttaa häntä myös vahvistumaan. 
(Mattila 2001.) Luottamus vähentää lisäksi sairaudesta aiheutuvaa epävarmuutta (Iire 
1999). 

Auditiivinen tila muodostuu potilaan aistimista ääniärsykkeistä. Jo Nightingale (1987) 
huomasi aikanaan, että tarpeeton melu haittaa sairasta ja se on pahinta niin terveiden kuin 
sairaidenkin hoidossa. Potilaiden mielestä palveluun sairaalassa kuuluu hoitoympäristön 
mukavuus. Ympäristön rauhallisuus on yksi tähän sisältyvä alue, johon kuuluu hiljaisuus, 
häiriöttömyys ja rauhallisuus. (Hiidenhovi ym. 2001.) Valtaosa potilaista pitää sairaalan 
meluttomuutta tärkeänä (Leppänen ym. 1997) ja potilaiden (76 %) mielestä ilmapiiri 
sairaalassa onkin hiljainen ja rauhallinen (Sandell & Outinen 1996). Lisäksi enemmistö 
potilaista kokee hoitajien työskentelevän äänettömästi (Ryhänen ym. 1998). Osa 
potilaista kuitenkin kokee, että sairaala on meluinen (Roine ym. 1998, Töyry 2001). 
Melua ja ääniä aiheuttavat osaston ympäristö ja varusteet sekä hoitohenkilökunnan 
käyttäytyminen (Kuivalainen ym. 1998, Topf 2000). 

Visuaalinen tila muodostuu potilaan aistimista näköärsykkeistä. On havaittu, että mitä 
lähemmäksi ihminen tulee toista, sitä enemmän aletaan katsoa muualle (Altman 1975). 
Potilaalle tulee antaa sairaalassa mahdollisuus olla yksin poissa muiden katseilta 
(Woogara 2001). Töyryn (2001) tutkimuksessa joka kymmenes potilaista kuitenkin koki, 
että heillä ei ollut omaa rauhaa sairaalassa. Suhosen ym. (1999) tutkimuksen mukaan vain 
puolet potilaista koki, että hoitajat olivat järjestäneet tilaisuuden olla yksin, jos potilas 
niin halusi. Isolan ym. (2001) tutkimuksen mukaan tarpeeton yksin jättäminen voi 
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kuitenkin johtaa potilaan kokemukseen kaltoinkohtelusta. Yksin jättäminen on vanhusten 
laitoshoidossa yleisimmin esiintyvä hoidon laiminlyönnin muoto. 

Väliverhojen käyttäminen sairaalassa suojaa potilaan visuaalista tilaa. Verhojen käyt-
täminen estää hoitohenkilökunnan ja toisten potilaiden aiheuttaman visuaalisen tilan 
loukkaamisen, mutta vastavuoroisesti se mahdollistaa potilasta itseään suojautumaan 
epätoivotuilta visuaalisilta ärsykkeiltä, kuten näkemästä potilastoverin hoitoa. Potilaat 
voivat pitää väliverhot kokonaan tai osittain suljettuina (Burden 1998, Woogara 2001). 
Hoitotyöntekijöiden huoli potilaan hyvinvoinnista saattaa kasvaa, jos potilaat vetävät 
väliverhot kiinni. Toisaalta verhon ollessa suljettuna potilas voi kokea sen ahdistavana ja 
pyytää hoitotyöntekijää avaamaan sen. Osa potilaista haluaa nähdä mitä potilashuoneessa 
tapahtuu. (Minckley 1968.) Potilaan visuaaliseen tilaan voidaan tunkeutua myös 
väliverhojen sisäpuolella hoitotoimenpiteiden aikana. 

Olfaktorinen tila muodostuu potilaan aistimista hajuärsykkeistä. Nightingale (1987) 
havaitsi jo 1800-luvun puolessa välissä tuuletuksen ja raittiin ulkoilman merkityksen 
potilaan hyvinvoinnille. Hänen kaikkein ensimmäinen sääntönsä sairaanhoidolle kuuluu 
seuraavasti: �Ilma, jota potilas hengittää, on pidettävä yhtä puhtaana kuin ulkoilma 
saattamatta häntä (potilasta) silti alttiiksi vilustumiselle�. Nightingale piti sääntöä 
potilaan kannalta olennaisimpana ja jota vailla kaikki muu, mitä potilaan hyväksi tehdään 
on merkityksetöntä.  

 Erilaisten sairauksien, kuten astman ja allergian lisäksi myös eräät sairauksien hoito-
muodot (solusalpaajahoidot) herkistävät potilaiden hajuaistia, jolloin hengitysilman 
pysyminen raikkaana on erityisen merkityksellistä. Ylimääräisten hajujen, kuten 
hajusteiden käyttämistä tulee tämän vuoksi sairaalassa välttää.  

3.3  Potilaan keinot suojata henkilökohtaisen tilansa säilyminen 

Sairaalassa potilas ei yleensä pysty hoitotilanteissa siirtymään kauemmaksi hoitotyönteki-
jästä saati pakenemaan paikalta. Henkilökohtaisen tilan suojaamiseksi käytetään tällöin 
verbaalisia (Altman 1975, 1976) ja nonverbaalisia viestintäkeinoja (Sommer 1970). 
Potilas saattaa myös alistua tilanteeseen, mutta kyseessä ei ole tällöin yritys säilyttää 
henkilökohtainen tila halutulla tasolla. Jos potilas ei pysty suojaamaan henkilökohtaista 
tilaansa verbaalisia tai nonverbaalisia viestintäkeinoja käyttäen hänen henkilökohtaisen 
tilansa säilyminen epäonnistuu.  

Verbaliikka ja nonverbaliikka sitoutuvat tiiviisti yhteen. Sen lisäksi, mitä sanomme 
verbaalisesti kielemme avulla kommunikoimme samanaikaisesti nonverbaalisesti oikeista 
tuntemuksistamme kehon kielen avulla (Hall 1959). Verbaalinen ja nonverbaalinen 
viestintämuoto voivat toimia integroituna systeeminä. Esimerkiksi verbaalinen ja 
nonverbaalinen viestintä korvaavat joskus toisiaan tilanteessa, jossa pään nyökäytys 
korvaa sanan tai lauseen. Ne voivat myös esiintyä samanaikaisesti vahvistaen toisiaan 
kuten hymy, pään nyökäytys ja sanat voivat muodostaa vahvan myöntymisen johonkin 
asiaan. Käyttäytymisen muodot voivat olla myös ristiriidassa keskenään esimerkiksi 
tilanteessa, jossa sanallisesti myönnytään, mutta katse on vihamielinen ja kehon asento 
jännittynyt. Henkilökohtaisen tilan säätely on dynaaminen prosessi ja tilanteiden 
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vaihtuessa myös käyttäytymisen muodot voivat vaihtua. (Altman 1975, 1976.) Potilaan 
henkilökohtaisen tilan tarpeiden kunnioittaminen sairaalassa onkin hoitotyöntekijöille 
vaikeaa, koska potilaiden väliset verbaaliset vaatimukset vaihtelevat yksilöstä ja 
tilanteesta toiseen ja nonverbaalisen viestinnän käyttö vielä mutkistaa tilannetta (Burden 
1998).  

3.3.1  Verbaaliset viestintäkeinot 

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa verbaalinen viestintä on pääasiallinen ilmaisukeino 
(Altman 1975). Huolimatta verbaalisten ilmaisujen ja käsitteiden epätarkkuudesta 
kulttuurissamme korostetaan kielellisen ilmaisun merkitystä enemmän kuin nonverba-
liikkaa. Potilaan verbaalisen viestin aktiivinen kuunteleminen on viestin ymmärtämistä ja 
merkityksen analysointia. Kommunikaation apuvälineenä kieli mahdollistaa ajatusten ja 
tunteiden ilmaisun, mutta se ei välttämättä määrää ajatusten ja tunteiden luonnetta. Usein 
eleet, ilmeet, äänensävyt jne. kuvaavatkin potilaan sisäistä tilaa sanoja paremmin. 
(Aavarinne 1993.)  

Sanoja käytetään ilmaisemaan ristiriitaa halutun ja saavutetun henkilökohtaisen tilan 
välillä, esimerkiksi �olet liian meluisa�. Henkilökohtaisesta tilasta voidaan myös 
neuvotella verbaalisesti esimerkiksi sanomalla �anna minun olla hetki rauhassa, jutellaan 
myöhemmin kun olen levännyt�. Sanojen rakenne eli paraverbaliikka sisältää äänen 
sävyn, voimakkuuden ja korkeuden. (Altman 1975.) Henkilökohtaisen tilan suojaamisek-
si voidaan esimerkiksi korottaa ääni huutamiseksi tai kirkumiseksi (Felipe & Sommer 
1966, Altman 1975). Rosqvistin & Rosqvistin (1999) tutkimuksen mukaan sairaalassa 
potilaat yrittävät suojata henkilökohtaista tilaansa sanojen avulla, koska se on nopea ja 
tehokas tapa. Sanojen �nyt sattuu� tai �se on kipeä, koskethan varovasti� käyttäminen 
ilmaisee selvästi miten potilas haluaa hoitotyöntekijän toimivan.  

Sanomatta jättäminen tai kysymykseen vastaamatta jättäminen voi sekin osoittaa 
potilaan henkilökohtaisen tilan säilymisen olevan uhattuna (Hayter 1981). Esimerkiksi 
kosketuksen epämiellyttävänä kokevat potilaat eivät yleensä puhu asiasta, mutta he 
saattavat olla vihaisia, vaikka eivät sitä koskaan suoraan ilmaisekaan pelätessään sen 
vaikuttavan negatiivisesti hoitoonsa. Toiset potilaat taas muuttuvat yhteistyökyvyttömiksi 
ja vihaisiksi. (Scott 1993.)  

3.3.2  Nonverbaaliset viestintäkeinot 

Osa potilaista pelkää sairaalassa ollessaan ja sairaudestaan aiheutuen monia asioita (Iire 
1999). Hoitotyöntekijän on sen vuoksi erittäin tärkeää kiinnittää huomiotaan potilaan 
nonverbaaliseen viestintään, jotta potilaan pelkoja voitaisiin lievittää potilaan ja hoito-
työntekijän välisissä vuorovaikutustilanteissa. Useimmat ihmiset viestivät ajatustasolla ja 
tunteilla on taipumus tulla piilotetuiksi ihmisen itsensä suojelemiseksi (Aavarinne 1993). 
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Kuitenkin tunteista ja tuntemuksista voi saada tietoa havainnoimalla aktiivisesti potilaan 
käyttäytymistä.  

Henkilökohtaisen tilansa suojaamiseksi ihminen käyttää nonverbaalisista viestintäkei-
noista asentoja, eleitä, ilmeitä, katseyhteyttä ja tiettyjä ruumiinosia (Sommer 1969, 
Altman 1975, Aura ym. 1997). Tunkeutujaa voidaan katsoa pahasti, ilmeillä osoittaa 
epämiellyttävyyttä tunkeutujaa kohtaan tai yksinkertaisesti voidaan olla huomioimatta 
koko tunkeutujaa. Jos mikään näistä ei toimi voidaan poistua paikalta. (Felipe & Sommer 
1966, Altman 1975.) Myös passiivinen käyttäytyminen on nonverbaalinen viesti, joka voi 
ilmetä esimerkiksi vuorovaikutuksen seuraamisen hetkittäisenä herpaantumisena ja 
rentona istuma-asentona (Laakko & Valtakoski 1992). Potilas voi myös yrittää tehdä 
itsestään persoonattoman suojatakseen itseään ja henkilökohtaista tilaansa. Pahimmassa 
tapauksessa hoitotyöntekijä arvioi potilaan tämän nonverbaliikan perusteella ja juuri siksi 
kohtelee häntä kuin persoonatonta ihmistä. (Minckley 1968.) Potilaat kuitenkin haluavat 
tulla kohdelluksi persoonana, ei pakettina, mikä mahdollistaa heidän integriteettinsä 
säilymiseen sairaalassa (Hallström & Elander 2001).  

Rosqvistin & Rosqvistin (1999) tutkimuksen mukaan sairaalassa potilaat käyttävät 
henkilökohtaisen tilansa suojaamiseksi katsekontaktia tai sen välttämistä. Myös asennoil-
la, eleillä ja ilmeillä pyritään suojaamaan henkilökohtaista tilaa. Minckleyn (1968) 
tutkimuksessa potilas saattoi vetää peiton kasvoilleen tai seinän vieressä oleva potilas 
kääntyä sängyllään seinään päin osoittaakseen, että henkilökohtaisen tilan säilyminen on 
uhattuna. Potilas voi myös yrittää suojata henkilökohtaista tilaansa liikkumalla poispäin 
tai teeskentelemällä nukkuvansa (Hayter 1981). Liikuntakyvyttömät potilaat, kuten 
esimerkiksi monet iäkkäät potilaat, eivät kuitenkaan kykene poistumaan sängystään 
tilanteissa, joissa henkilökohtaisen tilan säilyminen on uhattuna. Näille potilaille 
sosiaalinen vetäytyminen on ainoa tapa ratkaista henkilökohtaisen tilan puuttuminen. 
(Tate 1980.) 

Hoitotyöntekijät saattavat leimata negatiivisesti esimerkiksi eristäytyvät, epäystäväl-
liseltä näyttävät ja kommunikoimattomat potilaat (Flaming 1995), mutta heidän tulisi 
tunnistaa potilaan tarve henkilökohtaiseen tilaan. Laakon & Valtakosken (1992) tutki-
muksen mukaan naispotilaat lähettivät vuorovaikutustilanteissaan hoitajan kanssa 
miespotilaita enemmän torjuvia nonverbaalisia viestejä, mikä ilmeni pääasiassa nojautu-
misena poispäin ja vuorovaikutuksen välttämisenä.  

Mattilan (2001) tutkimuksen mukaan potilaat tarkkailevat vuorovaikutustilanteissa 
hoitotyöntekijän nonverbaliikkaa ja sen perusteella mukauttavat käytöstään. Potilaat 
odottavat hoitotyöntekijän verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän olevan yhdensuun-
taista. Hoitajan nonverbaliikan perusteella potilas joko uskaltaa ilmaista asiansa tai sitten 
odottaa toista tilaisuutta avun pyytämiseen tai kysymiseen. Hoitaja koetaan etäiseksi, jos 
hän välttää katsekontaktia. Etäisyys vuorovaikutuksessa ilmenee myös potilaan ja 
hoitotyöntekijän välisissä keskusteluissa, joissa hoitotyöntekijä seisoo ja potilas on 
pitkällään vuoteessa. Hubbardin ym. (2002) tutkimuksen mukaan ihmisen kyky käyttää ja 
tulkita nonverbaalisia viestejä säilyy huolimatta ikääntymisen aiheuttaman dementian ja 
siitä aiheutuvan verbaalisen viestintäkyvyn heikkenemisestä.  

Potilaan nonverbaalisen viestinnän ymmärtäminen voi olla hoitotyöntekijälle vaikeaa 
ja lisäksi se vaatii herkkyyttä ja aikaa. Jokaisella potilaalla on oma yksilöllinen kehonkie-
lensä, joka toisilla on ilmeikkäämpi ja toisilla huomattavasti vähäeleisempi ja 
-ilmeisempi. Lisäksi eleet ja ilmeet vaihtelevat eri yksilöillä erilaisissa tilanteissa. Näiden 
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nonverbaalisten viestien tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, jotta hoitotyöntekijä pystyy 
olemaan aidossa vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. Hoitotyöntekijän ymmärtäessä 
potilaan todelliset tarpeet hänen ammatilliset tietonsa ja taitonsa tulevat parhaiten 
käytetyiksi potilaan hyväksi. (McCorkle 1974.) Potilaan kanssa pitkäaikaisessa hoitosuh-
teessa olevilla hoitotyöntekijöillä on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia tuntemaan 
potilaansa käyttämiä nonverbaalisia viestejä, joiden oikea tulkitseminen helpottaa 
vuorovaikutusta. Ilmeiden ja eleiden ylitulkitseminen on kuitenkin sekin haitallista ja 
ehdottomien johtopäätösten tekeminen ainoastaan nonverbaliikan perusteella ei välttä-
mättä ole järkevää. 

Sairaalaympäristö fyysisine tiloineen nähdään yleisesti kuuluvan hoitotyöntekijöille, 
koska he tekevät siellä töitä (Minckley 1968, Hines 1985). Minckleyn (1968) tutkimuk-
sen mukaan hoitotyöntekijöiden tulisi kuitenkin tietoisesti luovuttaa omaa tilaansa 
sairaalassa potilaille ja antaa potilaiden hallita omaa aluettaan potilashuoneessa. Oma 
alue sairaalassa on potilaalle tärkeä ja hoitotyöntekijöiden tulee auttaa potilasta myös 
luomaan sellainen (Hayter 1981). Yksityisyyden mahdollistuminen osastolla luo 
potilaalle turvallisuuden tunnetta (Karhu-Hämäläinen & Eriksson 2001). Nelsonin & 
Paluckin (1980) tutkimuksen mukaan varsinkin iäkkäät laitoksessa olevat kokivat 
tärkeänä säilyttää oman näkyvästi merkityn alueensa sänkynsä ympärillä ja heidän 
tyytyväisyytensä ja sopeutuvuutensa hoitoon parani oman alueen myötä. Myös Ryhäsen 
ja Vaittisen (1994) tutkimuksessa useimmat vanhuspotilaat pitivät omaa huonettaan ja 
sänkyään yksityisalueenaan ja yleisin paikka yksinoloon vanhuspotilailla oli oma huone 
ja toiseksi yleisin paikka oma sänky.  

 Tutkimuksen (Häggman-Laitila & Kotilainen 1996) mukaan uudentyyppiset pitkäai-
kaishoitolaitokset ja niissä toteutetut tila- ja hoitoympäristöratkaisut voivat osaltaan 
kohentaa pitkäaikaishoidon laatua ja saada aikaan myönteisiä kokemuksia laitoksessa 
asumisesta verrattuna perinteisesti rakennettuihin pitkäaikaishoitolaitoksiin. Myönteiset 
kokemukset perustuvat muun muassa henkilökohtaisiin huone- ja saniteettitiloihin ja 
vaihteleviin yhteistiloihin. Nämä edistävät esimerkiksi potilaiden identiteetin, toimintavi-
reyden ja sosiaalisuuden tunteen säilymistä. Oma huone antaa potilaiden mielestä 
mahdollisuuden olla oma itsensä, jossa huonetoverin kanssa ei tarvitse teeskennellä tai 
tehdä kompromisseja. Oman huoneen koetaan luovan mahdollisuuksia potilaan yksinolon 
tarpeen ja intimiteettisuojan kunnioittamiseen. Esimerkkinä uudentyyppisistä tila- ja 
hoitoympäristöratkaisuista on uusi Oulun kaupunginsairaala, joka otettiin käyttöön 
syyskuussa vuonna 2002. Sairaalassa hoidetaan akuuttihoitoa tarvitsevia vanhuksia ja 
ainoana sairaalana Suomessa siellä on eriytetty vanhusten pitkäaikais- ja akuuttihoito 
toisistaan. Vuodeosastojen suunnittelussa on otettu huomioon potilaiden tarvitsema 
yksityisyys ja yhteisöllisyys. Potilaalla on halutessaan mahdollisuus olla yksin ja toisaalta 
olla yhdessä muiden kanssa. Potilashuoneet ovat yhden tai kahden hengen huoneita ja 
niiden yhteydessä on omat wc-pesutilat. Toisaalta osastoilla on useampia yhteisiä 
oleskelutiloja, jotka mahdollistavat yhdessäolon. (http://www.ouka.fi/sote/ikaantyminen/ 
oks.htm.) 

Väliverhot toimivat näkyvinä, nonverbaalisina rajoina omalle alueelle. Samalla ne 
mahdollistavat potilaan visuaalisen tilan säilymisen sairaalassa. Potilaan oman, väliverho-
jen suojaaman alueen kunnioittaminen on tärkeää, koska oma alue luo turvallisuutta, 
mahdollistaa yksityisyyden, autonomian ja potilaan identiteetin säilymisen. Sairaana 
ollessaan potilas ei aina pysty puolustamaan aluettaan tunkeutumisilta ja sairaus lisää 
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tunkeutumisen epämiellyttävyyttä (Hayter 1981), jolloin väliverhojen merkitys enti-
sestään kasvaa.  

Väliverhot ovat helppo ja edullinen keino sairaalassa suojata potilaan visuaalista tilaa 
erilaisten hoitotoimenpiteiden aikana. Petzällin ym. (2001) tutkimuksen mukaan 
väliverho on potilaiden mielestä tyydyttävä tarkoitukseensa nähden, mutta osa potilaista 
kaipaa tehokkaampaa tapaa estää äänet, hajut ja valo. Jantusen ym. (1994) tutkimuksen 
mukaan potilaat halusivat tulla suojatuksi väliverhoilla erityisesti tutkimus- ja hoitotoi-
menpiteiden aikana. Leino-Kilven ym. (2002) tutkimuksen mukaan potilaat kokivat 
yksityisyytensä säilyneen sairaalassa siten, että heidän ei tarvinnut riisuuntua eikä 
peseytyä muiden potilaiden edessä.  

Potilaan ollessa kykenemätön itse käyttämään väliverhoja niiden käyttäminen jää 
hoitotyöntekijän vastuulle. Potilaalla on oikeus siihen, ettei hänen intimiteettiään loukata 
enempää kuin hoitotoimenpide edellyttää (Mattiasson & Hemberg 1998). Väliverhojen 
käyttämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota, koska puutteita niiden käyttämisessä 
esiintyy (Barron 1990). Suhosen ym. (1999) tutkimuksen mukaan osa potilaista on 
tyytymättömiä intimiteettisuojansa huolehtimisesta hoitotoimenpiteiden aikana. Väliver-
hojen kiinni vetämisellä hoitotyöntekijä voi estää lisäksi muiden potilaiden mahdollisuu-
det nähdä/joutua näkemään potilaan hoidon aikana esiintyvä intiimi yksityistilanne. 
Potilaan visuaalista tilaa kunnioittava hoitotyöntekijä ilmoittaa myös itse etukäteen 
tulostaan, ennen kuin menee potilaan luokse väliverhojen ollessa suljettuina, mutta 
käytännössä näin ei aina ole (Barron 1990). Myös potilashuoneen ovi mahdollistaa 
potilaan visuaalisen tilan säilymisen (Rosqvist & Rosqvist 1999).  

Burdenin (1998) tutkimuksessa selvitettiin synnytysosastolla olevien naisten väliver-
hojen käyttämistä. Tuloksien mukaan naiset käyttivät kolmea eri väliverhojen asentoa 
viestittääkseen erilaisia tarpeitaan. Väliverhojen täydellinen kiinni vetäminen tarkoitti 
halua täydelliseen vetäytymiseen. Kun verhoihin jätettiin pieni rako, sillä haluttiin 
viestittää tarve hoitohenkilökunnan tukeen tai tiedonsaantiin, mutta tätä tapaa käytettiin 
myös haluttaessa olla yksin. Väliverhojen ollessa puoliksi vedettynä molemmin puolin 
sänkyä, naiset halusivat hetkittäistä yksinoloa muun muassa nukkumisen tai lukemisen 
ajaksi.  

3.4  Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymisen epäonnistuminen 

Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymisen epäonnistuessa on kyseessä henkilökohtaisen 
tilan loukkaaminen. Tässä tutkimuksessa käytetään jatkossa molempia ilmaisumuotoja eli 
�säilymisen epäonnistuminen� ja �loukkaaminen� kun kyseessä ovat potilaan epämiellyt-
tävät kokemukset henkilökohtaisen tilansa säilymisestä. Henkilökohtaisen tilan loukkaa-
minen tapahtuu välillä yhden aistin kautta ja toisinaan se on kokonaisvaltaista kaikkien 
aistien kautta tapahtuvaa. Tilanne, jossa yhdistyvät hoitotyöntekijän kosketuksen ja 
lähelläolon aiheuttamat epämiellyttävät kokemukset sisältävät potilaan taktiilisen, 
auditiivisen, visuaalisen ja olfaktorisen tilan loukkaamisen.  

Taktiilisen tilan säilymisen epäonnistuminen on yhteydessä epämiellyttävään ja kiusal-
lisena koettuun kosketukseen. Kaikki potilaat eivät pidä kosketusta sopivana tai halutta-
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vana käytöksenä potilaan ja hoitotyöntekijän välisessä vuorovaikutussuhteessa (Davidhi-
zar & Giger 1997). Koskeminen sopimattomalla tavalla loukkaa yksilön taktiilista tilaa 
(Sommer 1969, Altman 1975) ja intiimialueille koskeminen saattaa aiheuttaa levotto-
muuden (Allekian 1973) ja kiusallisuuden tunnetta (Rosqvist & Rosqvist 1999). Myös 
odottamaton kosketus saatetaan kokea kiusalliseksi (Rosqvist & Rosqvist 1999) tai jopa 
uhaksi (Routasalo 1998a). Kosketus vaikuttaa myös siihen, kokeeko potilas itsensä vain 
hoitotyön objektiksi, pelkäksi vartaloksi. Objektiksi itsensä kokevat potilaat kokevat 
tulleensa huonosti kohdelluiksi ja loukatuiksi (Mattiasson & Hemberg 1998). Potilaan 
esineellistäminen hoidossa aiheuttaa useimmiten hänen henkilökohtaisen tilansa louk-
kaamisen (Rosqvist & Rosqvist 1999). 

Auditiivisen tilan säilymisen epäonnistuminen liittyy tilanteisiin, joissa potilas ei pysty 
halutessaan välttämään hoitotyöntekijän työstä ja hoitotyöntekijän käyttäytymisestä 
aiheutuvia ääniä ja melua (Sommer 1969). Osaston yleinen melu, oudot ja kovat äänet 
saattavat häiritä potilasta aiheuttaen univaikeuksia (Kuivalainen ym. 1998), stressiä 
(Davies & Peters 1983) ja kipujen ja särkyjen kovenemista (Häggman-Laitila & Kotilai-
nen 1996). Sairaalassa melulla onkin todettu olevan suuri merkitys potilaan nukkumiseen, 
koska yli puolet sairaalassa olevista potilaista nukkuu huonosti ja näistä suurin osa kärsi 
melusta ja yli neljännes kärsi siitä paljon (Kuivalainen ym. 1998). Lepistön ym. (1995) 
tutkimuksen mukaan valtaosa sisätautien ja kirurgian klinikan vuodeosaston potilaista 
kärsii unihäiriöistä ja unettomuudesta sairaalassa. Ympäristön äänistä häiritsevät muun 
muassa narisevat tai kitisevät ovet. Myös yhtäkkiset kolinat estävät potilaita nukahtamas-
ta tai herättävät heidät kesken unien. (Hilton 1976.) Lisäksi osastolla liikkuminen, 
äänekkäät askeleet ja yöllä tehdyt toimenpiteet häiritsevät potilaita (Hilton 1976, Ogilvie 
1980, Ryhänen & Vaittinen 1994, Rosqvist & Rosqvist 1999). 

Hoitotyöntekijöiden käyttäytymisestä aiheutuvista äänistä potilaita häiritsevät hoito-
työntekijöiden kovaääninen puhe potilashuoneessa sekä keskenään keskustelu ja 
nauraminen (Hilton 1976, Ogilvie 1980, Ryhänen & Vaittinen 1994, Rosqvist & Rosqvist 
1999). Myös hoitotyöntekijöiden määrä potilaan sängyn luona vaikuttaa heidän synnyt-
tämänsä äänen määrään (Falk & Woods 1973, Woods & Falk 1974). Hoitotyöntekijöiden 
äänekäs käyttäytyminen osoittaa potilaiden kunnioituksen puutetta (Sawada ym. 1996). 
Osastoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi hoitoympäristöön hoitotyön keinojen avulla, 
esimerkiksi välttämällä melua ja työskentelemällä mahdollisimman äänettömästi. Tällä 
tavoin hoitoympäristö saadaan potilaiden terveyttä edistäväksi ja miellyttäväksi. (Roine 
ym. 1998.) 

Visuaalisen tilan säilymisen epäonnistuminen liittyy epämiellyttäviin näköaistimuk-
siin, kuten silmiin tai muihin vartalon kohtiin tuijottamiseen (Sommer 1969, Altman 
1975). Hoitotyöntekijän katse voi rangaista, rohkaista tai osoittaa valta-asemaa (Hall 
1966). Visuaalisen tilan loukkaamista ei ehkä koeta niin ahdistavaksi, koska potilas 
yleensä halutessaan pystyy katsomaan jonnekin muualle ja välttämään suoraa katsekon-
taktia hoitotyöntekijän kanssa (vrt Felipe & Sommer 1966). Kuitenkin tilanteissa, joissa 
potilasta tulee hoitamaan useampi hoitotyöntekijä, potilas ei ehkä kykene katsomaan 
muualle ilman, että katse kohtaa hoitotyöntekijän katseen. Tällöin tilanne saattaa 
potilaasta tuntua hyvin loukkaavalta. (vrt Edwards 1998.) Esimerkiksi vaatteiden vaihdon 
aikana ja hoitotyöntekijän avustaessa potilasta virtsaamisessa ja ulostamisessa osa 
potilaista kokee hoitotyöntekijän lähelläolon kiusallisena aiheutuen juuri visuaalisen tilan 
loukkaamisesta (Rosqvist & Rosqvist 1999). Potilaiden ihmisläheiseen hoitoon kuuluu 
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muiden katseilta suojassa peseytyminen ja valtaosa potilaista pitää sitä tärkeänä (Töyry 
2001).  

Olfaktorisen tilan säilymisen epäonnistuminen liittyy tilanteisiin, joissa koetaan epä-
miellyttäviä hajuaistimuksia. Tulemalla liian lähelle pakotetaan toinen haistamaan oman 
vartalon hajut. Myös hengittäminen toisen kasvoihin on tämän olfaktorisen tilan louk-
kaamista. (Sommer 1969, Altman 1975.) Allekianin (1973) tutkimuksen mukaan sekä 
mies- että naispotilaat kokivat epämiellyttävänä tilanteen, jossa hoitotyöntekijä hengitti 
suoraan heidän kasvoihinsa puhuessaan potilaalle. Rosqvistin & Rosqvistin (1999) 
tutkimuksen mukaan yli kolmannes potilaista (N = 118) koki kiusallisena tilanteen, jossa 
hoitaja oli kovin lähellä keskusteltaessa ja kolmannes koki olonsa kiusalliseksi, jos 
hoitaja oli kasvotusten kovin pitkään. Hoitotyöntekijän vartalon aiheuttamat hajut koettiin 
myös kiusallisina. Lisäksi valtaosa potilaista koki kiusallisena tilanteen, jossa hoitaja 
tuoksui voimakkaasti tupakalle tai hajusteille. Erityisesti naiset kokivat haisemisen 
miehiä kiusallisempana ja sairautensa vakavaksi tuntevat kokivat haisemisen kiusalli-
sempana kuin sairautensa lieväksi tuntevat. 



4 Yhteenveto potilaan henkilökohtaisesta tilasta ja sen 
säilymisestä tässä tutkimuksessa 

Eettisesti on oikein tehdä hyvää ja välttää pahan tekemistä. Hyvän tekemiseen hoitotyös-
sä kuuluu potilaan ihmisarvon kunnioittaminen ja tämän ihmisoikeuksien hyväksyminen. 
Ihmisoikeuksiin kuuluvat oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja oikeus tasa-
arvoiseen ja inhimilliseen kohteluun liittyvät oleellisesti potilaan oikeuteen säilyttää 
henkilökohtainen tilansa loukkaamattomana hoidon aikana. Henkilökohtainen tila on 
näkymätön rajavyöhyke ihmisen kehon ympärillä, jonne tunkeutumista pidetään 
epämiellyttävänä ja yksityisyyttä loukkaavana. Henkilökohtaiseen tilaan liittyy tietty 
etäisyys, jota pidetään toisiin ihmisiin ja tämän etäisyyden kontrolli on oleellista yksilön 
fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Potilaan näkökulmasta tarkasteltuna hänen 
henkilökohtaisen tilansa säilymiseen loukkaamattomana hoidon aikana liittyy tässä 
tutkimuksessa myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Yksilön kunnioittaminen on 
hoitamisen lähtökohta ja oikeus itsemääräämiseen on modernin hoitoetiikan kulmakivi. 
Potilaan itsemääräämisoikeuden ehdottomaan kunnioittamiseen liittyy kuitenkin laillisia 
ja eettisiä poikkeustilanteita. Tämä tutkimus on hoidon etiikan tutkimusta, sillä potilaan 
henkilökohtaisen tilan säilyminen sairaalassa loukkaamattomana edistää potilaan hyvää. 
Potilaan henkilökohtaisen tilan kunnioittaminen on lisäksi hoitotyöntekijälle aina osittain 
eettinen valinta. 

Henkilökohtainen tila muodostuu neljästä eri tilasta eri aistinelinten mukaan. Kyseessä 
ovat taktiilinen, auditiivinen, visuaalinen ja olfaktorinen tila. Potilaan henkilökohtaisen 
tilan säilymiseen sairaalassa ovat yhteydessä potilaan yksilölliset ominaisuudet, hoito-
työntekijän ja hoitotyön ominaisuudet. Tässä tutkimuksessa potilaan yksilöllisiin 
ominaisuuksiin kuuluvat sukupuoli, persoonallisuus, tunnetila ja sairauden aste. Hoito-
työntekijän ominaisuuksiin kuuluvat hoitotyöntekijän sukupuoli, tuttuus, positiivinen 
suhtautuminen potilaaseen ja ammatillinen käyttäytyminen. Hoitotyön ominaisuuksiin 
kuuluvat kosketus (potilaan taktiilisen tilan säilyminen) ja lähelläolo (potilaan auditiivi-
sen, visuaalisen ja olfaktorisen tilan säilyminen). 

Potilas voi sairaalassa suojata henkilökohtaisen tilansa säilymistä vuorovaikutustilan-
teissa hoitotyöntekijän kanssa verbaalisesti ja nonverbaalisesti. Väliverhojen käyttäminen 
kuuluu tässä tutkimuksessa potilaan nonverbaalisiin viestintäkeinoihin. Potilaan henkilö-
kohtaisen tilan säilymisen epäonnistuessa tapahtuu henkilökohtaisen tilan (= taktiilinen, 
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auditiivinen, visuaalinen ja olfaktorinen tila) loukkaaminen. Jos potilaan henkilökohtai-
sen tilan säilyminen sairaalassa epäonnistuu, se aiheuttaa potilaalle erilaisia tuntemuksia 
riippuen potilaan yksilöllisestä tavasta kokea loukkaaminen.  

 



5 Tutkimustehtävät 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata suomalaisten potilaiden kokemuksia 
yksityisyyden säätelystä sairaalassa henkilökohtaisen tilan avulla. Mielenkiinnon 
kohteena ovat kokemukset henkilökohtaisesta tilasta ja sen säilymisestä. Henkilökoh-
taisen tilan säilymiseen vaikuttaa potilaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen hoidon 
aikana. Potilaiden kokemuksia henkilökohtaisesta tilastaan ja sen säilymisestä tutkitaan 
kuvaamalla henkilökohtaisen tilan säilymisen merkityksellisyyttä, henkilökohtaisen tilan 
säilymiseen yhteydessä olevia tekijöitä, potilaiden keinoja suojata henkilökohtaisen 
tilansa säilyminen vuorovaikutustilanteissaan hoitotyöntekijän (sairaanhoitaja, perushoi-
taja) kanssa ja henkilökohtaisen tilan säilymisen taktiilista, auditiivista, visuaalista ja 
olfaktorista epäonnistumista. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa potilaan 
henkilökohtaisesta tilasta ja sen säilymisestä sairaalassa sekä tehdä tunnetuksi henkilö-
kohtaisen tilan ilmiöön liittyviä tekijöitä ja käsitteitä.  

Tutkimustehtävät ovat seuraavat: 

1. Miten potilaat kokevat itsemääräämisoikeutensa toteutuvan sairaalassa? 
2. Millaisilla tekijöillä on yhteyttä potilaan henkilökohtaiseen tilaan ja sen säilymiseen 

sairaalassa? 

a) Millaisilla potilaan yksilöllisillä ominaisuuksilla on yhteyttä henkilökohtaiseen 
tilaan ja sen säilymiseen sairaalassa? 

b) Millaisilla hoitotyöntekijään liittyvillä ominaisuuksilla on yhteyttä potilaan 
henkilökohtaiseen tilaan ja sen säilymiseen sairaalassa? 

c) Millaisilla hoitotyöhön liittyvillä ominaisuuksilla on yhteyttä potilaan henkilö-
kohtaiseen tilaan ja sen säilymiseen sairaalassa? 

3. Millaisia verbaalisia ja nonverbaalisia viestintäkeinoja potilaat käyttävät sairaalassa 
suojatakseen henkilökohtaisen tilan säilymisen? 

4. Millaisia kokemuksia potilailla on henkilökohtaisen tilansa säilymisen epäonnistumi-
sesta sairaalassa? 



6 Aineisto ja menetelmät 

6.1  Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tämä tutkimus on kuvaileva perustutkimus suomalaisen potilaan yksityisyyden säätelystä 
sairaalassa henkilökohtaisen tilan avulla. Mielenkiinnon kohteina ovat henkilökohtainen 
tila ja sen säilyminen. Potilaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen hoidon aikana 
mahdollistaa henkilökohtaisen tilan säilymisen. Potilaiden kokemuksia henkilökohtaises-
ta tilasta ja sen säilymisestä selvitettiin kuvaamalla henkilökohtaisen tilan säilymisen 
merkityksellisyyttä, henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevia tekijöitä, 
potilaiden keinoja suojata henkilökohtaisen tilansa säilyminen ja henkilökohtaisen tilan 
säilymisen taktiilista, auditiivista, visuaalista ja olfaktorista epäonnistumista. Kuvailevaa 
lähestymistapaa käytetään selkiyttämään käsitteitä ja käsitteiden välisiä suhteita. 
Kuvailevan tutkimuksen avulla pyritään saamaan enemmän tietoa tutkittavan ilmiön 
ominaispiirteistä ja tarkoituksena on kuvata ilmiötä sellaisena kuin se tapahtuu, yrittämät-
tä etsiä asioiden välisiä kausaalisuhteita. (Burns & Grove 1993, Polit & Hungler 1995.) 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisen potilaan henkilökohtaisesta 
tilasta ja sen säilymisestä sekä tehdä tunnetuksi henkilökohtaisen tilan ilmiöön liittyviä 
tekijöitä ja käsitteitä. Tutkimukseen liittyy myös soveltavan tutkimuksen piirteitä, koska 
uutta tietoa voidaan soveltaa käytännön hoitotyössä potilaan ja hoitotyöntekijän välisen 
vuorovaikutussuhteen parantamiseksi ja potilaan hyvän toteutumiseksi.  

Tässä tutkimuksessa potilaan henkilökohtaista tilaa tarkastellaan triangulaation pohjal-
ta (esim. Lincoln & Guba 1985, Patton 1990, Begley 1996, Leino-Kilpi 1998). Triangu-
laation käyttämisen tarkoituksena on tutkimustulosten totuudenmukaisuuden tavoittami-
nen (Polit & Hungler 1995) ja triangulaation käyttäminen rikastuttaa tutkijan näkökulmaa 
tutkittavasta ilmiöstä (Morse & Field 1995). Triangulaation avulla voidaan lisäksi 
vahvistaa ilmiöstä saatua tietoa ja saada selville aikaisempaa syvällisempää tietoa 
tutkittavasta ilmiöstä (Begley 1996). Tässä tutkimuksessa käytetään metodologista-, 
aineisto- ja analyysiin liittyvää triangulaatiota.  

Metodologinen triangulaatio toteutuu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmene-
telmän yhdistämisenä (Patton 1990, Leino-Kilpi 1998), jolloin tutkimuskohteena on sama 
ongelma, aineisto kerätään samaan aikaan eikä toinen aineisto vaikuta toisen keräämi-



47 

seen. Kvantitatiivisena tutkimusmenetelmänä käytettiin potilaiden strukturoitua haastatte-
lua (liite 1) ja kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä potilaan ja hoitotyöntekijän välisten 
vuorovaikutustilanteiden havainnointia (liite 2). Tässä tutkimuksessa kvantitatiivinen 
strukturoitu haastattelu ja sen analyysi ovat ensisijaisia. Aineistotriangulaatiosta on 
kyseessä aika- ja paikkatriangulaatio (Begley 1996), koska samaa potilasta haastateltiin ja 
havainnointiin eri vuorokauden aikana ja haastattelu ja havainnointi tapahtui pääasialli-
sesti fyysisesti eri tiloissa. Analyysiin liittyvä triangulaatio toteutuu kvantitatiivisessa 
analyysissa metodisena välineenä käytettyjen tilastollisten menetelmien ja kvalitatiivises-
sa analyysissa käytetyn induktiivis-deduktiivisen sisällön analyysin yhdistämisessä.  

Kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä on erilaiset tieteenfilosofiset 
lähtökohdat ja tavoitteet. Kvantitatiivisissa tutkimusmenetelmissä korostuvat positivismin 
tieteelliset arvot, kuten objektiivisuus, täsmällisyys ja yksiselitteisyys (Sintonen 1987) ja 
ne perustuvat mittaamiseen, jonka tavoitteena on tuottaa perusteltua, luotettavaa ja 
yleistettävää tietoa selvästi rajatusta aineistosta (Erätuuli ym. 1994). Kvantitatiiviset 
tutkimusmenetelmät soveltuvat niiden aihealueiden tutkimiseen, joista on jo olemassa 
jonkin verran tutkittua tietoa. Tässä tutkimuksessa strukturoidun haastattelun (esim. 
Burns & Grove 1993, Fontana & Frey 1994, Polit & Hungler 1995) sisältämillä struktu-
roiduilla kysymyksillä saadaan tietoa, miten potilaat kokevat taktiilisen, auditiivisen, 
visuaalisen ja olfaktorisen tilansa säilymisen hoidon aikana. Strukturoidun haastattelun 
avoimet kysymykset selvittävät potilaiden kokemuksia muun muassa hoitotyöntekijän 
epämiellyttävästä kosketuksesta ja henkilökohtaista tilaa loukkaavista tilanteista. 
Avoimien kysymyksien avulla tutkittavat saavat mahdollisuuden ilmaista asian omalla 
tavallaan, ei pelkästään tutkijan etukäteen jäsentämällä tavalla (Patton 1990, Polit & 
Hungler 1995). Tämä mahdollistaa potilaan näkökulman esiin tuomisen tutkimuksessa, 
kun kvantitatiivinen tutkimus yleensä ilmentää tutkijan mielenkiinnon kohdetta (Brannen 
1992) antamalla vastauksen kysyttyihin kysymyksiin, jolloin saadaan rajoittunutta tietoa 
(Polit & Hungler 1995). Haastattelun etuna kuitenkin on, että kysymyksiin yleensä 
saadaan vastaukset ja hylättäviä haastatteluaineistoja ei juuri synny (Polit & Hungler 
1995).  

Kvalitatiivisen menetelmän tiedonintressi on ymmärtävä ja lähestymistavat perustuvat 
fenomenologisen tai hermeneuttisen filosofian suuntauksiin. Kvalitatiivinen lähestymis-
tapa yleensä pyrkii ymmärtämään ilmiön kokonaisuutta, korostaa tutkittavien tulkintaa 
tapahtumista ja olosuhteista, ei käytä formaalisia ja strukturoituja mittareita ja analysoi 
narratiivista tietoa järjestelmällisesti, mutta intuitiivisesti. (Polit & Hungler 1995.) 
Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla voidaan saada ilmiöstä syvällisempää ja 
rikasta tietoa ja se soveltuu hyvin sellaisten aihealueiden tutkimiseen, joista ei ole 
entuudestaan paljon tietoa. Tässä tutkimuksessa selvitetään kvalitatiivisen havainnoinnin 
avulla miten potilas suojaa henkilökohtaista tilaansa vuorovaikutustilanteissaan hoito-
työntekijän kanssa. Henkilökohtaisen tilan suojaaminen on pääosin tiedostamatonta 
käyttäytymistä, jonka vuoksi havainnointi soveltuu hyvin nonverbaalisen viestinnän 
tarkkailuun ja vuorovaikutuksen analyysiin (Sommer & Sommer 1991, Polit & Hungler 
1995, Hirsjärvi 1997). Havainnointia käytettiin tässä tutkimuksessa täydentämään ja 
syventämään haastattelujen avulla saatua tietoa (Adler & Adler 1994, Polit & Hungler 
1995), koska haastattelussa tutkittavat eivät välttämättä kerro tai osaa kertoa sitä, miten 
oikeassa tilanteessa käyttäytyvät (Sommer & Sommer 1991, Hirsjärvi 1997). Havain-
noinnin vahvuutena on lisäksi havainnoijan mahdollisuus nähdä asioita, jotka saattavat 



48 

jäädä huomiotta potilailta ja hoitotyöntekijöiltä. Kaikki sosiaaliset tilanteet, kuten myös 
hoitotoimenpiteet, sisältävät rutiineja ja useimmiten näitä rutiineja pidetään itsestään 
selvyyksinä, mikä estää esimerkiksi hoitotyöntekijää huomaamasta tilanteessa ilmeneviä 
tärkeitä piirteitä. Sen sijaan havainnoijalla on mahdollisuus huomata nämä pienet 
erikoispiirteet. (Patton 1990.) Havainnointi mahdollistaa siten rikkaamman ja luotetta-
vamman aineiston saamisen henkilökohtaisen tilan suojaamisesta. Havainnoinnin 
vahvuutena on myös se, että kaikki havainnoinnin avulla saatu aineisto on käyttökelpois-
ta. 

6.2  Aineiston keruu ja kuvaaminen 

Tutkimusaineisto kerättiin yliopistollisen sairaalan sisätautien klinikan kaikilla vuode-
osastoilla (N = 6). Sairaalan valintaan vaikuttivat valittu tutkimuksen kohderyhmä ja 
kyseisen sisätautien klinikan ylihoitajan osoittama kiinnostus tutkimusta kohtaan. 
Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin sisätautien klinikan potilaat, koska he ovat nykyisin 
useasti huonokuntoisia ja tarvitsevat paljon hoitotyöntekijöiden apua sairaalassa olles-
saan. Toisaalta osa potilaista on omatoimisia ja hyväkuntoisia mikä mahdollistaa 
henkilökohtaisen tilan tutkimisen erilaisten potilaiden kesken. Otos oli sopivuuteen 
perustuva harkinnanvarainen otos (Patton 1990, Sommer & Sommer 1991), koska 
tutkimusaineiston muodostivat vuodeosastoilla hoidossa olleet potilaat (N = 250), jotka 
sairautensa puolesta kykenivät osallistumaan haastatteluun ja/tai havainnointiin, joiden 
puhekyky oli normaali ja jotka olivat olleet hoidossa osastolla vuorokauden tai kauem-
min. Hoitotyöntekijä määritteli tapauskohtaisesti jokaisen potilaansa kohdalla nämä 
kriteerit.  

Aineisto kerättiin strukturoidulla haastattelulla (N = 250) ja potilaan ja hoitotyönteki-
jän välisen vuorovaikutustilanteen havainnoinnilla (N = 25). Tutkimuksen eteneminen on 
esitetty kuviossa 2. Tutkimusaineisto kerättiin 9.9.2000�12.7.2001 välisenä aikana. 
Vuodeosastoilla hoidettiin aineistonkeruun (1.9.2000�31.7.2001) aikana yhteensä 9218 
potilasta (= hoitojaksoa). Aineistoa kerättiin vuonna 2000 40 % ja loput vuonna 2001. 
Aineistosta 64 % kerättiin arkipäivisin. Lauantaipäivät (24 %) olivat eniten käytettyjä 
tutkimuksen tekemiseen, jolloin osastojen päivärytmi oli rauhallisempi ja potilailla ei 
ollut kuin päivystyksenä tehtäviä tutkimuksia. Aineistosta 60 % kerättiin aamuvuorojen 
aikaan (klo 7�15 välillä). Ajallisesti aineistonkeruu painottui kuitenkin klo 12�18 välille.  

Tutkija kävi kertomassa tutkimuksestaan vuodeosastojen hoitotyöntekijöille osastoko-
kouksissa, jonka jälkeen tutkija aloitti työskentelynsä osastolla välittömästi. Osastokoko-
uksissa hoitotyöntekijöille ei esitetty tutkimuksen aihetta tarkasti vaan tutkija kertoi, että 
mielenkiinnon kohteena on potilaan ja hoitotyöntekijän välinen vuorovaikutus ja siinä 
erityisesti kosketus ja lähelläolo. Näin ollen hoitotyöntekijät eivät tienneet vuorovaikutus-
tilanteiden havainnoinneissa mitä tutkija havainnoi eivätkä hoitotyöntekijät siis voineet 
muuttaa käytöstään ajatellen tutkittavaa ilmiötä, mikä lisäsi tulosten luotettavuutta. 
Tutkija käytti omia vaatteita, joilla hän halusi korostaa, ettei ollut työsuhteessa kyseisessä 
sairaalassa. Tällä haluttiin vähentää potilaiden antamia sosiaalisesti hyväksyttäviä 
vastauksia (Hirsjärvi 1997). 
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 Tutkimustulosten tarkastelu, koonta ja jatkotutkimusehdotukset, syksy/talvi 2002 
 
   
 Tutkimustulosten yhteenveto kesä 2002 
 Tutkimustulosten esittäminen kesä 2002 
 
 Aineiston analyysi: 
 -kvantitatiiviset tilastolliset menetelmät, syksy 2001 
 -kvalitatiivinen, deduktiivis-induktiivinen sisällön analyysi, kevät 2002 
   
    

Aineiston keruu: 
 -potilaiden strukturoidut haastattelut (N = 250) 9.9. 2000-12.7. 2001 
 -potilaan ja hoitotyöntekijän välisten vuorovaikutustilanteiden havainnoinnit 
  (N = 25) 9.9. 2000-11.7.2001 
   
 Mittareiden kehittäminen deduktiivisesti 
 -kesä 2000 
 

Potilaan henkilökohtainen tila ja sen säilyminen sairaalassa (teoreettisen katsauksen  
rakentaminen aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perustuen) -syksy 1999-kevät 2000 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen eteneminen.  

Tutkimukseen osallistuneista potilaista 54 % oli naisia. Valtaosa potilaista oli iäkkäitä 
(keskiarvo 60,5, mediaani 64). Ikä vaihteli 16�91 vuoteen. Suurin osa potilaista (74 %) 
asui yksin tai kahden hengen taloudessa. Potilaista 64 % oli kansa-, keski- tai peruskou-
lun käyneitä. Noin puolet (52 %) potilaista oli sairaalassa ollessaan täysin ilman hoito-
työntekijän apua selviäviä ja täysin autettavia oli 7 % potilaista. Potilaiden hoitoaika 
vaihteli 1�171 vuorokauteen (keskiarvo 9), mutta 3�5 päivää sairaalassa olleita potilaita 
oli eniten (42 %). Yli puolet (56 %) potilaista oli ollut hoidossa sairaalassa yli yhdeksän 
kertaa. Suurin osa (75 %) potilaista koki sairautensa melko tai erittäin vakavaksi. 
Potilaista noin neljännes (26 %) koki mielialansa hyväksi tai heillä oli positiivisia 
tuntemuksia. Naispotilaista yli puolet (55 %) oli saanut hoitoa mieshoitotyöntekijältä. 
Taulukossa 2 on yhteenveto tutkimukseen osallistuneiden potilaiden taustatiedoista.  
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Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden taustatiedot (N = 250). 

Potilaan taustatieto f % 
Sukupuoli 

nainen 134 54 
mies 116 46 

Ikä 
16�29 v. 14 6 
30�39 v. 18 7 
40�49 v. 23 9 
50�59 v. 47 19 
60�69 v. 61 25 
Yli 69 v. 86 34 

Koulutus 
ei koulutusta 4 2 
kansa/keski/peruskoulu 160 64 
ammattikoulu/lukio 43 17 
keskiasteen oppilaitos/amk 27 11 
korkeakoulu/yliopisto 16 6 

Perhekoko 
yksin asuvat 75 30  
2-hengen talous 110 44 
3-hengen talous 29 12 
yli 3-hengen talous 36 14 

Hoitokerrat 
1 kerran hoidossa 6 2 
2�3 kertaa hoidossa 33 13 
4�9 kertaa hoidossa 71 29 
yli 9 kertaa hoidossa 140 56 

Hoitoaika 
1�2 päivää hoidossa 44 18 
3�5 päivää hoidossa 105 42 
6�10 päivää hoidossa 61 24 
yli 10 päivää hoidossa 40 16 

Sairauden vakavuus 
erittäin vakava 41 16 
melko vakava 147 59 
melko lievä 38 15 
lievä 10 4 
en osaa sanoa 14 6 

Potilashuoneen koko 
1-hengen huone 40 16 
2-hengen huone 115 46 
3-hengen huone 81 32 
yli 3-hengen huone 14 6 

Päivittäisistä toiminnoista selviäminen 
täysin ilman apua 131 52 
tarvitsen vähän apua 74 30 
tarvitsen melko paljon apua 27 11 
olen täysin autettava 18 7 

On hoitokokemusta vastakkaista sukupuolta 
olevasta hoitotyöntekijästä 189 76 
naispotilaat 73 55 
miespotilaat 116 100 
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6.2.1. Mittari ja sen esitestaus 

Aiemman, potilaan henkilökohtaiseen tilaan keskittyvän suomalaisen hoitotieteellisen 
tutkimuksen ollessa erittäin vähäistä, tutkija joutui yhdistelemään mittaria laatiessa 
antropologista (Hall 1966), sosiaalipsykologista (Sommer 1969, Altman 1975) ja 
kansainvälistä hoitotieteellistä tietoutta (Lodge ym. 1997, Routasalo 1997a, Burden 1998) 
henkilökohtaisesta tilasta. Mittarin suunnittelussa hyödynnettiin myös tutkijan omaa 
kokemusta sairaanhoitajan työstä, omaa kokemusta potilaana olosta sekä pro gradu �
tutkielmaa (Rosqvist & Rosqvist 1999).  

Tutkijan kokemus sairaanhoitajan työstä erilaisilla vuodeosastoilla ja omakohtainen 
potilaana olo helpotti osaltaan kysymysten laatimista (vrt. Tynjälä 1991). Sairaalakulttuu-
rin tuntemus ja kokemus liittyen potilaan henkilökohtaiseen tilaan hoitotilanteissa auttoi 
suuntaamaan huomion tutkimusaiheen kannalta oleelliseen tietoon. Esimerkiksi mittarin 
sisältämät kysymykset hoitotyöntekijöiden teitittelystä, koputtamisesta, pimeässä 
kosketuksesta ja suojakäsineiden käyttämisen miellyttävyydestä kehittyivät omaan 
työkokemukseen ja potilaana oloon perustuen. Mittarin kysymyksistä seitsemän on 
avointa kysymystä.  

Pro gradu �tutkielmassa (Rosqvist & Rosqvist 1999) käytetty mittari oli tutkijalle 
entuudestaan tuttu ja sen käyttökelpoisuus ja vastaavasti myös puutteet olivat tutkijalla 
tiedossa. Mittaria käytettiin tässä tutkimuksessa pääasiallisesti vain ajattelun apuvälinee-
nä ja kysymysten muotoilun apuna. Tähän vaikutti myös se, että tässä tutkimuksessa 
tutkimuksen kohteena olivat potilaiden kokemukset henkilökohtaisesta tilastaan ja sen 
säilymisestä potilaan ja hoitotyöntekijän välisissä vuorovaikutustilanteissa, eivät 
kokemukset yksityisyyden säilymisestä sairaalassa. Aiemman mittarin perusteella 
tiedettiin esimerkiksi, että henkilökohtaisen tilan käsite osoittautui potilaille epäselväksi 
ja sen vuoksi kyseistä käsitettä ei tässä tutkimuksessa käytetty lainkaan (henkilökohtaisen 
tilan loukkaamista käsittelevä kysymys korvattiin sanoilla kehonne ja läheisyytenne 
loukkaaminen). Aiemmin laaditusta mittarista hyödynnettiin hoitotyöntekijöiden 
esittelyä, kosketuksen laatua ja henkilökohtaisen tilan auditiivista, visuaalista ja olfakto-
rista loukkaamista selvittävät kysymykset.  

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi mittari esitestattiin. Mittarin esitestaus 
tehtiin 9.9.�13.10.2000 välisenä aikana. Esitestauksen avulla pyrittiin tarkistamaan, että 
mittari on looginen, toimiva, ymmärrettävä ja helposti käytettävä. Esitestauksen avulla 
voidaan parantaa tutkimuksen reliabiliteettia. Mittari esitestattiin sisätautien klinikan 
vuodeosastolla olleella 12:lla potilaalla, jonka jälkeen mittariin tehtiin pieniä muutoksia 
potilaspalautteiden ja tutkijan omien huomioiden mukaisesti. Esimerkiksi sanajärjestyksiä 
vaihdettiin helpommin ymmärrettäviksi muotoilemalla kysymys uudelleen tai lisäämällä 
sanoja selkiyttämään kysymystä ja kaksi kysymystä jätettiin kokonaan pois. Mittarin 
(liite 1) eri osiot esitetään liitetaulukossa 3.  

Mittaria tilastollisesti käsiteltäessä potilaiden taustatiedot analysoitiin, jonka perusteel-
la muodostettiin analyysiluokat. Luokittelu tapahtui huomioimalla ensisijaisesti niiden 
sisällöllinen sopivuus, mutta myös ottamalla huomioon tilastollisten menetelmien 
käyttömahdollisuus. Taulukossa 3 on esitetty taustatietojen analysoinnin perusteella 
muodostuneet analyysiluokat ja niiden perustelut. Esimerkiksi potilaan koulutus jaettiin 
kahteen luokkaan, koska valtaosa potilaista (64 %) oli kansa-, keski- tai peruskoulun 
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käyneitä ja yliopiston tai korkeakoulun käyneitä potilaita ei määrällisesti ollut kuin 16. 
Tutkimustulosten vertailu kansa-, keski- tai peruskoulun käyneiden ja enemmän koulut-
tautuneiden kesken on täten loogista ja tutkimuksen kannalta järkevää.  

Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden taustamuuttujien analyysiluokat. 

Taustamuuttuja Muuttujan luokat Perustelu luokittelulle 
16�39 vuotiaat 
40�65 vuotiaat 

ikä 

yli 65 vuotiaat 

Jako kolmeen ikäluokkaan perustuu Dunderfeltin 
Elämänkaaripsykologia -kirjaan (1992), jossa 
yksilön elämää jaksottavat eri vaiheet seuraavasti: 
- 20�40 vuotiailla on jäsentymisen vaihe,  
- 40�65 vuotiailla yksilöllisten päämäärien vaihe 
- yli 65 vuotiailla kypsyyden vaihe.  

koulutus kansa-, keski- tai peruskoulu 
enemmän kouluttautuneet 

Valtaosa tutkittavista oli perus-, kansa- tai 
keskikoulun käyneitä. Jako heihin ja enemmän 
kouluttautuneisiin on tutkimuksen sisällön kannalta 
looginen ja järkevä. Myös aikaisemmat tutkimukset 
tukevat jakoa (Jantunen ym. 1994, Bäck & Wikblad 
1998).  

1 henkilö 
2 henkilöä 
3 henkilöä 

perhekoko 

yli 3 henkilöä 

Tutkimuksessa etsitään yhteyttä perhekoon ja 
tutkittavan ilmiön välillä. 

1 kerta 
2�3- kertaa 
4�9 kertaa 

hoitokerrat 

yli 9 kertaa 

Tutkimuksessa etsitään yhteyttä hoitokertojen ja 
tutkittavan ilmiön välillä (esim. Rosqvist & 
Rosqvist 1999). 

1�2 päivää 
3�5 päivää 
6�10 päivää 

hoitoaika 

yli 10 päivää 

Tutkimuksessa etsitään yhteyttä hoitoajan ja 
tutkittavan ilmiön välillä. 

lievä sairauden vakavuus 
vakava 

Tutkimuksessa etsitään yhteyttä sairauden 
vakavuuden ja tutkittavan ilmiön välillä (esim. 
Rosqvist & Rosqvist 1999). 

1-hengen huone 
2-hengen huone 
3-hengen huone 

potilashuoneen koko 

yli 3 hengen huone 

Tutkimuksessa etsitään yhteyttä potilashuoneen 
koon ja tutkittavan ilmiön välillä (esim. Rosqvist & 
Rosqvist 1999). 

täysin omatoiminen 
tarvitsee vähän apua 
tarvitsee melko paljon apua 

selviytymiskyky 

täysin autettava 

Tutkimuksessa etsitään yhteyttä selviytymiskyvyn 
ja tutkittavan ilmiön välillä (esim. Edwards 1998). 

hyvä/positiivisia tuntemuksia 
kohtalainen/neutraaleja 
tuntemuksia 

mieliala 

huono/negatiivisia tuntemuksia 

Tutkimuksessa etsitään yhteyksiä mielialan ja 
tutkittavan ilmiön välillä (mm. Altman & Vinsel 
1971, Meisels & Dosey 1971). 

aiemmin hoitanut kyllä 
vastakkaista sukupuolta 
oleva hoitotyöntekijä 

ei 
Tutkimuksessa etsitään yhteyksiä vastakkaista 
sukupuolta olevan hoitotyöntekijän merkityksestä 
tutkittavaan ilmiöön (esim. Lodge ym. 1997). 

6.2.2. Strukturoitu haastattelu 

Vuodeosaston hoitotyöntekijä etsi omien potilaidensa joukosta tutkimuskriteerit täyttävän 
potilaan. Hän kävi kysymässä potilaalta, halusiko tämä osallistua klinikan vuodeosastoil-
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la tehtävään tutkimukseen ja ottaisiko hän tutkijan vastaan. Hoitotyöntekijä kertoi 
potilaalle, että tutkija esittelisi itse tarkemmin tutkimuksensa ja potilas voisi päättää 
osallistumisestaan sen jälkeen. Näillä toimenpiteillä tutkija halusi kunnioittaa potilaan 
mahdollisuutta säilyttää yksityisyytensä sairaalassa. Kahdella ensimmäisellä tutkimus-
osastolla tutkija ei kirjannut potilaiden nimiä muistiin turvatakseen anonymiteetin. Tässä 
tavassa esiintyi kuitenkin ongelmia, kun tutkija ei ilman nimiä voinut muistaa, ketkä 
potilaat olivat jo osallistuneet. Hoitotyöntekijöiden turhaa työtä vähentääkseen tutkija 
seuraavilla osastoilla kirjasi muistiin potilaiden nimet. Nämä nimiluettelot hävitettiin kun 
tutkimus kyseisellä osastolla oli loppunut.  

Potilaan ilmaistessa hoitotyöntekijälle halukkuutensa osallistua tutkija kävi esittele-
mässä itsensä ja tutkimusaiheensa potilaalle. Jotkut potilaat kieltäytyivät tässä vaiheessa 
vaikka olivat hoitotyöntekijöille ilmaisseet mielenkiintonsa. Kysymyksessä lienee ollut 
potilaan halu miellyttää hoitotyöntekijää. Tällaista käyttäytymistä esiintyi varsinkin 
iäkkäillä potilailla, jotka olivat tyytyväisiä päästyään hoitoon ja olettivat osallistumisen 
kuuluvan osana hoitoon. Tutkijan esitettyä potilaan oikeuden kieltäytyä osallistumisesta 
hän pystyi myös niin halutessaan kieltäytymään. Osa potilaista kieltäytyi jo hoitotyönte-
kijän käydessä esittelemässä asian. Tutkija ei kirjannut kieltäytyjien määrää, koska 
tutkijan etiikkansa mukaisesti hän halusi säilyttää potilaiden anonymiteetin. Tutkimuksen 
tuloksia ei myöskään pienen otoskoon vuoksi ole tarkoitus yleistää koskemaan kaikkia 
Suomessa sisätautien vuodeosastoilla olevia potilaita, jolloin kadon analysoiminen ei ole 
niin merkityksellistä. Potilaalle kerrottiin haastattelun kestävän puolisen tuntia ja että 
useimmissa kysymyksissä on valmiit vastausvaihtoehdot. Nämä vastausvaihtoehdot oli 
kirjoitettu isoilla kirjaimilla erillisille pahveille, jotta vastauksen valitseminen onnistuisi 
helpommin ja huononäköisetkin näkisivät vastaukset. Potilaille ehdotettiin voinnin ja 
kunnon huomioon ottaen mahdollisuus siirtyä pois potilashuoneesta. Haastatteluja tehtiin 
potilashuoneessa, osastonhoitajan huoneessa, lääkärin kansliassa, tutkimushuoneessa, 
keittiössä ja osaston käytävällä.  

Kysymykset kaikille haastateltaville esitettiin samassa järjestyksessä ja samalla taval-
la. Jos potilas ei ymmärtänyt kysymystä, hänelle annettiin lisäselvitys. Kysymyksessä 
ovat avoimet kysymykset numerot 21 ja 27. Esimerkiksi kysymys �millaisissa tilanteissa 
hoitotyöntekijän kosketus tuntuu epämiellyttävältä ja miksi?� vaati joskus seuraavan 
lisäselvityksen: �Onko teitä esimerkiksi autettu peseytymisessä, pukeutumisessa tai onko 
hoitotyöntekijä tehnyt jonkin toimenpiteen, jossa kosketus on tuntunut epämiellyttäväl-
tä?�. Liitteessä 1 (mittari) näkyy annettu lisäselvitys kyseisen avoimen kysymyksen 
kohdalla. Avoimissa kysymyksissä (numerot 21, 24) tutkija joutui välillä tarkentamaan 
vastausta potilaalta, koska ei ollut varma oliko itse ymmärtänyt vastauksen oikein. 
Pääasiassa hoitotilanteen selvittäminen kaipasi tarkennusta, koska potilas ei välttämättä 
osannut nimetä kyseistä hoitotoimenpidettä hoitotyön näkökulmasta sen oikealla nimellä.  

Haastattelut nauhoitettiin sanelimelle. Sanelimen käyttäminen mahdollisti vastauksen 
kuuntelemisen tarvittaessa useaan otteeseen, jolloin epäselvien sanojen sisältö selvisi 
potilaan puheen sisällön perusteella. Sanelin oli käytössä 88 %:ssa haastatteluja. Mikäli 
haastattelupaikka oli meluisa tai rauhaton (potilashuone, käytävä) tai potilas ei halunnut 
sanelinta käytettävän, nauhoitusta ei käytetty (12 %). Sanelimelle nauhoitettuja haastatte-
luja säilytettiin kasetilla enintään kaksi viikkoa, jonka jälkeen tutkija nauhoitti uuden 
haastattelun päälle saatuaan kirjoitettua tietokoneelle edellisen haastattelun. Tällä 
haluttiin suojata potilaan mahdollisuus säilyttää yksityisyytensä. 
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Haastattelujen paikkaan vaikutti haastatteluajankohta. Arkisin aamuvuoron (klo 7�15) 
aikana ainoita paikkoja haastatella olivat joko potilashuone tai käytävä. Suurinta osaa 
potilashuoneissa haastateltuja ei häirinnyt muiden potilaiden läsnäolo. Jos sen sijaan 
hoitohenkilökuntaa (lääkärit, hoitotyöntekijät, sairaala-apulaiset) ilmaantui potilashuo-
neeseen tai käveli käytävällä ohi, haastattelussa pidettiin tauko. Tällä tavoin haluttiin 
mahdollistaa potilaan rehellinen vastaus ja todellinen kokemus tutkittavasta ilmiöstä. 
Tarkoituksena oli myös estää hoitohenkilökuntaa kuulemasta potilaalle esitettäviä 
kysymyksiä tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. Hoitotyöntekijöiden ollessa 
tietämättömiä tutkimusilmiön tarkasta luonteesta, he eivät pystyisi myöskään muutta-
maan käyttäytymistään tietoisesti siten, että se vaikuttaisi tutkimuksen luotettavuutta 
heikentävästi.  

Haastatteluaika vaihteli 13�60 minuuttiin, keskiarvo oli 32 minuuttia. Kukaan haasta-
teltavista ei keskeyttänyt tutkimusta. Sen sijaan tutkija joutui kaksi kertaa hylkäämään 
vastaukset, koska tutkittava osoittautui vasta haastatteluvaiheessa desorientoituneeksi. 
Muutaman kerran tapahtui myös niin, että hoitotyöntekijä oli arvioinut potilaan kunnon 
paremmaksi haastattelua ajatellen kuin tutkija, jolloin tutkimuskriteerien perusteella tätä 
aineistoa ei käytetty.  

6.2.3  Havainnointi 

Havainnoitavat potilaat kuuluivat haastateltujen potilaiden joukkoon. Havainnointi 
suoritettiin luotettavuuden lisäämiseksi kuitenkin ennen haastattelua. Havainnoitavissa 
vuorovaikutustilanteissa tutkittavat potilaat (N = 25) täyttivät samat kriteerit kuin 
pelkästään haastatteluun osallistuneet potilaat. Osallistuminen havainnointeihin varmis-
tettiin samalla menettelytavalla kuin haastatteluihin. Tutkija kysyi potilaalta, voisiko hän 
tulla katsomaan kun hoitotyöntekijä auttaisi tätä tai suorittaisi hoitotoimenpiteen ja 
jälkikäteen tulla haastattelemaan. Tutkija kertoi potilaalle vain katsovansa tilannetta eikä 
osallistuisi hoitoon. Havainnoitavan hoitotoimenpiteen kriteerinä oli, että hoitotyönteki-
jän tuli tilanteessa koskea potilasta, koska tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oli 
henkilökohtaisen tilan säilyminen. Henkilökohtaisen tilan säilyminen vaarantuu erityi-
sesti, kun hoitotyöntekijä koskee potilasta. Tällöin hoitotyöntekijä on potilaan intiimi-
vyöhykkeellä, jolloin hoitotyöntekijän haju, vartalon lämpö, ääni ja hengitys voidaan 
aistia tarkasti (Hall 1966). 

Havainnointilomake (liite 2) esitestattiin 9.9.2000 kahdella potilaalla. Esitestaus osoitti 
selvästi, että aikaisemmat, melko tarkat luokitteluskeemat eivät toimineet ja niitä 
muutettiin väljemmiksi. Esitestaus kahdella potilaalla koettiin täten riittäväksi. Luokitte-
luskeemojen pohjana on teoreettinen viitekehys.  

Kun tiedetään vain vähän mielenkiinnon kohteena olevasta nonverbaalisesta viestin-
nästä, on tarkoituksenmukaista aloittaa havainnointi ilman etukäteen tarkoin määriteltyjä 
luokitteluskeemoja. Havainnoijan tulee sen sijaan saavuttaa tunne käyttäytymisen 
oleellisista piirteistä tutkittavassa tilanteessa ja tekijöistä, jotka saattavat vaikuttaa siihen. 
(Scherer & Ekman 1982.) Tämän vuoksi tutkija kirjasi vapaasti havaintojaan kohtaan 
verbaliikka ja nonverbaliikka sekä erityiset havainnot.  
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Havainnoinnissa ei käytetty videokameraa. Tutkija oli ulkopuolinen havainnoija. 
Ulkopuolisen havainnoinnin puutteena oli se, että havainnoija ei voinut tilanteissa 
haastatella tai selvittää asioita havainnoitavalta (Morse & Field 1995), mutta toisaalta hän 
pystyi keskittymään havainnointiin täysipainoisesti (Polit & Hungler 1995). Muutaman 
kerran tutkija joutui auttamaan tilanteessa hoitotyöntekijää, mutta tämän jälkeen hän 
vetäytyi taas taka-alalle. Havainnointi kohdistui potilaan täydelliseen nonverbaalisen 
viestinnän havainnoimiseen, jolloin huomioitiin kaikki potilaan nonverbaaliset viestintä-
keinot (Scherer & Ekman 1982). Tällä tarkoitetaan potilaan eleiden, ilmeiden, kehon 
asentojen ja katsekontaktin havainnoimista. Havainnoidessa huomioitiin myös käytetty 
verbaalinen viestintä. Havainnoitaessa on tärkeää huomata myös mitä ei tapahtunut 
(Patton 1990). Tutkija havainnoi lisäksi koputtiko hoitotyöntekijä oveen ennen menoaan 
potilashuoneeseen, kysyikö hän luvan kosketukseen, käyttikö hän väliverhoja, kertoiko 
hän etukäteen potilaalle mitä aikoo tehdä ja kertoiko hän potilaalle hoitotoimenpiteen 
aikana mitä tekee. Aikaisemman tutkimuksen (Rosqvist & Rosqvist 1999) perusteella 
useat näistä toimenpiteistä ovat potilaalle merkityksellisiä.  

 Haastattelut suoritettiin samana päivänä, mahdollisimman pian havainnoinnin jälkeen. 
Havainnoitavat tilanteet olivat hyvin erilaisia. Tutkimuksessa olevat havainnointilanteet 
olivat seuraavia: aamupesut, painonmittaus istumavaa´alla, lämmön mittaus kainalosta, 
kanyylin laittaminen, verenpaineen mittaus, pulssin mittaus ranteesta, antibiootin 
laittaminen suonensisäisesti kanyyliin tai keskuslaskimokatetriin ja lääkkeen laittaminen 
injektiona. Monet vuorovaikutustilanteet sisälsivät useita eri hoitotoimenpiteitä samalla 
kerralla. (liitetaulukko 4)  

Havainnoinnit saatiin kerättyä 14 eri päivänä 9.9.2000�11.7.2001 välisenä aikana. 
Havainnointeihin yhteensä käytetty aika oli 279 minuuttia eli neljä tuntia ja 39 minuuttia. 
Havainnoinnit kestivät 2�40 minuuttiin. Keskiarvo oli 11 minuuttia. Havainnoinneista 13 
tehtiin aamuvuoron aikana (klo 7�15), koska suurin osa hoitotoimenpiteistä tehdään 
silloin. Pääosa (N = 15) havainnoinneista tehtiin viikonloppuisin, koska tutkija halusi 
mahdollisimman vähän lisätä hoitotyöntekijöiden työmäärää. Arkisin muun muassa 
lääkärinkierrot ja erilaiset potilaille tehtävät toimenpiteet aiheuttavat kiireen hoitotyönte-
kijöille. 

6.3  Aineiston analyysimenetelmät 

Taulukossa 4 on esitetty tutkimusprosessin eteneminen tutkimustehtävittäin. Struktu-
roidun haastattelun (mittarin) sisältämät osa-alueet, kysymysten numerot ja yhteys 
tutkimustehtäviin on esitetty tarkemmin liitetaulukossa 3.  
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Taulukko 4. Tutkimusprosessin eteneminen tutkimustehtävittäin. 

Tutkimusprosessi 1 2 3 4 
Tutkimustehtävän 
sisältö 

Miten potilaat 
kokevat 
itsemääräämisoi- 
keutensa toteutu- 
van sairaalassa? 

Millaisilla teki- 
jöillä on yhteyttä 
potilaan 
henkilökohtaiseen 
tilaan ja sen 
säilymiseen 
sairaalassa? 

Millaisia 
verbaalisia ja 
nonverbaalisia 
viestintäkeinoja 
potilaat käyttävät 
sairaalassa 
suojatakseen 
henkilökohtaisen 
tilan säilymisen? 

Millaisia 
kokemuksia 
potilailla on 
henkilökohtaisen 
tilansa säilymisen 
epäonnistumisesta 
sairaalassa? 

Aineistonkeruu- 
menetelmät ja  
aineisto 

Strukturoitu 
haastattelu N = 250 
potilasta 

Strukturoitu 
haastattelu 
N = 250 potilasta, 
havainnointi 
N = 25 potilaaan ja 
hoitotyöntekijän 
välistä 
vuorovaikutus- 
tilannetta (hoito- 
työntekijään 
liittyvät 
ominaisuudet,ks 
6.2.3. 
Havainnointi) 

Havainnointi 
N = 25 potilaan ja 
hoitotyöntekijän 
välistä 
vuorovaikutus- 
tilannetta, 
strukturoitu 
haastattelu 
N = 250 potilasta 

Strukturoitu 
haastattelu N = 250 
potilasta 

Analyysimenetelmät Tilastolliset 
menetelmät 

Tilastolliset 
menetelmät, 
sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi, 
tilastolliset 
menetelmät 

Tilastolliset 
menetelmät 

Tulosten raportointi Kappale 7.1. 
Potilaan 
itsemääräämisoi- 
keuden toteutumi- 
nen sairaalassa 

Kappale 7.2. 
Potilaan 
henkilökohtaisen 
tilan säilymiseen 
yhteydessä olevat 
tekijät sairaalassa 

Kappale 7.3.  
Potilaiden 
käyttämät keinot 
suojata 
henkilökohtaisen 
tilansa säilymisen 
sairaalassa  

Kappale 7.4.  
Henkilökohtaisen 
tilan säilymisen 
epäonnistuminen 
sairaalassa 

6.3.1  Tilastolliset menetelmät 

Haastattelujen strukturoidut kysymykset analysoitiin SPSS for Windows 10.1.3 
-ohjelmalla (2000). Aineistosta laskettiin yksiulotteiset frekvenssi- ja prosenttijakaumat. 
Potilaan henkilökohtaista tilaa auditiivisesti, visuaalisesti ja olfaktorisesti loukkaavista 
muuttujista muodostettiin summamuuttujia (liitetaulukko 5). Summamuuttujat muodos-
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tettiin laskemalla yhteen kuhunkin summamuuttujaan kuuluvat vastauskoodit ja jakamal-
la saatu summa kysymysten lukumäärällä. Taktiilista loukkaamista tutkittiin avoimella 
kysymyksellä. Tutkimustulosten graafisen esityksen muotona käytettiin pylväsdiagram-
meja ja tutkijan itse kehittämiä sisällön analyysiin perustuvia kuvioita. 

Potilaan taustamuuttujien eli yksilöllisten ominaisuuksien yhteyttä henkilökohtaiseen 
tilaan selvitettiin yksittäisten muuttujien ja summamuuttujien avulla. Muuttujien välisten 
riippuvuuksien selvittämiseksi käytettiin ristiintaulukointia ja Spearmanin korrelaatioker-
rointa. Auditiivista, visuaalista ja olfaktorista tunkeutumista mittaavien summamuuttujien 
merkitsevyyden testaamiseksi käytettiin riippumattomien ryhmien t-testiä, yksisuuntaista 
varianssianalyysiä, Mann Whitneyn U -testiä ja χ2-riippumattomuustestiä. (Heikkilä 
1999.)  

P-arvojen laskenta on yksi osa tutkimusaineiston tilastollista analyysiä, joka antaa 
aineksia sekä tilastolliselle päättelylle että yleiselle päätelmien teolle tutkimustulosten 
pohjalta. Tulosten tilastollisen merkitsevyyden rajana pidetään p-arvoa p ≤ 0.05 tai 
p ≤ 0.01 joita käytetään yleisesti tutkimuksissa (Burns & Grove 1993). P-arvon ollessa 
> 0.1 sillä ei katsota tilastollisesti olevan merkitystä (ns.), 0.10�0.05 tuloksen katsotaan 
olevan oireellinen, < 0.05 melkein merkitsevä, ≤ 0.01 merkitsevä ja < 0.001 erittäin 
merkitsevä. Tässä tutkimuksessa merkitsevyydet esitetään tarkkoina p-arvoina ja tulosten 
lukemisen selkiyttämiseksi ja helpottamiseksi tuloksissa on käytetty numeraalisten 
arvojen lisäksi seuraavia kirjaimia ja kuvioita: > 0.1 = ns., 0.1�0.05 = °, < 0.05 = ∗, 
≤ 0.01 = ∗∗, < 0.001 = ∗∗∗. Tutkijan ei kuitenkaan tule laiminlyödä varsinaisten tulosten 
(mm. prosenttijakaumat) raportointia korvaamalla ne pelkillä p-arvoilla.  

Tulososassa esitetään ne tulokset, joissa prosenttijakaumien erot ovat vähintään 14 % 
poikkeuksena ne jakaumat, joiden välinen ero on tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksen 
tulokset ovat teoreettisen viitekehyksen sisältämän aihejärjestyksen ja tutkimusongelmien 
mukaisessa järjestyksessä. Tulokset on esitetty Likert-asteikon mukaisesti ellei asiasta ole 
erikseen mainintaa. Taulukoissa on useasti yhdistetty luokat täysin samaa mieltä ja melko 
samaa mieltä sekä jonkin verran eri mieltä ja täysin eri mieltä tulosten selkeämmän 
havainnollistamisen vuoksi. Osassa taulukoista on esitetty vain muuttujan ääripään 
vastaukset eli täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä ja tällöin p-arvoa on käytetty 
suuntaa näyttävänä tekijänä.  

6.3.2  Sisällön analyysi 

Haastattelun avoimet kysymykset ja havainnointiaineisto analysoitiin laadullisella 
sisällön analyysilla (esim. Krippendorff 1986, Weber 1990, Dey 1993, Burnard 1996, 
Cavanagh 1997). Se on menettelytapa, jolla dokumentteja voidaan analysoida systemaat-
tisesti ja objektiivisesti. Sisällön analyysin avulla voidaan järjestää, kuvailla ja kvantifioi-
da tutkittavaa ilmiötä ja sen avulla pyritään rakentamaan malleja, jotka esittävät tutkitta-
vaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla ilmiö voidaan käsitteellistää. (Kyngäs 
& Vanhanen 1999.) Induktiivisessa sisällön analyysissä luokittelu tehdään ilman 
etukäteen asetettua viitekehystä (Patton 1990). Tällöin analyysin tuloksena syntyneet 
mallit, teemat ja kategoriat muodostetaan aineistosta itsestään (Patton 1990) esimerkiksi 
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aiheiden esiintyvyyden perusteella. Luokittelun tuloksena syntyneiden luokkien nimeä-
misessä voidaan käyttää joko potilaiden kehittämiä ja käyttämiä kategorioita tai, jos 
potilaat eivät ole näistä tietoisia, tutkija itse voi tulla niistä tietoiseksi ja kehittää käsitteitä 
kuvaamaan näitä induktiivisesti luotuja kategorioita (Patton 1990). 

Haastattelujen avoimet kysymykset ja havainnoinnit kirjoitettiin sanatarkasti tekstiksi 
viikon sisällä aineiston keruusta. Aineistoa käsiteltiin siten, että kukin avoin kysymys 
analysoitiin kerrallaan ja havainnoinnit omana kokonaisuutenaan. Sisällönanalyysien 
perusteella syntyneet tulokset yhdistettiin jälkikäteen tilastollisten menetelmien avulla 
saatuihin tuloksiin. Potilaan taustatietoihin kuuluvan, tämän mielialaa (liitetaulukko 6) 
koskevan kysymyksen käsittely aloitettiin lukemalla jokainen vastaus huolellisesti läpi ja 
merkitsemällä marginaaliin oliko lausuma pääasiallisesti positiivinen, neutraali vai 
negatiivinen. Luokittelun perusteena oli mahdollisuus hyödyntää tuloksia tilastollisesti, 
koska mieliala kuuluu potilaan taustatietoihin ja tutkimuksen tehtävänä on etsiä yhteyksiä 
mielialan ja tutkittavan ilmiön välillä. Deduktiivisesti tehtyä luokittelua perustellaan 
analyysin luotettavuuden lisäämisellä, koska vaarana on potilaiden vastausten ylitulkinta. 
Viikon päästä lausumat luettiin uudelleen lävitse ja varmistettiin niiden kuuluminen 
luokkiin. Tarvittaessa lausuman luokkaa muutettiin. Luokittelun yksimielisyysprosentti, 
joka ilmaisee luokittelun reliabiliteettia, oli 96 (250/250+ - 9 = 96 %). Sen jälkeen kaikki 
lausumat ryhmiteltiin edellä mainittuihin kolmeen luokkaan, jotka muodostivat alakate-
goriat. Pääkategorian muodosti potilaan mieliala sairaalassa. Ryhmittelyn jälkeen 
lausuman kuuluminen alakategoriaan tarkistettiin vielä kerran lukemalla lausumat läpi. 

Haastattelujen muiden avoimien kysymysten käsittely aloitettiin lukemalla koko teksti 
useaan kertaan läpi, jotta tutkija sai kokonaiskuvan vastauksista. Seuraavaksi kirjoitettiin 
jokaisessa vastauksessa oleva lausuma tai lausumat paperin marginaaliin. Tämän jälkeen 
lausumat kirjoitettiin tietokoneelle tekstinkäsittelyohjelmaan. Sen jälkeen samaan 
teemaan kuuluvat lausumat poimittiin yhteen eli lausumat ryhmiteltiin yhdistävän tekijän 
mukaisesti samaan luokkaan. Tekstin uudelleen lukemisen jälkeen samansisältöiset luokat 
yhdistettiin ja sisällöstä muodostuneet kategoriat nimettiin. Nämä ylätason kategoriat 
olivat tutkijan selitys luokkien kuvaamille ilmiöille. Ylätason kategorioita verrattiin vielä 
alkuperäiseen tekstiin ja tarkistettiin saiko tutkijan antama selitys sieltä tukea. Suorat 
lainaukset konkretisoivat luokittelua. Liitetaulukoissa 7, 9 ja 10 on esitetty esimerkit 
lausumien ryhmittelystä ja edelleen kategorioiden muodostamisesta. Tässä tutkimuksessa 
avoimien kysymyksien lausumia ei kvantifioitu, koska laadullisen aineiston tarkoitus on 
rikastuttaa aineistoa ja kuvata monipuolisesti potilaan kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. 
Tutkimusraportissa olevien suorien lainauksien tarkoituksena on lisätä raportin luotetta-
vuutta ja osoittaa lukijalle minkälaisesta alkuperäisaineistosta kategoriat on muodostettu 
(Eskola & Suoranta 1998).  

Havainnointiaineiston käsittely aloitettiin lukemalla havainnoitujen vuorovaikutusti-
lanteiden kuvaukset useaan kertaan läpi. Tutkija etsi havainnoidusta vuorovaikutustilan-
teesta etukäteen määritellyt, tutkimuksen teoreettiseen osaan pohjautuvat hoitotyöntekijän 
käyttäytymiseen liittyvät asiat. Näitä olivat seuraavat huomiot: koputtiko hoitotyöntekijä 
oveen ennen menoaan potilashuoneeseen, kysyikö hän luvan kosketukseen, käyttikö hän 
väliverhoja, kertoiko hän etukäteen potilaalle mitä aikoo tehdä ja kertoiko hän potilaalle 
hoitotoimenpiteen aikana mitä tekee. Potilaan verbaalista ja nonverbaalista viestintää 
havainnoitiin ilman etukäteen tarkoin muodostettua luokitteluskeemaa, ja sisällön 
analyysi tapahtui induktiivisesti havainnoidusta sisällöstä lähtien (liitetaulukko 8). 
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Tekstistä etsittiin nonverbaalisia viestejä sisältävät lausumat, jotka kirjoitettiin tietoko-
neelle tekstinkäsittelyohjelmaan (Polit & Hungler 1995, Burnard 1996). Sen jälkeen 
samaan teemaan kuuluvat lausumat poimittiin yhteen eli lausumat ryhmiteltiin yhdistävän 
tekijän mukaisesti samaan luokkaan. Tekstin uudelleen lukemisen jälkeen samansisältöi-
set luokat yhdistettiin ja sisällöstä muodostuneet kategoriat nimettiin. (Weber 1990.) 
Nämä kategoriat olivat tutkijan selitys luokkien kuvaamille ilmiöille. Kategorioita 
verrattiin vielä alkuperäiseen tekstiin ja tarkistettiin saiko tutkijan antama selitys sieltä 
tukea. Potilaan nonverbaalisia viestintäkeinoja ei kvantifioitu, koska sitä ei ollut ilmiön 
kannalta mahdollista tehdä luotettavasti. Tutkijan ei ollut mahdollista havaita kaikkia 
potilaan lähettämiä nonverbaalisia viestejä ja reagoida niiden esiintymiseen. Tässä 
tutkimuksessa potilaan nonverbaalisissa viesteissä oli tärkeämpää havaita millaisia 
viestejä esiintyi, koska kyseessä on kuvaileva tutkimus siitä, millaisia keinoja potilaalla 
on suojata henkilökohtaista tilaansa sairaalassa. 

Sisällön analyysin reliabiliteetti sisältää tulosten pysyvyyden (stability). Pysyvyyden 
varmistamiseksi tutkija luokitteli koko aineiston uudelleen kahden kuukauden kuluttua 
(test-retest-menetelmä). Yksimielisyysprosentin laskeminen soveltui ainoastaan potilaan 
mielialaa käsittelevän avoimen kysymyksen reliabiliteetin varmistamiseksi. Muut 
avoimet kysymykset olivat muodoltaan sellaisia, että vastauksen luokasta ei ollut 
epävarmuutta vaan luotettavuuden pohdinta kohdistui luokista muodostettujen kategori-
oiden muodostumiseen. Esimerkiksi potilaiden kuvaukset väliverhojen käyttämisen syistä 
sisälsivät selkeästi eri vastausvaihtoehtoja, kuten potilastoveri, omat tai naapurin vieraat 
tai valoeste. Tutkijan tehtäväksi jäi vastauksista muodostettujen luokkien välisten 
yhteyksien etsiminen ja yhdistävien kategorioiden muodostaminen.  

Käytettäessä kahta tai useampaa itsenäistä analysoijaa tulosten vastaavuus vahvistuu, 
mutta tässä tutkimuksessa se ei ollut mahdollista vaan tutkija suoritti aineiston analysoin-
nin itse (mm. Krippendorff 1986, Weber 1990, Cavanagh 1997). Laadullisessa tutkimuk-
sessa korostetaan sitä, että tutkija tuntee ja ymmärtää tutkimusaineistonsa kontekstin 
sisältäpäin (Burnard 1996). Tällöin ei ole varmaa, että ulkopuolinen luokittelija voisi 
parantaa luotettavuutta, koska hänellä ei ole mahdollisuutta paneutua syvällisesti 
aineistoon. Tämän vuoksi tutkija itse luokitteli aineistonsa molemmilla kerroilla. 

Tutkimuksen tulososassa esitetään autenttisia lainauksia potilaiden haastatteluista. 
Autenttisten lainausten perään on merkitty haastateltavan sukupuoli, ikä ja haastattelun 
järjestysnumero.  

6.4  Eettiset näkökohdat 

Tutkimuksessa tulee kunnioittaa ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatetta ja ennen 
tutkimukseen ryhtymistä haettiin tutkimussuunnitelmalle lupa eettiseltä toimikunnalta 
(Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999). Sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta 
hyväksyi tutkimussuunnitelman virallisesti 21.2.2000. Jokaisen tutkimuksen toteuttami-
seen liittyy yhtäläisiä ja erityislaatuisia eettisiä kysymyksiä (esim. Latvala 2001), joihin 
tutkijan tulee huolellisesti perehtyä kunnioittaakseen tutkittavien oikeuksia. Tutkimuksen 
teon moraalisina lähtökohtina tulee olla hyvän tekeminen toiselle, vahingon välttäminen 
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ja näiden keskinäinen arvottaminen (Pelkonen & Louhiala 2002). Tutkittavan oikeutta 
yksityisyyteen on suojeltava ja häntä tulee suojella fyysiseltä, psyykkiseltä tai muulta 
vahingolta (Lääkärin etiikka 1992, Fontana & Frey 1994, Laki lääketieteellisestä 
tutkimuksesta 1999, Pelkonen & Louhiala 2002). Hyvän tutkimuskäytännön ensisijaisena 
periaatteena on tutkittavan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 
(Pelkonen & Louhiala 2002).  

Potilaan itsemääräämisoikeus konkretisoitui hänen päätöksessään osallistua tutkimuk-
seen. Päätöksen osoitukseksi potilaan tulee antaa kirjallinen, tietoon perustuva suostumus 
osallistumisesta (Fontana & Frey 1994, Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999, 
Pelkonen & Louhiala 2002). Kanervan ym. (1999) tutkimuksen mukaan tulee kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, että potilas todella ymmärtää saamansa tiedon ja mahdollis-
taakseen tämän tutkija antoi potilaalle mahdollisuuden kysyä haluamiansa asioita ennen 
ja jälkeen haastattelu- ja havainnointitilanteen. Tietoisen päätöksen tekemiseksi potilaalle 
annettiin tietoa kuka tutkimusta tekee, mikä on tutkimusaihe, missä tutkimusta tehdään ja 
miten tutkitaan ja kauanko tutkimustilanteet kestävät. Lisäksi potilaalle kerrottiin, että 
osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja tutkittavalla on oikeus keskeyttää 
tutkimus missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta. Tutkija selvitti potilaalle, että 
tutkimustuloksia käsittelee vain tutkija, joten potilaan antamat vastaukset eivät vaikuta 
hänen hoitoonsa osastolla ja että tutkimustuloksia käytetään vain tässä väitöskirjatutki-
muksessa, jonka jälkeen ne tuhotaan. Potilaalle kerrottiin, että sanelimelle nauhoitettuja 
haastatteluja ei säilytetä paria viikkoa kauempaa ja että potilaan anonymiteetti säilyy, 
koska nimeä ja sosiaaliturvatunnusta ei kirjata missään vaiheessa. Tutkimustuloksia 
kerrottiin hyödynnettävän hoitotyön kehittämisessä ja tutkimusraportin arvioitiin 
valmistuvan alkuvuodesta 2003. 

Tietoisen suostumuksensa osoitukseksi potilas allekirjoitti suostumuslomakkeen (liite 
1) ja halutessaan hän sai itselleen siitä jäljennöksen. Muutama potilas ei suostunut 
allekirjoittamaan ja näin ollen he eivät voineet osallistua. Varsinkin iäkkäämmät potilaat 
saattoivat epäillä miksi allekirjoitus tarvitaan. Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei 
keskeyttänyt. 

Tämän tutkimuksen aihe on eettinen. Kyseessä on jokaisen ihmisen oikeus yksityisyy-
teen sekä sen loukkaamattomuuteen. Potilaan yksityisyyttä ja henkilökohtaista tilaa 
kunnioittaakseen havainnointi suoritettiin ilman videointia (Polit & Hungler 1995), koska 
havainnointi itsessään loukkaa jossain määrin potilaan yksityisyyttä (Adler & Adler 1994, 
Wainwright 1994). Lisäksi potilaalle kerrottiin tutkijan roolista havainnoijana, joten hän 
tiesi olevansa havainnoinnin kohteena (Polit & Hungler 1995).  

Potilaat joutuvat sairaalassa olonsa aikana erilaisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpitei-
siin, jotka he saattavat kokea yksityisyyttään ja henkilökohtaista tilaansa loukkaaviksi 
(Wainwright 1994). Potilaiden kokemuksien selvittäminen henkilökohtaisen tilan 
merkityksellisyydestä ja sitä loukkaavista tilanteista on tärkeää, jotta hoitotyöntekijöiden 
asenteita ja sitä kautta hoitokäytäntöjä voidaan muuttaa potilaiden yksityisyyden tarpeita 
kunnioittavaksi. Haastattelutilanteiden lopuksi potilaalta kysyttiin, jäikö häntä vaivaa-
maan jokin asia ja jäikö hänelle paha mieli haastattelusta. Kysymys esitettiin myös niille 
potilaille, joiden kohdalla ikäviä kokemuksia ei ollut esiintynyt. Osalla potilaista ikävät 
kokemukset muistuivat mieleen vielä vuosienkin takaa. Haastattelutilanteissa tutkija 
joutui välillä kohtaamaan potilaan ahdistuksen ja pahan olon. Hankalien ja ikävien 
tapahtumien aiheuttamien tunnereaktioiden kuunteleminen ja käsitteleminen oli välillä 
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raskasta myös tutkijalle ja epäilys siitä, miten potilas jaksaa tutkimustilanteen päätyttyä 
vaivasi mieltä. Toisaalta potilas oli saanut mahdollisuuden kertoa haluamastaan asiasta 
ihmiselle, joka oli aidosti kiinnostunut. Moni potilas ei ollut kertonut kenellekään muulle 
ikävistä asioista ja asioista puhuminen saattoi helpottaa oloa. Potilas ei myöskään kerro 
tutkijalle enempää kuin haluaa. 

Haastattelussa esiintyvien ahdistavien kokemusten käsittely herätti kysymyksen tutki-
muksen teon oikeutuksesta ja tulosten hyödynnettävyydestä potilaalle. Tutkittaessa 
eettisiä asioita on usein katsottava rumia ja epämiellyttäviä asioita, koska paha on aina 
hyvän varjo. Kuitenkin monipuolisen tiedon hankkiminen vallitsevista olosuhteista on 
hyvin tärkeää. (Lindqvist 2001.) Tutkimukseen liittyvän hoitotyön kehittämisen arvon 
vuoksi tutkija katsoi tutkimuksen tekemisen oikeutetuksi. Potilaan ahdistuksen lievittämi-
seksi tutkija antoi potilaalle aikaa kertoa rauhassa ikävistä kokemuksistaan. 

 



7 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tulokset on esitetty teoreettisen viitekehyksen sisältämän aihejärjestyksen ja 
tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä. Tulososassa havainnointien tulokset 
esitetään haastattelujen avulla saatujen tulosten välittömässä yhteydessä, jolloin tulosten 
väliset yhteneväisyydet ja eroavaisuudet tulevat esille. Havainnointitulokset liittyvät 
tulososassa hoitotyöntekijään yhteydessä oleviin ominaisuuksiin ja potilaan käyttämiin 
verbaalisiin ja nonverbaalisiin keinoihin säilyttää henkilökohtainen tilansa sairaalassa.  

Tuloksissa kuvataan aluksi potilaiden kokemukset itsemääräämisoikeuden toteutumi-
sesta sairaalassa ja alistumisesta hoidon aikana. Seuraavaksi käsitellään potilaan 
henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevia tekijöitä (potilaan yksilölliset 
ominaisuudet, hoitotyöntekijään ja hoitotyöhön yhteydessä olevat ominaisuudet). 
Potilaan yksilöllisten ominaisuuksien yhteyttä tarkastellaan suhteessa henkilökohtaisen 
tilan loukkaamattomana säilymisen merkityksellisyyteen ja samalla esitetään tulokset 
potilaiden kokeman epämiellyttävän kosketuksen syistä. Lopuksi esitetään potilaan 
henkilökohtaisen tilan säilymisen epäonnistumisen aiheuttamat tuntemukset.  

Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevien, hoitotyöntekijään 
liittyvien ominaisuuksien tulososassa käsitellään potilaiden kokemuksia heidän merkityk-
sellisinä pitämistään asioista ja asioiden toteutumisesta käytännön hoitotyössä. Hoito-
työntekijään yhteydessä olevat ominaisuudet käsittelevät hoitotyöntekijän sukupuolta, 
omahoitajajärjestelmän toteutumista, oveen koputtamista, esittelyä, teitittelyä, tiedon-
saantia, luvan kysymistä kosketukseen ja ilman lupaa tapahtuvaa kosketusta. Koputtamis-
ta esittelevät tulokset sisältävät myös potilaiden kokemukset koputtamisen toivottavuu-
teen tai ei-toivottavuuteen liittyvistä syistä.  

Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevat ja hoitotyöhön liittyvät 
tekijät käsittelevät välttämätöntä ja ei-välttämätöntä kosketusta hoidon aikana. Ei-
välttämätön kosketus sisältää potilaiden kokemukset turhalta ja ylimääräiseltä tuntuvasta 
kosketuksesta sekä lohduttavasta kosketuksesta.  

Seuraavaksi tuloksissa esitetään potilaiden käyttämät verbaaliset ja nonverbaaliset 
viestintäkeinot suojata henkilökohtaisen tilan säilyminen sairaalassa. Nonverbaaliset 
viestintäkeinot sisältävät potilaiden kokemukset väliverhojen käyttämisestä sairaalassa. 
Tulososan lopuksi esitetään potilaiden kokemukset henkilökohtaisen tilan säilymisen 
epäonnistumisesta. 
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7.1  Potilaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen sairaalassa 

Yli kymmenes (14 %) potilaista koki, että heillä on erittäin paljon ja vajaa puolet (49 %) 
potilaista koki, että melko paljon mahdollisuutta vaikuttaa omaa kehoaan koskeviin 
hoitotoimenpiteisiin. Vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi arvioi noin viidennes (22 %) 
potilaista ja joka kymmenes (10 %) arvioi, ettei voi vaikuttaa lainkaan. Potilaan iällä oli 
selvä yhteys koettuun vaikuttamismahdollisuuteen (p = 0.010**) siten, että iän lisäänty-
essä vaikutusmahdollisuuksien arvioitiin vähenevän (kuvio 3).  

 

Kuvio 3. Potilaiden vaikutusmahdollisuudet omaa kehoa koskeviin hoitotoimenpiteisiin 
ikäryhmittäin (N = 250).  

Kansa-, keski- tai peruskoulun käyneet kokivat mahdollisuutensa vaikuttaa omaa kehoa 
koskeviin hoitotoimenpiteisiin pienemmiksi kuin enemmän kouluttautuneet 
(p = 0.001**). Yhden hengen potilashuoneessa olevat potilaat kokivat itsemääräämisoi-
keutensa paremmaksi kuin suuremmissa potilashuoneissa olevat potilaat (p = 0.047*). 
Potilaan mieliala sairaalassa oli myös yhteydessä potilaan kokemaan mahdollisuuteen 
vaikuttaa omaa kehoa koskeviin hoitotoimenpiteisiin. Potilaat, joilla ei mielestään ollut 
lainkaan mahdollisuutta vaikuttaa, kokivat useammin mielialansa huonoksi tai heillä oli 
negatiivisia tuntemuksia (44 %) kuin niillä potilailla, joilla oli mielestään erittäin paljon 
mahdollisuutta vaikuttaa (27 %). 

Potilaista 1 % (n = 3) oli alistunut aina ja 2 % (n = 5) melko usein tilanteissa, joissa 
olisi halunnut kieltäytyä hoitotyöntekijän ehdottamasta hoitotoimenpiteestä. Viidennes 
(20 %) potilaista oli alistunut melko harvoin ja valtaosa (76 %) potilaista ei ollut koskaan 
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alistunut tilanteeseen. Potilaista 1 % ei osannut vastata kysymykseen. Aina tai melko 
usein alistuneet potilaat olivat yhtä lukuun ottamatta kansa-, keski- tai peruskoulun 
käyneitä (n = 7). Potilashuoneen koko vaikutti siten, että yli kolmen hengen huoneissa 
olevat potilaat (86 %) kokivat useimmin, etteivät ole koskaan alistuneet kun taas yhden 
hengen huoneissa olevista potilaista 70 % koki, ettei ollut koskaan alistunut ehdotettuihin 
hoitotoimenpiteisiin. 

7.2  Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevat 
tekijät sairaalassa 

7.2.1  Potilaan yksilölliset ominaisuudet 

Potilaat kokivat taktiilisen tilansa säilymisen loukkaamattomana merkityksellisenä. 
Naiset pitivät miehiä huomattavasti useammin erittäin merkityksellisenä ettei heidän 
taktiilista tilaansa loukata (p < 0.001***) (kuvio 4). Potilaiden ikä vaikutti 
loukkaamattomuuden merkityksellisyyteen siten, että iän lisääntyessä väheni 
loukkaamattomuuden merkityksellisyys. Valtaosa (72 %) nuorimmista potilaista (16�39-
vuotiaat) piti erittäin merkityksellisenä, etteivät hoitotyöntekijät loukkaa taktiilisesti kun 
yli 65-vuotiaista potilaista puolet (50 %) piti loukkaamattomuutta erittäin 
merkityksellisenä (p = 0.003**). Kukaan nuorimmista potilaista ja 14 % yli 65-vuotiaista 
potilaista piti taktiilista loukkaamattomuutta vähän tai ei lainkaan merkityksellisenä. 
Potilashuoneen koko vaikutti henkilökohtaisen tilan kokemiseen siten, että noin viidennes 
(21 %) kahden hengen potilashuoneessa olevista potilaista piti taktiilisen tilan 
loukkaamista merkityksettömänä, kun kolmen hengen huoneessa loukkaamista piti 
merkityksettömänä 4 % potilaista (p = 0.011**). 
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Kuvio 4. Taktiilisen tilan merkityksellisyys naisilla ja miehillä (N = 250).  

Neljännes (25 %) potilaista oli kokenut hoitotyöntekijän kosketuksen epämiellyttäväksi. 
Strukturoidun haastattelun avoimen kysymyksen (numero 21) sisällönanalyysin perus-
teella epämiellyttäväksi koetun kosketuksen syyt olivat hyvin erilaisia. Kosketuksen 
koettiin vaarantavan potilaan yksityisyyden. Kokemattomuus potilaana olosta, tiedon-
saannin puute hoitotoimenpiteestä ja omatoimisuuden tukematta jättäminen eli puolesta 
tekeminen vaikuttivat siihen, että hoitotyöntekijän kosketus tuntui epämiellyttävältä.  

P: �Noh..esimerkiksi niin tuota..kun..virtsarakon tuo..tyhjennys.� 
ER: �Onko se katetrointi?� 
P: �Niin joo katetrointi niin se on tota..toisten ..toisten tekemänä se on helepompi ja 
toisten..toisten vaikeampi, että se on..� 
ER: �Että riippuu hoitajasta?� 
P: �Niin, vähä hoitajastaki,� 
ER: �Joo-o, no osaatteko sanoa että miksi se juuri sitten toisilla hoitajilla se on epä-
miellyttävämpää?� 
P: �No se..jotenki minusta tuntuu, että ne ei ossaa siinä sitä tehessään selittää, että 
saattaa käyä tai koskettaa tai sillai, että tuota, se jotenki..jää semmonen epämiellyttä-
vä tunne siittä että se..niinku toiset sannoo, että nythän minä paan sen putken sissään 
ja voi vähän sattua tai jotaki tämmöstä niin..toisilla on vähä semmosta..tämmönenki 
asia oli justiin sitte jossa minä olin konneena, hehhehheh..joo�. �mies 66 vuotta (101) 

P: �Sellasessa tilanteessa kun hoitohenkilö ei kerro sitä, että mitä hän aikoo tehä, 
mutta rupiaa jottain..kättä ja, öö..hihhaa käärimään�. �nainen 42 vuotta (156) 

Hoitotyöntekijän kipua aiheuttava, tarpeeton, esineellistävä ja ilman lupaa tapahtuva 
kosketus koettiin epämiellyttäväksi. Myös hoitotyöntekijän vastakkainen sukupuoli 
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aiheutti kosketuksen epämiellyttävyyden tunteen. Epämiellyttäväksi koettu kosketus 
aiheutti potilaassa negatiivisia tuntemuksia, joista potilaat mainitsivat avuttomuuden 
tunteen, alemmuuden tunteen ja alistavuuden tunteen. Kuviossa 5 on sisällönanalyysiin 
perustuen esitetty hoitotyöntekijän epämiellyttävän kosketuksen syyt.  

P: �Joo, on ihan totta, että tuota niin niin, just tämmönen..ku piti käyä tommosella 
alusastialla..esimerkiksi ja sitte muistan sillon ku laitettiin katetri ja..tämmösiä juttuja, 
että tuota, mitkä tuntu tosi..ikäviltä sillon..mut ku niitä on nii, mulle on nii paljo tehty 
kaikkee, että jotenki on turtunu..mm..että oikeestaan niinku pakko alistua sanotaanko 
näin..nii..että kyll se alussa tuntu minusta hirveän hankalalle..kaikki tämmöset ja just 
se, että tuota..tosiaan ett jos siihen tultiin jotaki tekemään ja..ja siinä oli vaan noin 
niiku..orja ja sitte ja jotain tehtiin siinä mun sängyn vierellä.� 
ER: �Oliko teillä silloin väliverhot käytössä?� 
P: �No ne on, mutt mun mielestä ne ei suojaa tarpeeks kuitenkaan..sieltä välistä 
saattaa ihmiset nähä ja..kaikkea tämmöstä näin,että..kyll ne häirittee tietenki vieläki, 
mutt että..mut niikun, hmm, jollakin lailla..kuitenki..mm�. mies 61 vuotta (35) 

EPÄMIELLYTTÄVÄ 
KOSKETUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Potilaiden kokemukset epämiellyttävän kosketuksen syistä (N = 62).  

Osa potilaista koki, että sairaana ollessa ei hoitotyöntekijän sukupuolella ole väliä, mutta 
kun vointi paranee, potilas muuttuu häveliäämmäksi. Osa potilaista ei suostuisi sen sijaan 
lähtemään peseytymään vastakkaista sukupuolta olevan hoitotyöntekijän kanssa. 
Naispotilas saattoi hävetä omaa vartaloaan mieshoitotyöntekijän hoitaessa. Osa potilaista 
ei pitänyt mieshoitotyöntekijän ikää merkityksellisenä, mutta osa koki nuorempien 
mieshoitotyöntekijöiden kosketuksen olevan pehmeämpää, joustavampaa ja miellyttä-
vämpää kuin vanhempien mieshoitotyöntekijöiden.  

Varsinkin naispotilaat kokivat vastakkaista sukupuolta olevan hoitotyöntekijän kos-
ketuksen epämiellyttävänä, mutta joitakin miehiä häiritsi myös naishoitotyöntekijän 
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kosketus esimerkiksi peseytymistilanteissa. Miespotilaat kokivat mieshoitotyöntekijän 
kosketuksen epämiellyttävänä aiheutuen pääasiallisesti omista periaatteista, ennakkoluu-
loista, estoista tai kokemuksen puutteesta. Osa miespotilaista koki mieshoitotyöntekijän 
kosketuksen jopa vastenmielisenä ja saattoi epäillä tämän sukupuolista suuntautuneisuut-
ta. Naishoitotyöntekijöiden koettiin olevan näppärämpiä kun taas mieshoitotyöntekijöi-
den kosketuksen ei katsottu olevan niin luonnollista ja se tuntui kömpelömmältä ja 
kovakouraisemmalta.  

P: �Minusta tuntus, että..se tuota..ei oo niin luonnollisen tuntusta miehen peseminen 
kuin naisen, että se on..kyllä minä ennen annan naisen pestä ku miehen.� 
ER: �Joo� 
P: �Tuntuu joko kömpelömmältä ja..sillä lailla kovakourasemmalta ja sillä lailla 
nii..niin kyllä minä mieluummin..näen ja tunnen, että se on nainen, joka pessee..� �
mies 73 vuotta (23) 

P: �Ei sillä mitään, se vaan, että tahtoo olla naiset olla näppärämpiä siinä pesuhom-
massa, se ei tuota..kaikilta miehiltä oikeen niin..niin luista se.� �mies 64 vuotta (180) 

P: �Kaikkein epämiellyttävintä tietenki on, on tämän katetrin laitto tuota, kun 
se..sanotaan..se on tietenki näin..eri sukupuoli.. tekkee, joo..ja niin..se on minusta, 
mutta, heh, se on aivan ymmärrettävää taas.� 
ER: �Joo, niin on.� 
P: �Mutta tietenki ihmisluonto sotii sitä vastaan -niin, se on, se on..se ihmisen, mä 
sanon, että häpy, hehhehheh, �happy�, jos suomeksi sanottuna niin se on..joo..ennen 
oli palijon suuremmat erot näisä..intiimiasioissa kuin nykypäivänä on tuota -naisilla 
koskaan ollu housuja jalasa, pitkiä housuja eikä ollu ja..ja eikä sortsejakaan koskaan 
pitäneet eikä mittään..eii, kyllä sitä katottiin pitkään.� 
ER: �Joo� 
P: � Joo, mutta nythän on palijon vappaampaa, nyt on, että.. se tuntuu näin, että minä 
oon niin vanaha niinku seittämänkymmentä kolome vuotta, niin hehhehheh..nii, niin 
tuota..se, se tuota, mä niitä vanahoja asioita aina vertaan.� 
ER: �Joo� 
P: �Joo ja arvostanki niitä�. �mies 73 vuotta (48) 

P: �Vanaha akka ja hehhehheh, nuori mies, nii en minä tykkäis että nii tulis pesemään 
kyllä minä..menisin vaikka konttaamalla, jos, hehheh, pesule ite�. �nainen 66 vuotta 
(206) 

Potilaat eivät kokeneet auditiivisen tilan säilymistä loukkaamattomana kovin merkityk-
sellisenä. Sukupuolten välillä ei esiintynyt eroja siinä, kuinka merkityksellisenä louk-
kaamattomuutta pidettiin. Sen sijaan naiset kokivat auditiivisen tilan loukkaamisen 
miehiä epämiellyttävämpänä (kuvio 6). Nuorimmat potilaat (16�39-vuotiaat) arvostivat 
useimmiten erittäin merkityksellisenä (31 %) mahdollisuuttaan säilyttää auditiivinen tila 
loukkaamattomana kun taas iäkkäimmistä (yli 65-vuotiaat) potilaista joka kymmenes 
(10 %) piti asiaa erittäin merkityksellisenä. Sairautensa vakavaksi kokevat potilaat pitivät 
useimmiten merkityksellisenä mahdollisuuttaan auditiiviseen loukkaamattomuuteen 
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(p < 0.001***). Yhden hengen potilashuoneessa olevat potilaat pitivät muita useammin 
erittäin epämiellyttävänä (73 %) auditiiviseen tilansa loukkaamista, kun esimerkiksi yli 
kolmen hengen huoneessa olevista potilaista asiaa piti erittäin epämiellyttävänä 43 %.  

miesnainen

Pr
os

en
tti 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tunkeutuminen

ei 

epämiellyttävää

melko

epämiellyttävää

erittäin

epämiellyttävää

 
Kuvio 6. Auditiivisen tunkeutumisen epämiellyttävyys naisilla ja miehillä (N = 250). 

Visuaalisen tilan säilymistä loukkaamattomana hoidon aikana ei pidetty kovin merkityk-
sellisenä. Visuaalisen loukkaamattomuuden merkityksellisyyteen yhteydessä olevat 
potilaan yksilölliset ominaisuudet on esitetty taulukossa 5. Sen sijaan visuaalisen tilan 
loukkaamisen kokemisessa epämiellyttävänä esiintyi eroja potilaiden sukupuolten välillä 
siten, että naiset kokivat visuaalisen tilansa loukkaamisen miehiä huomattavasti epämiel-
lyttävämpänä (p = 0.002**). 
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Taulukko 5. Potilaan yksilöllisten ominaisuuksien yhteys visuaalisen tilan 
loukkaamattomuuden merkityksellisyyteen (N = 250). 

erittäin merkityksellistä 
(N = 21) 

ei lainkaan merkityksellistä  
(N = 139)  

Potilaan yksilöllinen 
ominaisuus  

f % f % 

p-arvo 

Sukupuoli     0.005** 
nainen 16 12 66 49  
mies 5 4 73 63  

Ikä     0.001** 
16�39-vuotiaat 4 13 10 31  
40�65-vuotiaat 10 9 58 54  
yli 65-vuotiaat 7 6 71 64  

Hoitokerrat     ns. 
ensimmäinen kerta 2 33 4 67  
2�3- kertaa 5 15 16 49  
4�9 kertaa 5 7 39 55  
yli 9 kertaa 9 6 80 57  

Selviytymiskyky     0.024* 
täysin omatoiminen 13 10 72 55  
tarvitsee vähän apua 7 10 42 57  
tarvitsee melko paljon apua 1 4 15 56  
täysin autettava 0 0 10 56  

Sairauden vakavuus     ns. 
lievä 20 47 3 6  
vakava 109 58 13 7  

Mieliala     0.013** 
hyvä/positiivisia tuntemuksia 4 6 39 61  
kohtuullinen/neutraaleja 
tuntemuksia 

11 9 74 61  

huono/negatiivisia tuntemuksia 6 9 26 41  

Potilaan kokivat sairaalassa ollessaan olfaktorisen tilansa säilymisen loukkaamattomana 
merkityksellisenä. Naiset (62 %) arvostivat miehiä (46 %) useammin erittäin merkityk-
sellisenä olfaktorisen tilansa loukkaamattomuutta. Yhden hengen huoneessa olevat 
potilaat pitivät huomattavasti useammin erittäin merkityksellisenä olfaktorista loukkaa-
mattomuuttaan (63 %) kuin esimerkiksi yli kolmen hengen huoneissa olevat potilaat 
(36 %). Olfaktorisen tilan loukkaamisen epämiellyttäväksi kokeva oli useammin nainen 
(p = 0.038*). Yli yhdeksän kertaa sairaalassa olleet potilaat kokivat olfaktorisen tilansa 
loukkaamisen useammin erittäin epämiellyttävänä (64 %) kuin ensimmäistä kertaa 
sairaalassa olleet potilaat (33 %). Täysin autettavat potilaat (78 %) kokivat useammin 
erittäin epämiellyttävänä olfaktorisen loukkaamisen kuin täysin omatoimisesti sairaalassa 
pärjäävät potilaat (65 %).  

Taulukossa 6 esitetään potilaan yksilöllisten ominaisuuksien yhteys potilaan kokemaan 
henkilökohtaisen tilan loukkaamattomuuden merkityksellisyyteen. Tarkastelun kohteena 
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ovat taktiilisen, auditiivisen, visuaalisen ja olfaktorisen tilan loukkaamattomuuden 
merkityksellisyys. 

Taulukko 6. Potilaan yksilölliset ominaisuudet verrattuna potilaan (N = 250) kokemaan 
henkilökohtaisen tilan loukkaamattomuuden merkityksellisyyteen Spearmanin 
korrelaatiokertoimen avulla. 

Potilaan 
yksilöllinen 
ominaisuus  

Taktiilinen 
loukkaamattomuus 

merkityksellistä 

Auditiivinen 
loukkaamattomuus 

merkityksellistä 

Visuaalinen 
loukkaamattomuus 

merkityksellistä 

Olfaktorinen 
loukkaamattomuus 

merkityksellistä 
sukupuoli .354** .031 .169** .172** 
ikä .140* -139* .206** -.116 
koulutus -.079 -.084 -.137* .125* 
perhekoko .007 -.134* -.123 -053 
hoitokerrat -.020 -.004 .071 .013 
hoitoaika -.028 -.011 .018 -.007 
koettu sairauden 
vakavuus 

.063 .028 .039 -.099 

koettu sairauden 
vakavuus 

063 .028 .039 -.099 

potilashuoneen 
koko 

-.051 -.030 -.030 .040 

selviytymiskyky 
sairaalassa 

-054 -084 .063 -.021 

aiempi kokemus 
vastakkaista 
sukupuolta 
olevasta 
hoitotyöntekijästä 

-.213** .000 -.121 -.063 

* = p < 0.05, ** = p ≤ 0.01, *** = p < 0.001 

Potilaiden henkilökohtaisen tilan säilymisen epäonnistuminen aiheutti potilaissa monen-
laisia tuntemuksia. Loukkaaminen aiheutti pahaa mieltä ja potilas koki itsensä esineeksi. 
Voimattomuuden tunne, aggressiivisuuden ja ahdistuksen tunne esiintyivät myös 
loukatuiden potilaiden kokemuksissa. Osa potilaista koki vihaa ja inhon tunnetta 
henkilökohtaisen tilansa tultua loukatuksi. Osalla potilaista esiintyi myös stressin 
tunnetta.  

7.2.2  Hoitotyöntekijän ominaisuudet 

Hoitotyöntekijän samaa sukupuolta piti merkityksellisenä noin neljännes (24 %) 
potilaista. Kuitenkin valtaosa (65 %) potilaista ei pitänyt asiaa lainkaan merkityksellise-
nä. Potilaan naissukupuoli (p < 0.001***), yli 65�vuoden ikä (p = 0.009**) ja alhainen 
koulutustaso (p = 0.003**) vaikuttivat hoitotyöntekijän saman sukupuolen arvostamiseen. 



71 

Myös selviytymiskyky sairaalassa vaikutti hoitotyöntekijän sukupuolen arvostamiseen 
siten, että täysin omatoimiset potilaat arvostivat samaa sukupuolta olevaa hoitotyönteki-
jää vähiten, mutta toisaalta täysin autettavat potilaat arvostivat hoitotyöntekijän samaa 
sukupuolta toiseksi vähiten (p = 0.003**). Kokemattomuus vastakkaista sukupuolta 
olevasta hoitotyöntekijästä lisäsi merkitsevästi samaa sukupuolta olevan hoitotyöntekijän 
arvostusta (p < 0.001***). Yli puolella potilaista (55 %) hoitotyöntekijä oli ollut samaa 
sukupuolta aina tai melko usein. Noin viidennes (18 %) potilaista koki, ettei hoitotyönte-
kijä ollut koskaan ollut samaa sukupuolta.  

Se, että hoitotyöntekijä on hoidon aikana sama ja tutuksi tullut, oli merkityksellistä 
valtaosalle (74 %) potilaista. Noin joka kymmenes (9 %) potilas ei pitänyt asiaa lainkaan 
merkityksellisenä. Täysin autettavat potilaat (p = 0.008**) ja 6�10 päivää hoidossa olleet 
potilaat (p = 0.004**) kokivat useimmin saman ja tutuksi tulleen hoitotyöntekijän erittäin 
merkityksellisenä. Yli yhdeksän kertaa sairaalassa olleet potilaat pitivät useammin 
erittäin merkityksellisenä (30 %) samaa hoitotyöntekijää kuin ensimmäistä kertaa 
sairaalassa olleet potilaat (17 %). Yhden hengen potilashuoneessa olevat potilaat 
arvostivat useammin (30 %) erittäin merkityksellisenä samaa hoitotyöntekijää kuin yli 
kolmen hengen huoneessa olevat potilaat (7 %). Valtaosalla potilaista (72 %) hoitotyön-
tekijä oli hoidon aikana ollut sama ja tutuksi tullut aina tai melko usein. Vain 4 % 
potilaista koki, että hoitotyöntekijät eivät koskaan olleet samoja ja tutuksi tulleita.  

Hoitotyöntekijät koputtivat potilashuoneen oveen potilaista (N = 151) valtaosan 
(82 %) mielestä aina tai melko usein. Potilaista 2 % koki, että oveen ei koputettu 
koskaan. Havainnointitilanteet osoittivat, että käytännössä hoitotyöntekijän koputtami-
seen vaikutti esimerkiksi se, oliko potilashuoneen ovi jo valmiiksi auki, jolloin hoitotyön-
tekijä ei koputtanut. Täysin autettavat potilaat (44 %) kokivat huomattavasti useammin, 
että hoitotyöntekijät koputtavat oveen aina kuin täysin omatoimiset potilaat (18 %). 
Sairautensa vakavaksi kokevat potilaat kokivat useammin hoitotyöntekijän koputtavan 
aina (24 %) kuin sairautensa lieväksi kokevat potilaat (10 %). Yhden hengen huoneen 
oveen hoitotyöntekijät koputtivat useammin aina (35 %) kuin yli kolmen hengen huoneen 
oveen (14 %). 

Hoitotyöntekijöiden tulee potilaiden mielestä koputtaa ennen tuloaan potilashuo-
neeseen. Potilaista (N = 145) yli puolet (54 %) edellytti koputtamista. Nuorimmat potilaat 
(16�39-vuotiaat) halusivat muita ikäryhmiä useammin (75 %) hoitotyöntekijän koputta-
van oveen kun taas yli 65-vuotiaista sitä halusi noin puolet (51 %) potilaista (p = 0.054*). 
Yli puolet (55 %) täysin omatoimisista potilaista ja valtaosa (69 %) täysin autettavista 
potilaista halusi hoitotyöntekijän koputtavan (p = 0.003**). Muita koputtamiseen 
yhteydessä olevia tekijöitä oli yhden hengen potilashuone (p = 0.052*). Potilaat, joiden 
mielestä hoitotyöntekijän ei tule koputtaa oveen, omasivat vähemmän positiivisia 
tuntemuksia tai hyvän mielialan (17 %) verrattuna potilaisiin, joiden mielestä oveen tulee 
koputtaa (39 %) (p = 0.002**). Potilaan pitäessä erittäin merkityksellisenä mahdollisuut-
taan suojautua hoitotyöntekijän katseilta hän myös arvosti hoitotyöntekijän oveen 
koputtamista.  

Potilaiden mielestä oveen tulee koputtaa, koska se kuuluu hyviin tapoihin. Koputtami-
nen on kohteliasta ja osoittaa hienotunteisuutta potilasta kohtaan. Koputtamisen perus-
teella potilas myös tiesi, että joku on tulossa potilashuoneeseen ja se koettiin tärkeänä 
asiana. Kuvio 7 on muodostettu strukturoidun haastattelun avoimen kysymyksen 
pohjalta. Sisällönanalyysin perusteella syntyi kaksi koputtamisen toivottavuuteen 



72 

johtavaa yläkategoriaa, jotka ovat 1) kuuluu hyviin tapoihin ja 2) yksityisyyden säilymi-
nen.  

P: �No kyllä mun mielestä on kohteliasta ja sitt oottaa kans, että kuuluu �saa tulla 
sisälle� eikä niinku nyt..se on se kopsautus ja heti, että eihän sillä oo mittään merki-
tystä�. �nainen 28 vuotta (166) 

P: �Kyllä tulee koputtaa, se on vähän niin kuin kyllään tullee, yksityishommaa�. �
mies 64 vuotta (218) 

P: �No kyllä se on iha, iha oikeestaan iha hyvä, ett ne tavallaan sillai ilimottaa sitte, 
että, ylleensä kuka vaan sieltä tullee niin on se iha hyvä, että siihen koputettaan ensin 
ennenkö tullaan, jos tuo ovi on kerta kiinni.� 
ER: �Ja miksi se on hyvä?� 
P: �No tota..mun mielestä jos siinä esimerkiksi on täällä iha rauhassa ylhäisessä 
yksinäisyydessä, yhtäkkiä tuo ovi aukiaa niin tota..mää tiiä, mää ehkä koen sen sillai, 
että tota..säikähtäsinkö mää tai..voisin vaikka esimerkiks säikähtää�� 
ER: �Joo� 
P: �jos yhtäkkiä tosta vaan kato vetästään auki nii�� 
ER: �Joo� 
P: � mää ehin niinku tavallaan sitte siinä reagoi`a, ett jaha, nyt sielt on joku tulossa�. 
�nainen 61 vuotta (240) 

 
KUULUU HYVÄÄN KOHTELUUN YKSITYISYYDEN SÄILYMINEN 

-hyvä ja fiksu tapa 
-kohteliasta 
-osoittaa hienotunteisuutta 

-tieto siitä, että joku tulee on tärkeä, 
  jotta osaa varautua/toipua/herätä ennen 
  hoitotyöntekijän tuloa 
-koputtaminen tärkeää, koska tilanne 
  voi olla yksityisyyttä vaativa 

Kuvio 7. Potilaiden kokemukset potilashuoneen oveen koputtamisen toivottavuuteen 
johtaneista syistä (N = 78).  

Potilaat, joiden mielestä hoitotyöntekijän ei tule koputtaa oveen ennen tuloaan poti-
lashuoneeseen, katsoivat koputtamatta tulemisen olevan hoitotyöntekijöiden oikeus, 
koska he tekevät työtään. Naispotilas koki, että koska hoitotyöntekijät (kyseisellä 
osastolla) olivat naisia, heidän ei tule koputtaa. Lisäksi potilaiden mielestä heillä ei ole 
sairaalassa mitään salattavaa tai yksityiselämää. Eräs potilas säikähti, jos hoitotyöntekijä 
koputti oveen. 
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P: �Ei välttämättä,koska kuuluu luontoon, että kun ollaan sairaalassa niin hoitajat 
käy katsomassa. Jos horroksissa niin säikähtää jos koputtaa. Eli vähemmän häiritsee 
kun ei koputa�. �mies 69 vuotta (13) 

P: �No mitä se, suotta kai ne koputtaa, ku kerta ne on sitä varten, että ne kulukee 
potilaien luona nii ei muuta ku kylymästi vai joka huoneeseen�. �mies 78 vuotta (30) 

P: �Ei mun mielestä se välttämätöntä oo, koska..mehän ollaan sairaalahuoneessa ja 
ei siellä muutenkaan ole yksityisyyttä, kun on monta paikalla..kaiken aikaa.�. �mies 
64 vuotta (134) 

Hoitotyöntekijän esittely koettiin tärkeänä. Valtaosa potilaista (87 %) koki hoitotyönteki-
jän esittelyn merkitykselliseksi. Esittelyä merkityksettömänä piti 4 % potilaista. 40�65 
vuotiaat potilaat arvostivat useimmin (49 %) erittäin merkityksellisenä esittelyä kun taas 
nuorimmista ja iäkkäimmistä potilaista sitä piti erittäin merkityksellisenä kolmannes 
(33 %) potilaista. Täysin omatoimiset (41 %) ja vähän apua tarvitsevat (49 %) potilaat 
kokivat hoitotyöntekijän esittelyn useammin erittäin merkityksellisenä (p = 0.005**). 
Potilashuoneen koko vaikutti esittelyn merkityksellisyyden kokemiseen siten, että yli 
puolet (53 %) yhden hengen huoneessa olevista potilaista piti esittelyä erittäin merkityk-
sellisenä kun taas yli kolmen hengen huoneissa olevista sitä piti erittäin merkityksellisenä 
noin viidennes (21 %) potilaista. Valtaosa (92 %) potilaista koki, että hoitotyöntekijät 
olivat esittäytyneet aina tai melko usein. Potilaista 1 % koki, etteivät hoitotyöntekijät 
olleet koskaan esitelleet itseään.  

Hoitotyöntekijän teitittelyä ei koettu merkityksellisenä. Potilaista (N = 145) valtaosa 
(91 %) ei pitänyt teitittelyä lainkaan merkityksellisenä, mutta 6 % piti teitittelyä merki-
tyksellisenä. Ikä vaikutti teitittelyn arvostamiseen siten, että kaikki (100 %) 16�39�
vuotiaat potilaat pitivät teitittelyä täysin merkityksettömänä, mutta yli 65�vuotiaista 5 % 
piti asiaa erittäin merkityksellisenä (p = 0.039*). Yli 65�vuotiaat potilaat myös kokivat 
itseään teititellyn useammin aina (18 %) kuin 16�39�vuotiaat potilaat (6 %) tai 40�65�
vuotiaat potilaat (4 %). Noin kolmannes (32 %) potilaista koki hoitotyöntekijän teititel-
leen itseään aina tai melko usein ja noin viidennes (19 %) potilaista koki, että teitittelyä ei 
oltu käytetty koskaan. 

Hoitotyöntekijän keskustelemattomuuden hoitamisen aikana toiset potilaat kokivat 
epämiellyttävänä, mutta toisia potilaita tilanne ei häirinnyt. Potilaista 40 % koki keskuste-
lemattomuuden epämiellyttävänä, mutta yli puolet (52 %) potilaista ei kokenut tilanteessa 
olevan mitään epämiellyttävää. Potilaan nuoruus (p = 0.019**) ja lieväksi koettu sairaus 
(p = 0.001**) olivat yhteydessä keskustelemattomuuden kokemiseen epämiellyttäväksi. 
1�2 päivää sairaalassa olleista potilaista vajaa puolet (46 %) ja yli kymmenen päivää 
sairaalassa olleista potilaista 63 % ei pitänyt keskustelun puuttumista hoidon aikana 
lainkaan epämiellyttävänä.  

Hoitotyöntekijän vieressä olo ilman erityistä syytä koettiin eri tavoin. Potilaista 
(N = 248) yli kolmannes (36 %) koki tilanteen epämiellyttävänä, mutta puolet (50 %) 
potilaista ei kokenut vieressä oloa häiritseväksi. Naispotilaat (35 %) kokivat miehiä 
(17 %) useammin tilanteen erittäin epämiellyttävänä. Täysin omatoimisista potilaista noin 
viidennes (19 %) ja täysin autettavista potilaista puolet (50 %) koki vieressä olon ilman 
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erityistä syytä erittäin epämiellyttävänä. Potilashuoneen koolla oli myös yhteyttä asiaan 
siten, että yhden hengen huoneessa olevista potilaista 43 % ja yli kolmen hengen 
huoneissa olevista potilaista noin viidennes (21 %) koki tilanteen erittäin epämiellyttävä-
nä. Koettu sairauden vakavuus lisäsi myös ilman syytä vieressä olon kokemista epämiel-
lyttäväksi. 

Tiedonsaanti ennen hoitotoimenpidettä koettiin tärkeänä. Potilaat (98 %) kokivat 
merkityksellisenä, että hoitotyöntekijät kertovat ennen hoitotoimenpidettä mitä aiotaan 
tehdä eikä kukaan potilas kokenut asiaa täysin merkityksettömäksi. Valtaosa (91 %) 
nuorimmista potilaista (16�39-vuotiaat) piti asiaa erittäin merkityksellisenä, kun taas 
iäkkäimmistä (yli 65-vuotiaat) potilaista 67 % piti asiaa erittäin merkityksellisenä 
(p = 0.021*). Hoitokertojen määrän lisääntyessä potilas piti useammin merkityksellisenä 
tiedonsaantiaan ennen hoitotoimenpidettä (p = 0.029*). Potilaat (94 %) olivat saaneet 
tietoa ennen hoitotoimenpidettä aina tai melko usein eikä kukaan potilaista kokenut 
jääneensä kokonaan tiedotta. Käytännössä suurin osa hoitotyöntekijöistä kertoi etukäteen 
potilaalle, mitä varten oli tullut ja mitä aikoi seuraavaksi tehdä. Potilaan iän lisääntyessä 
väheni hänen saamansa tieto hoitotoimenpiteestä siten, että nuorimmista potilaista (16�
39-vuotiaat) 63 % koki heille kerrotun aina ennen hoitotoimenpidettä mitä aiotaan tehdä, 
kun iäkkäimmistä (yli 65-vuotiaat) potilaista vajaa puolet (48 %) koki heille kerrotun 
aina. Enemmän kouluttautuneille potilaille oli kerrottu useammin (67 %) aina ennen 
hoitotoimenpidettä mitä aiotaan tehdä kuin kansa-, keski- tai peruskoulun käyneille 
potilaille (52 %). Potilaan selviytymiskyky sairaalassa vaikutti siten, että täysin autetta-
vista potilaista vajaa kolmannes (28 %) koki saaneensa tietoa aina ennen hoitotoimenpi-
dettä, kun täysin omatoimisista potilaista yli puolet (64 %) koki saaneensa tietoa aina. 
Hoitokertojen määrä vähensi potilaan etukäteen saamaa tietoa siten, että ensimmäistä 
kertaa sairaalassa olevat potilaat kokivat heille kerrotun useimmiten aina (83 %), kun yli 
yhdeksän kertaa sairaalassa hoidossa olleista potilaista noin puolet (56 %) koki heille 
kerrotun aina. Potilaan hoitoajan lisääntyessä väheni myös hieman hänen etukäteen 
saamansa tieto siten, että 3�5 päivää hoidossa olleista vajaa puolet (44 %) koki saaneensa 
aina tietoa ennen hoitotoimenpidettä kun yli 10 päivää hoidossa olleista tietoa aina koki 
saaneensa 15 % potilaista.  

Käytännön hoitotilanteissa tiedonsaanti oli puutteellista erityisesti intiimialueille 
liittyvässä kosketuksessa. Hoitotyöntekijä esimerkiksi koski ilmoittamatta potilaan 
pakaroihin auttaessaan häntä liikkumaan ja suihkutustilanteissa esiintyi naispotilaan 
rintojen ja alapään pesemistä ilman, että siitä potilaalle etukäteen kerrottiin. Suihkutilan-
teissa hoitotyöntekijät kuitenkin pääosin huomioivat potilaan omat voimavarat ja kyvyt 
suoriutua itsensä ja intiimipaikkojensa pesemisestä. Osa hoitajista ilmoitti potilaalle 
etukäteen tulevasta kivusta esimerkiksi sanoin �kohta pistää� ja �nyt sattuu�. Kyseessä oli 
injektion antaminen lihakseen tai teippien irrottaminen iholta. Vain harva hoitotyöntekijä 
kiitti potilasta hoitotoimenpiteen loputtua. 

Luvan kysyminen kosketukseen oli merkityksellistä noin kolmannekselle (30 %) poti-
laista. Täysin merkityksettömänä luvan kysymistä piti vajaa puolet (47 %) potilaista. Yli 
puolet (57 %) miehistä ja noin kolmannes (38 %) naisista ei pitänyt luvan kysymistä 
kosketukseen lainkaan merkityksellisenä (p = 0.004**). Kukaan niistä potilaista, joiden 
mielestä hoitotyöntekijöiden ei tule koputtaa potilashuoneen oveen ennen tuloaan, ei 
myöskään pitänyt erittäin merkityksellisenä luvan kysymistä kosketukseen. Potilaat, jotka 
pitivät henkilökohtaisen tilansa loukkaamista merkityksettömänä pitivät myös luvan 
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kysymistä kosketukseen merkityksettömänä. Noin joka kymmenes (11 %) potilaista koki 
luvan kosketukseen kysytyn aina tai melko usein, mutta valtaosalta (72 %) potilaista 
lupaa ei oltu kysytty koskaan. Havainnoiduissa hoitotoimenpiteissä hoitotyöntekijät eivät 
kysyneet lupaa potilaalta kosketukseen.  

Hoitotyöntekijän odottamaton kosketus koettiin eri tavoin. Odottamattoman kosketuk-
sen koki epämiellyttäväksi vajaa puolet (45 %) potilaista ja ei lainkaan epämiellyttäväksi 
noin kolmannes (37 %) potilaista. Naiset (39 %) kokivat miehiä (17 %) useammin 
odottamattoman kosketuksen erittäin epämiellyttävänä. Kansa-, keski- tai peruskoulun 
käyneet potilaat kokivat useammin erittäin epämiellyttävänä odottamattoman kos-
ketuksen (34 %) kuin enemmän kouluttautuneet potilaat (19 %). Potilaan perhekoko 
vaikutti odottamattoman kosketuksen epämiellyttävyyden kokemiseen siten, että yli 
kolmen hengen taloudessa elävät potilaat kokivat muita harvemmin erittäin epämiellyttä-
vänä odottamattoman kosketuksen (17 %) kun taas yksin asuvista noin kolmannes (35 %) 
koki sen erittäin epämiellyttävänä.  

Hoitotyöntekijän herättäessä kosketuksella potilaan noin kolmannes (34 %) potilaista 
koki sen epämiellyttävänä. Yli puolet (57 %) potilaista ei kuitenkaan pitänyt kos-
ketuksella herättämistä lainkaan epämiellyttävänä Potilaat, jotka kokivat herättämisen 
kosketuksella erittäin epämiellyttävänä, olivat pääosin naisia (30 % naisista ja 13 % 
miehistä) ja yhden hengen huoneessa olevia (33 % yhden hengen huoneissa olevista ja 
7 % yli kolmen hengen huoneissa olevista).  

Hoitotyöntekijän koskiessa potilasta ilman lupaa pimeässä potilashuoneessa 41 % 
potilaista piti tilannetta epämiellyttävänä, mutta saman verran potilaista (41 %) ei 
kokenut tilannetta lainkaan epämiellyttävänä. Naiset (40 %) kokivat miehiä (16 %) 
useammin erittäin epämiellyttävänä hoitotyöntekijän ilman lupaa tapahtuvan kosketuksen 
pimeässä potilashuoneessa. Yhden hengen ja kahden hengen huoneissa olevat potilaat 
kokivat muita useammin erittäin epämiellyttävänä ilman lupaa tapahtuvan kosketuksen 
pimeässä kuin suuremmissa potilashuoneissa olevat. 

Tiedonsaannin puute ja ilman lupaa tapahtuva kosketus koettiin eri tavoin. Kolmannes 
(33 %) potilaista koki epämiellyttävänä tilanteen, jossa hoitotyöntekijä tulee luokse ja 
koskee, mutta ei kerro mitä aikoo seuraavaksi tehdä, mutta yli puolet (53 %) potilaista ei 
kokenut tilannetta lainkaan epämiellyttäväksi. Tilanteen kokemiseen epämiellyttäväksi oli 
yhteydessä potilaan nuoruus (16�39 vuotta) (p = 0.005**), korkeampi koulutustaso 
(p = 0.013*) ja eläminen yli kolmen hengen taloudessa (p = 0.001**). Yli yhdeksän 
kertaa sairaalassa olleita potilaita häiritsi useimmiten (57 %) erittäin paljon tilanne, jossa 
hoitotyöntekijä tulee luokse ja koskee mutta ei kerro mitä aikoo tehdä, kun ensimmäistä 
kertaa sairaalassa olevista potilaista kolmannes (33 %) koki tilanteen erittäin häiritseväk-
si. Yhden hengen potilashuoneessa olevia potilaita tällainen tilanne häiritsi useimmin 
erittäin paljon (63 %) verrattuna yli kolmen hengen potilashuoneessa oleviin potilaisiin 
(43 %). Potilaat, jotka kokivat luvan kysymisen kosketukseen erittäin merkityksellisenä, 
kokivat useimmin myös erittäin häiritsevänä (61 %) hoitotyöntekijän ilman lupaa ja 
tiedonsaantia tapahtuvan kosketuksen. Potilaat, jotka eivät pitäneet luvan kysymistä 
kosketukseen lainkaan merkityksellisenä, kokivat myös tällaisen tilanteen muita useam-
min erittäin paljon häiritsevänä (44 %).  

Kaikki ilman lupaa tapahtuva kosketus oli potilaista noin kolmanneksen (30 %) mie-
lestä epämiellyttävää. Sukupuolien välinen ero ilmenee kuviossa 8 (p < 0.001***).  
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Kuvio 8. Ilman potilaan lupaa tapahtuvan kosketuksen epämiellyttävyys naisilla (N = 134) ja 
miehillä (N = 116). 

7.2.3   Hoitotyön ominaisuudet 

Potilaat (100%) oikeuttivat hoitotyöntekijän kosketuksen tämän auttaessa heitä. He 
kokivat hoitotyöntekijän kosketuksen olevan yleensä hellävaraista (98 %) ja kivut 
huomioon ottavaa (83 %). Potilaista 4 % arvioi, että kipua ei oltu otettu kosketuksessa 
huomioon. Potilaat (96 %) olivat sitä mieltä, että hoitotyöntekijät koskivat heidän 
kehoaan kunnioittavasti ja arvostavasti. Potilaat ( 64 %) kokivat hoitotyöntekijän paljaan 
käden kosketuksen miellyttävämpänä kuin suojakäsineet kädessä kosketuksen (23 %). 
Nuorimmat (16�39-vuotiaat) potilaat (66 %) arvostivat iäkkäitä (yli 65-vuotiaat) potilaita 
(51 %) useammin erittäin miellyttävänä kosketusta ilman suojakäsineitä. Sairautensa 
lieväksi arvioivat potilaat (71 %) arvostivat useammin paljaan käden kosketusta erittäin 
miellyttävänä verrattuna sairautensa vakavaksi kokeneisiin potilaisiin (56 %). Potilaat 
(83 %) kokivat paljaan käden kosketuksen myös läheisemmäksi kuin suojakäsineet 
kädessä kosketuksen, mutta joka kymmenes (10 %) potilas oli asiasta täysin eri mieltä. 
Potilaan ikä vaikutti paljaan käden kosketuksen läheisyyden kokemiseen (kuvio 9). 
Potilaista 17 % arvioi hoitotyöntekijän kosketuksen pimeässä potilashuoneessa yöaikaan 
kiusallisempana kuin valoisassa potilashuoneessa, mutta valtaosaa (67 %) potilaista 
pimeys ei häirinnyt.  
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Kuvio 9. Hoitotyöntekijän paljaan käden kosketuksen miellyttävyys ikäryhmittäin (N = 250).  

Turha ja ylimääräinen kosketus ei potilaiden mielestä kuulu hoitotyöhön. Valtaosa (72 %) 
potilaista oli samaa mieltä siitä, että mutta viidennes (20 %) potilaista oli asiasta täysin 
eri mieltä. Potilaan ikä vaikutti myös kokemukseen turhasta ja ylimääräisestä kosketuk-
sesta hoitotyössä (kuvio 10). Täysin omatoimisista potilaista 63 % ja täysin autettavista 
potilaista 78 % piti turhaa kosketusta hoitotyöhön kuulumattomana. 1�2 päivää sairaalas-
sa olleista potilaista yli puolet (52 %) ja yli kymmenen päivää sairaalassa olleista valtaosa 
(78 %) piti turhaa kosketusta hoitotyöhön kuulumattomana. Hoitokertojen lisääntyminen 
vaikutti turhan ja ylimääräisen kosketuksen kokemiseen päinvastoin kuin hoitoaika. 
Ensimmäistä kertaa sairaalassa olleista valtaosa (83 %) ja yli yhdeksän kertaa sairaalassa 
olleista potilaista yli puolet (63 %) koki turhan ja ylimääräisen kosketuksen olevan 
hoitotyöhön kuulumatonta. Potilaista 2 % koki, että hoitotyöntekijä koskee usein turhaan, 
mutta valtaosa (92 %) potilaista oli kuitenkin täysin eri mieltä. Noin joka kymmenes 
(12 %) potilas oli samaa mieltä, että hoitotyöntekijä oli koskenut ilman erityistä syytä, 
mutta valtaosa (83 %) potilaista ei ollut sellaista kokenut lainkaan.  
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Kuvio 10. Potilaiden kokemukset turhasta ja ylimääräisestä kosketuksesta ikäryhmittäin 
(N = 250).  

Kokemus lohduttavasta kosketuksesta hoidon aikana vaihteli. Yli puolet (56 %) potilaista 
oli kokenut hoitotyöntekijän lohduttaneen itseään kosketuksella, mutta yli kolmannes 
(38 %) potilaista ei ollut sellaista kokenut. Valtaosasta potilaista (78 %) lohduttava 
kosketus oli miellyttävää ja vain 5 % potilaista oli eri mieltä lohduttavan kosketuksen 
miellyttävyydestä. Naiset (59 %) kokivat miehiä (42 %) useammin hoitotyöntekijän 
lohduttaneen kosketuksella, mutta molemmat sukupuolet kokivat lohduttavan kos-
ketuksen yhtä miellyttävänä. Potilaan ikä vaikutti lohduttavan kosketuksen määrään 
hoidon aikana (kuvio 11). Potilaan iän lisääntyessä kasvoi potilaan kokema lohduttavan 
kosketuksen miellyttävyys. Nuorimmista (16�39-vuotiaat) potilaista vajaa puolet (47 %) 
ja yli 65�vuotiaista valtaosa (72 %) koki lohduttavan kosketuksen erittäin miellyttävänä. 
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Kuvio 11. Potilaiden kokema lohduttava kosketus hoidossaan ikäryhmittäin (N = 250).  

Täysin autettavat potilaat (67 %) kokivat täysin omatoimisia (50 %) useammin, että heitä 
on lohdutettu kosketuksella ja täysin autettavat potilaat (78 %) kokivat täysin omatoimi-
sia useammin (66 %), että lohduttava kosketus on miellyttävää. Ne potilaat, joita 
hoitotyöntekijä oli lohduttanut kosketuksella kokivat mielialansa harvemmin huonoksi 
(19 %) tai heillä oli vähemmän negatiivisia tuntemuksia verrattuna potilaisiin, joita ei 
ollut lohdutettu kosketuksella (33 %). Ensimmäistä kertaa hoidossa olevista ei kukaan ja 
yli yhdeksän kertaa hoidossa olleista potilaista yli puolet (61 %) koki tulleensa lohdute-
tuksi kosketuksella. Hoitokertojen määrän lisääntyessä lisääntyi myös lohduttavan 
kosketuksen kokeminen miellyttävänä. 2�3 kertaa sairaalassa olleista potilaista yli puolet 
(58 %) ja yli yhdeksän kertaa sairaalassa olleista potilaista valtaosa (74 %) piti lohdutta-
vaa kosketusta miellyttävänä. Yli kolmen hengen potilashuoneissa olevista potilaista 
vajaa puolet (43 %) ja yhden hengen potilashuoneissa olevista potilaista yli puolet (58 %) 
oli kokenut lohduttavaa kosketusta. 

Suojakäsineet kädessä lohduttamistaei koettu yhtä miellyttävänä kuin paljain käsin 
lohdutusta (80 %). Potilaista vajaa kymmenes (7 % ) oli asiasta eri mieltä. Lohduttavan 
kosketuksen tavat ja niiden miellyttävyys potilaiden kokemana on esitetty taulukossa 7.  
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Taulukko 7. Hoitotyöntekijän lohduttavan kosketuksen tavat ja niiden miellyttävyys 
(N = 250). 

samaa mieltä eri mieltä en osaa sanoa yht. Koen miellyttävänä tilanteen, 
jossa hoitotyöntekijä %  %  % % 
pitää kiinni kädestäni 80 8 12 100 
silittää kättäni 76 10 14 100 
silittää päätäni 66 22 12 100 
kiertää kätensä hartioitteni ympäri 62 28 10 100 

Kädestä kiinni pitämistä ja silittämistä erittäin epämiellyttävänä pitävät potilaat olivat 
pääosin sairautensa vakavaksi kokevia. Kädestä kiinni pitämistä erittäin epämiellyttävänä 
pitävät potilaat kokivat muita useammin mielialansa sairaalassa huonoksi tai heillä oli 
negatiivisia tuntemuksia (46 %) verrattuna potilaisiin, joista kädestä kiinni pitäminen ei 
ollut lainkaan epämiellyttävää (23 %) (p = 0.005**).  

Potilaiden kokemukset mielialastaan sairaalassa vaihtelivat. Noin puolella potilaista 
(48 %) oli sairaalassa kohtalainen mieliala tai neutraaleja tuntemuksia. Hyvän mielialan 
ja huonon mielialan omaavia potilaita oli yhtä paljon (26 %). Naispotilaiden mieliala oli 
useammin hyvä tai heillä oli positiivisia tuntemuksia (33 %) kuin miehillä (17 %) 
(p = 0.019*). Potilaan hoitokertojen määrä vaikutti potilaan mielialaan siten, että 
ensimmäistä kertaa sairaalassa olleet potilaat kokivat vähemmän positiivisia tuntemuksia 
(17 %) ja enemmän negatiivisia tuntemuksia (33 %) kuin esimerkiksi yli yhdeksän kertaa 
sairaalassa olleet potilaat, joista noin neljännellä (28 %) oli hyvä mieliala ja joka 
neljännellä (25 %) huono mieliala tai negatiivisia tuntemuksia. Hoitoaika taas vaikutti 
potilaan mielialaan siten, että yli kymmenen päivää hoidossa olleet potilaat kokivat 
mielialansa muita useammin huonoksi tai heillä oli negatiivisia tuntemuksia (40 %) 
verrattuna esimerkiksi 1�2 päivää sairaalassa olleisiin potilaisiin (21 %) (p = 0.032*). 

7.3  Potilaiden käyttämät keinot suojata henkilökohtaisen tilansa 
säilyminen sairaalassa 

7.3.1 Verbaaliset viestintäkeinot 

Strukturoidun haastattelun mukaan potilaat ilmoittivat käyttäneensä henkilökohtaisen 
tilansa suojaamiseksi verbaalista viestintää. Havainnointien perusteella verbaalista 
viestintää esiintyi paljon potilaan ja hoitotyöntekijän välisissä vuorovaikutustilanteissa. 
Vain kerran potilas ja hoitotyöntekijä eivät kommunikoineet verbaalisesti enempää kuin 
mitä hoitotoimenpide vaati ja yhdessä havainnoidussa tilanteessa potilas vaikutti 
häiriintyvän hoitotyöntekijän liiallisesta puhumisesta. Tilanteessa hoitotyöntekijä puhui 
paljon ja hymyili, mutta potilaan ilme oli vakava eikä hän osallistunut keskusteluun 
vapaaehtoisesti. Osassa vuorovaikutustilanteita hoitotyöntekijä oli vastuussa puhumi-
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sesta, jolloin keskustelua syntyi pääasiassa vasta hoitotyöntekijän esitettyä potilaalle 
kysymyksen. Verbaalista viestintää esiintyi koko vuorovaikutustilanteen ajan ja se 
keskeytyi monesti vain hoitotyöntekijän keskittyessä esimerkiksi verenpaineen ja pulssin 
mittaamiseen tai kanyylin laittamiseen verisuoneen. 

Useissa tilanteissa potilaan ja hoitotyöntekijän välinen vuorovaikutussuhde vaikutti 
hyvin avoimelta ja rennolta. Henkilökohtaisen tilan suojaamiseksi liittyvät verbaaliset 
viestit liittyivät kivun viestimiseen ja potilaan itsemääräämisoikeuteen. Kipuun liittyvät 
viestit sisälsivät potilaan pyynnön koskettaa arkaa kehonosaa varovasti tai potilas ilmoitti 
hoitotyöntekijälle, että hoitotoimenpide aiheuttaa kipua. Itsemääräämisoikeuteen ja 
potilaan omatoimisuuden tukemiseen liittyvät verbaaliset viestit liittyivät potilaan 
pyyntöön saada itse pestä itsensä tai intiimipaikkansa. Pesutilanteissa hoitotyöntekijä 
usein esittikin potilaalle, että tämä voisi pestä itseään sen verran kuin pystyisi.  

7.3.2 Nonverbaaliset viestintäkeinot 

Nonverbaalisista keinoista potilaat ilmoittivat käyttäneensä kehon asentoja, ilmeitä, eleitä 
ja katsekontaktia tai sen välttämistä. Käytännön hoitotilanteissa katsekontaktia tai sen 
välttämistä käytettiin yhtä usein. Katsekontaktia välttäessään potilas katseli kattoon, 
seinää, kelloa, televisiota tai käänsi pään kokonaan poispäin. Pään poispäin kääntämiseen 
liittyi silmien kiinni laittaminen. Kyseessä oli I.V. -kanyylin laittaminen uudelleen 
edellisen puhkaistua suonen. Osa potilaista ei kääntänyt päätään pois vaan laittoi silmät 
kiinni hoitotoimenpiteen aikana. Silmien kiinni laittamista esiintyi intiimipaikkojen 
pesemistilanteessa tai tutkijan olettamaan kipuun liittyen. Katsekontaktin välttäminen oli 
useassa tilanteessa jaksottaista, jolloin potilas välillä katsoi hoitotyöntekijää ja välillä 
muualle. Nonverbaalista viestintää esiintyi myös potilaan ilmeissä hymynä, irvistyksenä 
tai suun asennossa (tiukka viiva). Potilas hymyili tervehtiessään hoitotyöntekijää tai 
vastatessaan tälle. Irvistys esiintyi hoitotyöntekijän pestessä potilaan intiimialueita ja 
suun tiukka asento esiintyi sekin suihkutustilanteessa. Toinen tilanne, joka sai potilaan 
suun �viivaksi�, oli kanyylin asettaminen toista kertaa, kun ensimmäinen yritys oli 
puhkaissut verisuonen.  

Potilailla esiintyi myös erilaisia eleitä, kuten jalkaterän ja varpaiden heiluttelua ja 
jalkojen asennon vaihtoa. Yhdessä havainnointitilanteessa jalkaterän heiluttelu liittyi 
selvästi tehtyyn hoitotoimenpiteeseen ja odotettuun kipuun. Potilaan odottaessa kipua 
hänen jalkateränsä alkoi heilua nopeammin. Potilas saattoi myös vaihtaa jalkojen asentoa 
ennakoidessaan kipua tai kivun seurauksena. Jalkaterän heiluttamista esiintyi myös 
naishoitotyöntekijän ja miespotilaan välisessä vuorovaikutustilanteessa, jossa miespotilas 
vitsaili naishoitotyöntekijälle. Osa potilaista osoitti eleillään hoitotyöntekijälle, että 
hyväksyi tulevan hoitotoimenpiteen. Tällaiset eleet olivat hihan nostaminen ja käden 
kohottaminen valmiiksi verenpaineen mittausta tai kanyylin esiin ottoa varten sekä 
asennon vaihtaminen sängyssä valmiiksi tulevaa hoitotoimenpidettä ajatellen. Eräs 
potilas elehti vaivaantuneesti riisuuntumistilanteessa, jossa hoitotyöntekijä poisti housut 
hänen jaloistaan. Ollessaan alasti suihkutustilanteessa potilaalla oli vaikeuksia päättää 
minne katsoisi ja hoitotyöntekijöiden avustaessa häntä parempaan asentoon suihkutuolilla 
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hän huokaisi. Potilaiden eleisiin kuuluivat myös kokonaisvaltainen elehtiminen, jonka 
perusteella potilas oli vapautuneempi, rentoutuneempi, rentoutunut tai jopa erittäin 
tottunut henkilökohtaiseen tilaansa tunkeutumiseen.  

Valtaosalla potilaista (92 %) oli väliverhot sängyn suojana, mutta vajaa kymmenes 
(7 %) niistä potilaista ei niitä pystynyt käyttämään. Jos potilas kykeni käyttämään itse 
väliverhoja, niin yli puolet (61 %) potilaista oli niitä myös käyttänyt. Sen sijaan 39 % 
potilaista ei ollut niitä kuitenkaan käyttänyt. Havainnointien perusteella hoitotyöntekijät 
käyttivät väliverhoja vain harvoin. Monilla potilailla väliverhot olivat jo osittain tai 
kokonaan vedettyinä sängyn ympärille suojaksi hoitotyöntekijän tullessa tekemään 
hoitotoimenpidettä. Tällaisissa tilanteissa jäi epäselväksi oliko potilas itse ne vetänyt 
suojakseen vai oliko verhojen asento jäänyt esimerkiksi edelliseltä hoitokerralta. 
Väliverhoja ei käytetty myöskään silloin, jos potilas oli yksin potilashuoneessa (yhden 
hengen, kahden hengen tai kuuden hengen potilashuone). Osalla potilaista väliverhoja ei 
ollut tai ne eivät riittäneet ympäröimään potilaan sänkyä. 

Potilaat, jotka kokivat erittäin merkityksellisenä mahdollisuutensa suojautua hoito-
työntekijöiden katseilta olivat myös valtaosin (72 %) käyttäneet väliverhoja, mutta myös 
yli puolet (53 %) niistä potilaista, jotka eivät pitäneet suojautumista lainkaan merkityksel-
lisenä olivat käyttäneet väliverhoja. Yhden hengen potilashuoneissa väliverhoja käytettiin 
vähiten ja kolmen hengen potilashuoneissa eniten (p = 0.020*). Valtaosa (63 %) täysin 
omatoimisista ja noin kolmannes (30 %) täysin autettavista potilaista oli käyttänyt 
väliverhoja (p < 0.001***). Potilaan hoitoajan pidentyessä väliverhojen käyttäminen 
väheni (p = 0.024*).  

Potilaat, joilla oli väliverhot ja jotka olivat niitä itse käyttäneet korostivat väliverhojen 
käyttämistä joko oman itsen vuoksi tai potilastoverin vuoksi. Käyttämiseen johtaneita 
syitä olivat potilastoveri ja vierailijat potilashuoneessa. Väliverhoja käytettiin myös 
omien ja potilastovereiden päivittäisiin toimintoihin yhteydessä olevista syistä. Näitä 
syitä olivat hoitotoimenpiteet, peseytyminen, vaatteiden vaihtaminen, erittäminen, lepo ja 
nukkuminen sekä ruokaileminen. Yksi väliverhojen tärkeä tehtävä oli toimia valoesteenä 
yöllä. (liitetaulukko 9.) Kuviossa 12 on esitetty yhteenveto potilaan väliverhojen 
käyttämiseen vaikuttavista tilanteista ja tavoitteista.  
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Tavoite: 
Oman yksityisyyden 
suojaaminen ja 
intimiteettisuojan 
säilyminen 

 Tavoite: 
Potilastoverin 
yksityisyyden 
mahdollistaminen ja 
intimiteettisuojan 
säilyminen 

 
 
 

Tilanteet, joissa 
väliverhoja/sermejä 
käytettiin: 
 
Hoitotoimenpiteiden 
aikana 
Peseytymisen, vaatteiden 
vaihdon ja erittämisen 
aikana 
Vierailijoiden aikana 
Valoesteenä yöllä 
 
Epämiellyttävä, 
huonokuntoinen tai 
tuntematon potilastoveri 
Ruokailemisen aikana 
Levon ja nukkumisen 
aikana 

 Tilanteet, joissa 
väliverhoja/sermejä 
käytettiin: 
 
Hoitotoimenpiteiden 
aikana 
Peseytymisen, 
vaatteiden vaihdon ja 
erittämisen aikana 
Vierailijoiden aikana 
Valoesteenä yöllä 

 
 
 

Alkutilanne: 
Potilaalla on väliverhot/sermit ja hän 
kykenee niitä itse käyttämään 

 
Kuvio 12. Väliverhojen käyttämiseen vaikuttavat tilanteet ja tavoitteet (N = 132).  

Haastattelujen perusteella osa potilaista halusi pitää väliverhot koko ajan kiinni suojatak-
seen intimiteettiään ja yksityisyyttään. Potilaat kuvasivat kokemuksiaan seuraavasti: 
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P: �No pääasiassa mä käytän koko ajan elikkä oon..suojannut oman intimiteettini 
alusta lähtien että olen pitänyt oman verhoni siinä ihan koko ajan.�-nainen 59 vuotta 
(79) 

P: �No, kyllä minä siinä mielessä, että..että kun minä täällä olen, olen niin minä 
mieluiten olen täysin..elän täysin yksityisyydessä.� �mies 64 vuotta (202) 

P: �No sillon ko tykkään..oikeestaan, jos haluan vähän levähtää tai silleen olla rauha-
sa��  
ER: �Joo� 
P: �tai jos on hoitotoimenpiteitä tai tommosia, nii sittehän ne on...� 
ER :�Joo� 
P: � vaikka..ei tässä tuota..sen kummemmin, ehkä se antaa täällä vähä semmosta 
niinkö ommaa tillaa tässä niin vaikk on kahen hengen huone nii on sitte vähä niikö 
semmonen oma, oma..nurkkaus tässä.� �nainen 62 vuotta (224) 

Väliverhoja käytettiin potilastoverin vierailijoiden aikana, koska vierailuja pidettiin 
henkilökohtaisina tapaamisina, joita ei haluttu ulkopuolisina häiritä. Joitakin potilaita 
häiritsi potilastoverin vierailijoiden aiheuttamat äänet. Omien vierailijoiden ollessa 
kyseessä potilas sulki väliverhot samasta syystä eli halusta olla rauhassa läheisten kanssa. 
Osa potilaista pelkäsi omien vierailijoidensa häiritsevän toisia potilaita ja he sulkivat sen 
vuoksi väliverhon.  

 
P: �Olen minä käyttänyt, jos siellä on tuota semmonen..sillä on paljo vieraita ja sillä 
tavalla niin.� 
ER: �Joo, miksi te silloin käytätte?� 
P: �No siellä on räkätetty ja naurettu ja vinguttu ja tehty vaikka mitä, mie en viitti 
kahtoa.� -nainen 69 vuotta (21) 

P: �No se on vaikka, sanotaan vähä niinku..halutaan vähä niinku privaattia, jos vaimo 
on tullu käymään tai jotaki tällasta.� �mies 64 vuotta (235) 

P: �Sillon kun on tullu vieraita tässä mulla.� 
ER: �Ja miksi te silloin vedätte verhon, kun teillä on vieraita?� 
P: �No tuota, tuota, tuota..ku ylleensä mun mies käy nii me kahvitellaan tässä ja, ja, 
ja..no me halutaan sillon olla niinku ihan kaksistaan ja silleen rauhassa�. �nainen 28 
vuotta (166) 

Potilastoveri aiheutti myös usein sen, että väliverhoja käytettiin. Erityisesti huonokuntoi-
nen tai epämiellyttäväksi koettu potilastoveri herätti potilaissa sellaisia tuntemuksia, että 
väliverhot haluttiin pitää kiinni. Huonokuntoisen potilastoverin ollessa kyseessä väliver-
hoja käytettiin, koska ei itse haluttu häiritä häntä, mutta myös siksi, että potilastoveri 
saattoi olla rauhaton tai näyttää huonolta. Epämiellyttävä potilastoveri oli usein äänekäs, 
liian puhelias ja utelias. Myös potilastoverin vieraus ja tuntemattomuus koettiin välillä 
siten, että uuteen ja outoon ihmiseen ei aina edes haluttu tutustua saati puhua hänen 
kanssaan.  
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P: �No olen nyt ku siihen vasta tuli justiin tuli siihe tänä aamuna nii tuli semmonen 
mies, että tota..voi että, mistähän lie ollut se mies, se on nytki siellä on parasta aikaa 
nii��  
ER: �Joo joo� 
P: �nii ei sitä tuota..se oli nii tuota..mustelmilla se mies, mitä siinä oli paiseita on ja 
kumman näkönen että tuota..mikähä lie mies ollu, mistä lie ollu ja�� 
ER: �Joo joo� 
P: �ja tuota minä vetäsin verho etteen vaan että ei tartte tuota mun ainakaan katella, 
että�� 
ER: �Joo� 
P: �eikä puhuttu mittään, ei tietenkään..se ku kolopattaa itekseen yksinään koko ajan 
siellä..ko se häirittee, ko se puhua halaputtaa siellä ittekseen..huutelee ja höpöttää ja 
tiiä kuinka voi vielä huutaa yöllä, mikäs se tietää nii..se kovastikki potkii ja puroopi 
siinä ja on nii nii�� 
ER: �Joo� 
P: �levoton ja että semmonen häirintä on.�  
ER: �Joo� 
P: �Minua häirittee.� 
ER: �Niin justiin� 
P: �Että siinä verho on välissä tarpeen olla�. �mies 72 vuotta (242) 

P: �Ett kyllä määki tykkään, ett siinä on se verho..kyllä se on koko ajan ihan hyvä 
siinä.�  
ER :�Joo, ja miksi se on hyvä?� 
P: �No tota..hetk mun pitää vähän aikaa miettiä..siinä on ehkä kuitenki semmo-
nen..haluaa, että kuitenki ko on, niinku määkin sillon ko tulin olin niin kauheen kipiä 
niin mää niinku halusin niinku olla sillä tavalla yksin siinä..ei niinku tarvinnu jutella 
toisen kans eikä mittään eikä niinkö jaksanu edes jutella niin oli semmonen tunne, että 
niinku vaan niinku saa olla tässä rauhassa yksin, että..� 
ER: �Niin justiin, joo� 
P: �mutt sittehän me niinku jo tutustuttiin siinä ku kumpiki oli vähä paremmassa 
kunnossa nii sit me jo veettiin niinku pois tuota verhoa, että me ruvettiin jutteleen, me 
ei ennää tarvittu sitä verhua, mutta se oli siinä alussa tosiaan oli sitte.� � nainen 61 
vuotta (240) 

Hoitotoimenpiteet osastolla olivat myös syynä väliverhojen käyttämiselle. Varsinkin 
potilastoverille tehtävät hoitotoimenpiteet aiheuttivat sen, että väliverhoja käytettiin. 
Potilaat eivät halunneet nähdä toisten hoitoa ja kokivat, että potilastoverille on parempi, 
jos he laittavat verhon kiinni. Potilastoverin koettiin siten saavan oman rauhan.  

 



86 

P: �Kun tälle rouvalle tehdään hoitotoimenpiteitä niin mä en välttämättä halua nähdä 
niitä.�  
ER: �Joo ,ja miksi silloin käytätte?� 
P: �Se on hänen intimiteettinsä ja oikeutensa olla suojassa myös, että..niitä tehdään 
ja..sitten ihan noin..enhän mä niitä pelkää, koska itse olen tehnyt niitä aikoinaan 
paljon, et ei ne sillai mua pelota eikä häiritse eikä hämää, mutta lähinnä kai tää 
intimiteetti, että..hänellä on myös oikeus siihen.� �nainen 59 vuotta (79) 

P: �No semmosessa tilanteessa ko toista potilasta tullaan niinko hoitamaan ja laitta-
maan kaikkia näitä..tiputuksia ja muita.� 
ER: �No osaatteko sitten sanoa, että miksi te käytätte niitä verhoja silloin?� 
P: �No kun mä en halua lailla lailla että nähä kaikkia mitä toiselle potilaalle ko 
tehhään, ei oo mitenkään sillä lailla mitenkään miellyttävvää katsella�. �nainen 54 
vuotta (66) 

Jos potilaalle itselle tehtiin hoitotoimenpide, hän käytti väliverhoja suojaamaan yksi-
tyisyyttään ja intimiteettiään ja siksi, ettei häiritsisi muita. Potilaat käyttivät väliverhoja 
myös päivittäisten toimintojen, kuten vaatteiden vaihdon, peseytymisen ja erittämisen 
aikana. Myös tällöin käyttämisessä korostui oman intimiteettisuojan ja yksityisyyden 
korostaminen ja toisaalta potilastoverin huomioon ottaminen. Väliverhojen käyttäminen 
potilaan levätessä, nukkumaan mennessä ja ruokaillessa liittyi pääasiassa vain oman 
yksityisyyden suojaamiseen ja oman intimiteettisuojan säilyttämiseen. Potilaan ja 
hoitotyöntekijän välisissä vuorovaikutustilanteissa potilaan intimiteettisuoja vaarantui 
vain kerran väliverhojen käyttämättömyyden vuoksi. Hoitotyöntekijä suojasi potilaan 
väliverholla potilastovereiden katseilta, mutta potilashuoneen oven puoleinen verho 
jätettiin auki vaikka potilaan sänky oli lähinnä ovea. Ne hoitotyöntekijät, jotka käyttivät 
väliverhoja, tekijät sen yleensä huolellisesti ja suojasivat muutenkin potilaan intimiteettiä 
hyvin. 

 
P :�Ku oon pukenu ja riisuuntuessa niin sillon.� 
ER: �Ja osaatteko sanoa miksi silloin?� 
P: �No..just siks, ku ovi repästään aina auki, heh, siis koputtamatta ja monestikki ku 
kopsauttaa oveen nii tulee heti sisälle.� 
ER: �Nii ei kerkee ollenkaan..?� 
P: �Nii, nii, ei mua silleen häiritte toinen potilas, mut se, että tuo ovi lentää auki ihan 
vähän väliä�. �nainen 28 vuotta (166) 

Potilaat, jotka eivät käyttäneet väliverhoja, kokivat että heillä ei ole tarvetta käyttää niitä. 
Valtaosa näistä potilaista halusi jutella potilastoverien kanssa eikä halunnut eristäytyä 
väliverhojen taakse. Osa potilaista koki olevansa vapaamielisiä ja sen vuoksi he eivät 
käyttäneet väliverhoja. Potilaat, jotka eivät väliverhoja käyttäneet kokivat myös, että 
potilastovereille tai heille itselle ei oltu tehty sellaisia hoitotoimenpiteitä, että verhot olisi 
tehnyt mieli sulkea.  
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P: �No minä, minä oon oikeestaan minä oon aika tuota semmonen vapaamielinen 
että, jos ei se kaveri, nyt ku nimä oon kahden hengen huoneessa nii ei tota..oo miten-
kään tota niin kovin ranttu niin, minusta se on vaikka ne on aukiki minä en tota oo 
kiusautunut�. �nainen 75 vuotta (36) 

P: �No en oikiastaan minkkään, missään..ja ne on ollu tuollain roikkuneet tuossa 
vain� 
ER: � No miksi te ette ole sitten käyttäneet? Osaatteko sanoa?� 
P: � No, minä oon kattonu, että nii..mullei oo mittään salattavvaa..naapureiltakkaan 
ja kavereilta tässä..ku me ollaan sammaa porukkaa tässä ni.� �mies 80 vuotta (49) 

Osalla potilaista väliverhot olivat jo valmiiksi osittain suljettuina, kun he tulivat sairaa-
laan omalle paikalleen. Näiden potilaiden mielestä oli hyvä asia, kun verhot olivat jo 
vedettynä eivätkä he tunteneet tarvetta aukaista niitä. Osalla potilaista syynä väliverhojen 
käyttämättömyyteen oli se, että hoitotyöntekijät käyttivät niitä heidän puolestaan. Joskus 
väliverho saattoi olla lähempänä potilastoverin sänkyä, jolloin väliverhon käyttäminen ei 
ollut mahdollista. Potilas saattoi myös luovuttaa väliverhon käyttämisen potilastoveril-
leen. Yhdestä potilaasta tuntui, että potilastoveri ei halua väliverhoja käytettävän, joten 
hän ei niitä viitsinyt sen vuoksi käyttää. 

Valtaosa potilaista (65 %), jotka olivat itse käyttäneet väliverhoja (n = 197) ilmoitti, 
että hoitotyöntekijöiden ei tule ilmoittaa tulostaan suljettujen väliverhojen sisäpuolelle. 
Hoitotyöntekijöillä katsottiin olevan oikeus tulla väliverhojen sisäpuolelle, sillä se kuluu 
heidän työhönsä. Toisaalta potilaat kokivat, ettei heillä ole sairaalassa ollessaan mitään 
salaisia asioita tai salattavaa. Osalle potilaille riitti se, että hoitotyöntekijä koputtaa 
potilashuoneen ovella ja sillä tavalla ilmoittaa tulostaan potilashuoneeseen. Koputtamisen 
lisäksi ei ilmoitusta verhojen sisäpuolelle tulosta erikseen tarvittu. (kuvio 13) 

P: �Minun mielestä, heh, minun tykö saa tulla, heh, minun tykö saa tulla vaik-
ka..umpinaiseen koppiin, en minä siitä pah..ei mun mieli pahennu eikä..eikä mulla oo 
semmosia hommia siellä, että, hehheh, mun tarttis ujostella, hehheh�. �mies 34 vuotta 
(114) 

P: �En nää siihen mitään erityistä tarvetta.� 
ER: � Ja miksi ei tarvitse?� 
P: �No, koska tänne sairaalaan tullaan saamaan hoitoa ja itsestään hoidon ajankoh-
taa tai muita toimenpiteitä on mahdoton määrittää...minä katson, että hoitohenkilö-
kunnalla on oltava oikeus tulla henkilön tykö sillon kun siihen on tarvetta�. �mies 53 
vuotta (190) 
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                                   Hoitotyöntekijän ovelle koputtaminen 
                                                riittää ilmoitukseksi 

 
 

 
 
 
 
 

Hyvä 
vuorovaikutussuhde 

 
 

 

Kuvio 13. Suljettujen väliverhojen sisäpuolelle ilmoittamatta tulemisen hyväksyttävyys ja 
siihen yhteydessä olevat tekijät (N = 128).  

Yli kolmannes (35 %) potilaista halusi hoitotyöntekijöiden ilmoittavan etukäteen ennen 
tuloaan väliverhojen sisäpuolelle. Kysymykseen vastasivat ne potilaat (N = 196), joilla 
oli väliverho, jotka kykenivät sitä itse käyttämään ja jotka itse käyttivät väliverhoa. 
Naiset (45 %) halusivat miehiä (21 %) useammin tietää hoitotyöntekijän tulosta suljettu-
jen väliverhojen sisäpuolelle. Haastattelujen avoimen kysymyksen sisällönanalyysin 
perusteella potilaat kokivat, että väliverhojen sisäpuolinen alue mahdollistaa yksityisyy-
den säilymisen sairaalassa. Lisäksi ilmoittaminen ennen tuloa suljettujen väliverhojen 
sisäpuolelle kuuluu hyvään kohteluun. (kuvio 14.) 
 

YKSITYISYYDEN SÄILYMINEN 
SAIRAALASSA 

KUULUU HYVÄÄN KOHTELUUN 
 

-oma alue -asiallista 

-oma rauha -ystävällistä 

-intimiteettisuoja -potilaan huomioimista 

-yksityiset asiat  

Kuvio 14. Suljettujen väliverhojen sisäpuolelle ilmoittamatta tulemisen epätoivottavuus ja 
siihen sisältyvät luokat (N = 69). 

Potilaiden mielestä suljettujen väliverhojen sisäpuolinen alue on potilaan omaa aluetta. 
Potilaat kokivat, että koska he olivat vetäneet väliverhot kiinni, he halusivat olla yksin ja 
etsivät omaa rauhaa.  

 

Hoitotyöntekijä 
 

Hoitotyöntekijällä 
oikeus tulla 
ilmoittamatta, koska se 
kuuluu hänen työhönsä 

Potilas 
 

Avoin luonne 
Olen sairas ja haen apua 
Minulla ei ole salaisia asioita sairaalassa 
Oma intimiteetin säilyminen ei ole 
tärkeää 
Sairaalassa ei ole omaa reviiriä eikä 
yksityisyyttä 
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P: �Niin tietenkihän ne vois kysyä tuolta verhon tuolta puolen, että.. että tuota �voiko 
häiritä?� taikka sillä lailla, että..että ei koskaan tiiä mitä siellä verhon sisäpuolella 
tapahtuu..että tuota..mm �. � nainen 45 vuotta (9) 

P: �No, kyyllä minusta sais.� 
ER: �Ja minkä takia?� 
P: �No..sehän on niinku semmonen..eristetty tila niin siihenhän tavallaan..oikeestaan 
kuuluu silloin..ainaki jotenki sanoa, että tullaan tai jotaki�. �nainen 30 vuotta (69) 

P: �Ehkä vois huutaa tai kysyä että �saako tulla?� 
ER: �Joo..osaatko sanoa, että miksi haluaisit, että he ilmoittaisivat?� 
P: �En..ehkä se on kuitenki..jos sitä sinne mennään sinne verhojen taakse nii se on 
kuiteki jonkunlaista yksinäisyyden..tai semmosta hakemista että haluaa olla yksin.� 
ER: �Joo-o� 
P: �Ja kyllä minusta se pitäs niinku sitte kunnioittaa sitä, että se henkilö haluaa sillä 
hetkellä olla yksin�. �nainen 61 vuotta (153) 

Etukäteen ilmoittaminen ennen tuloa suljettujen väliverhojen sisäpuolelle kunnioittaa 
potilaan yksityisyys- ja intimiteettisuojaa. Potilaat kokivat tärkeänä tietää, että joku on 
tulossa.  

P: �No eiköhän sen piä ilimottaa�no eihän sitä mihinkään saa, jos on suljettu tila nii, 
eikös sitä ruukata koputtaa tai jotenki ilimasta tulonsa?�. �nainen 62 vuotta (234) 

Potilaat kokivat, että ilmoittaminen ennen tuloa suljettujen väliverhojen sisäpuolelle on 
asiallista ja ystävällistä. Se oli myös hoitotyöntekijän keino osoittaa ottavansa potilas 
huomioon.  

7.4  Henkilökohtaisen tilan säilymisen epäonnistuminen sairaalassa  

Yli puolet potilaista (55 %) piti erittäin merkityksellisenä ja noin kolmannes (32 %) 
melko merkityksellisenä, että taktiilinen tila säilyy loukkaamattomana hoidon aikana. 
Noin joka kymmenes potilas (8 %) piti asiaa vähän merkityksellisenä ja 4 % ei lainkaan 
merkityksellisenä. Kokemukset taktiilisen tilan säilymisestä loukkaamattomana olivat 
hyviä. Valtaosa (99 %) potilaista ei ollut kokenut hoitotyöntekijän kosketusta luonteeltaan 
seksuaaliseksi. Potilaista 5 % oli kokenut aggressiivista kosketusta, mutta valtaosa 
potilaista (93 %) ei ollut sellaista kokenut. Itsensä esineeksi hoitotyöntekijän koskiessa 
tunsi vajaa kymmenes (7 %) potilaista, mutta valtaosa (91 %) potilaista ei ollut tuntenut 
itseään esineellistettävän hoidon aikana. Strukturoidun haastattelun avoimen kysymyksen 
(numero 24) sisällön analyysin perusteella potilaiden taktiilista tilaa oli loukattu odotta-
mattomalla ja negatiivisella kosketuksella (taulukko 8).   
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Taulukko 8. Potilaiden kokemukset taktiilisen tilan loukkaamisesta (N = 12).  

Taktiilisen loukkaamisen muodot Tilanteet, joissa henkilökohtaisen tilan 
loukkaaminen tapahtui 
- yöllä herätetty kosketuksella ja vedetty tyyny pois, 
koska potilas oli kuorsannut ja potilastoveri oli 
valittanut tästä 

Odottamaton kosketus 

- tiedonsaannin puute hoitotoimenpiteen aikana 
- kovaotteinen kosketus  
- kiireinen kosketus  
- kylmät kädet  

Negatiivinen kosketus 

- pitkittynyt hoitotoimenpide vaikka potilas pyytänyt 
lopettamaan  

Seksuaalinen kosketus - hoitotyöntekijän lähentely fyysisesti ja sanallisesti  

Kokemukset taktiilisen tilan loukkaamisen epämiellyttävyydestä vaihtelivat. Neljännes 
(25 %) potilaista koki hoitotyöntekijän kosketuksen tuntuneen epämiellyttävältä. 
Kosketuksen epämiellyttävyyttä selvitettiin strukturoidun haastattelun avoimella 
kysymyksellä numero 21. Sisällönanalyysin perusteella potilaiden kokemukset taktiilista 
tilaa loukkaavasta epämiellyttävästä kosketuksesta jakaantuivat intiimialueille kohdistu-
viin kosketuksiin ja ei-intiimialueille kohdistuviin kosketuksiin (liitetaulukko 10). 
Intiimialueille kohdistuvat epämiellyttävät kosketukset liittyivät peseytymiseen ja 
hygieniasta huolehtimiseen, erittämistilanteisiin tai intiimialueille kohdistuviin hoitotoi-
menpiteisiin tai lääkityksiin, kuten esimerkiksi virtsatiekatetrointiin, peräruiskeen 
antamiseen tai lääkesupon laittamiseen peräsuoleen. Ei-intiimialueille kohdistuva 
epämiellyttävä kosketus liittyi pääasiassa erilaisiin hoitotoimenpiteisiin, kuten esimerkik-
si verinäytteiden ottamiseen, haavasiteiden vaihtamiseen tai nenämahaletkun asettami-
seen sekä lihaksiin tai suonensisäisesti käytettävien lääkkeiden antamiseen. Myös 
ruokailussa avustamiseen liittyvä kosketus saattoi tuntua epämiellyttävältä, jos siihen 
liittyi kiireen tunne. Pelkkä kosketus ei välttämättä yksin ollut epämiellyttävää vaan 
epämiellyttävyyden aiheutti hoitotyöntekijän lähelläolo tilanteessa.  

P: �Ei niinku pelkkä kosketus ei se tee sitä epämiellyttäväks..siin on sitte vieressäolot 
ja muut, ett tavallan täytyy olla lähellä, jos koskettaa ja..en mää sitä nyt vessaasioissa 
niinku..miellyttävänä pidä, mutt jos siin lähellä on niin ei se kosketus siihen mitään 
erillist negatiivist latausta tee.� 
ER: �Että se on yleensä se lähelläolo siinä. Miksi juuri näissä vessasioissa se lähellä-
olo on epämiellyttävää?� 
P: � �minusta ne on semmosia toimintoja, että..wc:ssä keisarikin käy yksin�. -mies 
58 vuotta (115) 

Auditiivisen tilan säilymistä loukkaamattomana piti erittäin merkityksellisenä yli 
kymmenes (14 %) potilaista ja yli neljännes (28 %) potilaista koki loukkaamattomuuden 
melko merkityksellisenä. Vähän merkityksellisenä asiaa piti noin viidennes (19 %) 
potilaista ja ei lainkaan merkityksellisenä yli kolmannes (38 %) potilaista. Auditiivisen 
tilan loukkaamisen epämiellyttäväksi koki valtaosa (83 %) potilaista (liitetaulukko 5). 
Valtaosa (87 %) potilaista piti epämiellyttävänä hoitotyöntekijän tarpeettoman kovaäänis-
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tä puhetta potilashuoneessa. Noin joka kymmenes (11 %) potilaista ei häiriintynyt 
kovaäänisyydestä. Hoitotyöntekijän puhuessa koko ajan tarpeettomasti valtaosa (81 %) 
potilaista koki tilanteen epämiellyttävänä, mutta yli kymmenes (16 %) ei kokenut 
tilannetta epämiellyttäväksi. Strukturoidun haastattelun avoimen kysymyksen (numero 
24) sisällönanalyysin perusteella potilaiden auditiivista tilaa loukkasi auditiivisesti myös 
hoitotyöntekijöiden kovaäänisyys ja nauraminen yöllä. 

Visuaalisen tilan säilymistä loukkaamattomana piti erittäin merkityksellisenä vajaa 
kymmenes (8 %) potilaista ja vajaa viidennes (17 %) potilaista piti sitä melko merkityk-
sellisenä. Vähän merkityksellisenä visuaalisen tilan loukkaamattomuutta piti vajaa 
viidennes (17 %) potilaista ja yli puolet potilaista (56 %) ei kokenut asiaa lainkaan 
merkityksellisenä. Visuaalisen tilan loukkaamisen epämiellyttäväksi koki vajaa kolman-
nes (29 %) potilaista (liitetaulukko 5). Valtaosa (70 %) potilaista koki epämiellyttävänä 
tilanteen, jossa hoitotyöntekijä tuijottaa johonkin vartalon kohtaan, mutta noin viidennes 
(21 %) potilaista ei häiriintynyt tuijottamisesta. Potilaista 65 % koki epämiellyttävänä 
tilanteen, jossa hoitotyöntekijä tarkkailee potilasta puhumatta mitään yövuoron aikana, 
mutta noin kolmannes (32 %) potilaista ei kokenut tarkkailua epämiellyttävänä. Hoito-
työntekijän ollessa kovin lähellä keskusteltaessa noin puolet (51 %) potilaista koki 
tilanteen epämiellyttävänä, mutta vajaa puolet (47 %) potilaista ei kokenut tilanteen 
olevan epämiellyttävä. Hoitotyöntekijän ollessa kasvotusten kovin pitkään yli kolmannes 
(39 %) potilaista koki tilanteen epämiellyttävänä, mutta yli puolta (57 %) potilaista 
kasvotusten olo ei häirinnyt. Valtaosa potilaista (72 %) ei kokenut lainkaan epämiellyttä-
vänä tilannetta, jossa hoitotyöntekijä katsoo koko ajan silmiin. Noin neljännes (26 %) 
potilaista piti kuitenkin tiivistä katsekontaktia epämiellyttävänä, ja noin joka kymmenes 
(9 %) potilas melko epämiellyttävänä.  

Olfaktorisen tilan säilymistä loukkaamattomana piti erittäin merkityksellisenä yli 
puolet (54 %) potilaista ja noin kolmannes (30 %) potilaista piti sitä melko merkitykselli-
senä. Olfaktorisen tilan loukkaamisen epämiellyttäväksi koki valtaosa (82 %) potilaista, 
mutta vajaa kymmenes (7 %) ei kokenut hajujen häiritsevän lainkaan (liitetaulukko 5). 
Potilaat kokivat hoitotyöntekijän tupakalle haisemisen epämiellyttävämpänä kuin 
hajusteille tuoksumisen. Valtaosa potilaista (92 %) koki tupakalle haisemisen epämiellyt-
tävänä. Potilaista 82 % koki hoitotyöntekijän hajusteille haisemisen epämiellyttävänä. 
Strukturoidun haastattelun avoimen kysymyksen (numero 24) sisällönanalyysin perus-
teella potilaiden olfaktorista tilaa loukkasi hoitotyöntekijöiden hien haju. 

7.5  Yhteenveto tuloksista 

Tulokset kuvaavat suomalaisten potilaiden kokemuksia henkilökohtaisesta tilastaan ja sen 
säilymisestä sairaalassa. Tulokset käsittelevät itsemääräämisoikeuden toteutumisesta, 
henkilökohtaisen tilan säilymiseen yhteydessä olevien tekijöiden (potilaan yksilölliset 
ominaisuudet, hoitotyöntekijään ja hoitotyöhön liittyvät ominaisuudet) merkityksellisyyt-
tä ja toteutumista hoidon aikana, potilaiden keinoja suojata henkilökohtaisen tilansa 
säilyminen verbaalisesti ja nonverbaalisesti sekä potilaiden kokemuksia henkilökohtaisen 
tilan säilymisen epäonnistumisesta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat sisätautien 
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klinikan vuodeosastoilla olevat potilaat (N = 250) ja aineisto kerättiin strukturoidulla 
haastattelulla (N = 250) ja potilaan ja hoitotyöntekijän välisten vuorovaikutustilanteiden 
havainnoinnilla (N = 25). 

Yli puolet (63 %) potilaista koki henkilökohtaiseen tilaansa kohdistuvan itsemäärää-
misoikeuden toteutuvan ja arvioi omaavansa mahdollisuuksia vaikuttaa omaa kehoa 
koskeviin hoitotoimenpiteisiin. Joka kymmenes (10 %) potilas koki, ettei hänellä ollut 
mahdollisuutta vaikuttaa lainkaan. Valtaosa potilaista (76 %) ei ollut koskaan alistunut 
tilanteessa, jossa olisi halunnut kieltäytyä ehdotetusta hoitotoimenpiteestä.  

Taktiilisen tilan säilyminen loukkaamattomana koettiin merkityksellisenä (87 %). 
Potilaista 5 % oli kokenut aggressiivista kosketusta ja 7 % koki itsensä esineeksi 
hoitotyöntekijän koskiessa. Valtaosa potilaista (99 %) ei ollut kokenut hoitotyöntekijän 
kosketusta luonteeltaan seksuaaliseksi. Muu taktiilista tilaa loukkaava kosketus liittyi 
odottamattomaan kosketukseen ja negatiiviseen kosketukseen. Hoitotyöntekijän epämiel-
lyttävä, taktiilista tilaa loukkaava kosketus jakautui intiimialueille kohdistuvaan ja ei-
intiimialueille kohdistuvaan kosketukseen. Epämiellyttävän kosketuksen koettiin 
vaarantavan potilaan yksityisyyden. Lisäksi kokemattomuus potilaana olosta, tiedonsaan-
nin puute hoitotoimenpiteestä ja omatoimisuuden tukematta jättäminen eli puolesta 
tekeminen vaikuttivat siihen, että hoitotyöntekijän kosketus tuntui epämiellyttävältä. 
Toisaalta hoitotyöntekijän vastakkainen sukupuoli aiheutti kosketuksen epämiellyttävyy-
den tunteen, mutta myös ilman lupaa tapahtuva, tarpeeton, esineellistävä ja kipua 
aiheuttava kosketus tekivät kosketuksesta epämiellyttävän. Epämiellyttäväksi koettu 
kosketus aiheutti potilaassa negatiivisia tuntemuksia, joista potilaat mainitsivat avutto-
muuden tunteen, alemmuuden tunteen ja alistavuuden tunteen.  

Auditiivisen tilan säilyminen loukkaamattomana oli merkityksellistä vajaalle puolelle 
(47 %) potilaista. Kuitenkin auditiivisen tilan loukkaaminen koettiin epämiellyttävänä 
(83 %). Visuaalisen tilan säilymistä loukkaamattomana piti merkityksellisenä neljännes 
(25 %) potilaista ja 29 % potilaista koki visuaalisen tilan loukkaamisen epämiellyttäväksi.  
Olfaktorisen tilan säilymistä loukkaamattomana piti merkityksellisenä valtaosa (84 %) 
potilaista ja myös olfaktorisen tilan loukkaaminen koettiin epämiellyttävänä (82 %). 
Taulukossa 9 on esitetty henkilökohtaisen tilan säilymisen kokeminen sairaalassa 
merkityksellisenä ja siihen yhteydessä olevat potilaan yksilölliset ominaisuudet. Henkilö-
kohtaisen tilan käsite yhdistää tässä taulukossa taktiilisen, auditiivisen, visuaalisen ja 
olfaktorisen tilan. 
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Taulukko 9. Henkilökohtaisen tilan säilymisen kokeminen sairaalassa merkityksellisenä 
ja siihen yhteydessä olevat potilaan yksilölliset ominaisuudet. 

Potilaan yksilöllinen ominaisuus Ominaisuuden erityispiirre/piirteet 
Ikä 16�39 vuotta 
Sukupuoli Nainen 
Mieliala Huono mieliala/negatiivisia tuntemuksia 
Sairauden vakavuus Vakavaksi koettu sairaus 

Täysin omatoiminen Selviytymiskyky sairaalassa 
Täysin autettava 
Ensimmäinen kerta Hoitokertojen määrä 
Yli yhdeksäs kerta 
Yhden hengen potilashuone Potilashuoneen koko 
Kolmen hengen potilashuone 

Taulukossa 10 on esitetty potilaan henkilökohtaisen tilan ja hoitotyöntekijän ominaisuuk-
sien välinen yhteys. Siinä tulee esille hoitotyöntekijän ominaisuuden merkityksellisyys 
potilaan kokemana ja ne potilaan yksilölliset ominaisuudet, jotka ovat yhteydessä 
ominaisuuden kokemiseen merkityksellisenä.  

Taulukko 10. Potilaan henkilökohtaisen tilan ja hoitotyöntekijän ominaisuuksien välinen 
yhteys. 

Hoitotyöntekijän ominaisuus ja 
ominaisuuden merkityksellisyys 
potilaiden kokemana ( %) 

Hoitotyöntekijän ominaisuuteen yhteydessä 
oleva potilaan yksilöllinen ominaisuus 

p-arvo 

Nainen < 0.001*** 
Yli 65�vuotias 0.009** 
Vähäinen koulutus 0.003** 

Sukupuoli sama kuin potilaalla itsellä 
(merkityksellistä = 24 %) 

Kokemattomuus vastakkaista sukupuolta olevasta 
hoitotyöntekijästä 

< 0.001*** 

Täysin autettava potilas 0.008** 
6�10 päivää hoidossa ollut potilas 0.004** 
Yli yhdeksän kertaa hoidossa olleet potilaat (30 %) ns. 

Tuttuus (merkityksellistä = 74 %) 

Yhden hengen potilashuoneessa olevat potilaat (30 %) ns.  
16�39-vuotias potilas 0.054* 
Täysin omatoiminen/täysin autettava potilas 0.003** 
Hyvä mieliala/positiivisia tuntemuksia 0.002** 

Koputtaa ennen tuloaan potilashuoneeseen 
(merkityksellistä = 54 %) 

Yhden hengen potilashuone 0.052* 
Esittelee itsensä (merkityksellistä = 87 %) Täysin omatoiminen/vähän apua tarvitseva potilas 0.005* 
Teitittelee (merkityksellistä = 6 %) Yli 65-vuotias potilas 0.039*  

Koettu sairaus erittäin vakava 0.001** Keskustelee hoitamisen aikana 
(merkityksellistä = 40 %) Yli 65-vuotias potilas 0.019* 

16�39-vuotias potilas 0.021* Kertoo ennen hoitotoimenpidettä mitä 
aikoo tehdä (merkityksellistä = 98 %) Yli yhdeksän kertaa sairaalassa 0.029* 
Kysyy luvan koskemiseen 
(merkityksellistä = 30 %) 

Nainen 0.021* 
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Taulukossa 11 on esitetty potilaan henkilökohtaisen tilan ja hoitotyön ominaisuuksien 
välinen yhteys. Potilaat kokivat suojakäsineet kädessä lohduttamisen vähemmän 
miellyttävänä kuin paljain käsin lohduttamisen. Kädestä kiinni pitäminen ja käden 
silittäminen tuntuivat potilaista miellyttävimmiltä tavoilta lohduttaa.  

Taulukko 11. Potilaan henkilökohtaisen tilan ja hoitotyön ominaisuuksien välinen yhteys . 

Hoitotyön ominaisuus Hoitotyön erityispiirre Samaa mieltä (%) 
Kosketus oikeutettua autettaessa 100 % 
Kosketus hellävaraista 98 % 
Kosketus kivut huomioon ottavaa 83 % 
Kehoa kosketaan kunnioittavasti ja arvostavasti 96 % 
Paljaan käden kosketus miellyttävämpää 64 % 
Paljaan käden kosketus tuntuu läheisemmältä 83 % 

Välttämätön kosketus 
hoitotoimenpiteen 
suorittamiseksi 

Kosketus pimeässä potilashuoneessa 
epämiellyttävämpää kuin valoisassa 

17 % 

Turha ja ylimääräinen kosketus ei kuulu hoitotyöhön 72 % 
Hoitotyöntekijä on lohduttanut kosketuksella 56 % 

Ei-välttämätön, 
tunnepitoinen kosketus 

Lohduttava kosketus on miellyttävää 78 % 

Potilaat käyttivät henkilökohtaisen tilansa säilyttämiseksi verbaalista ja nonverbaalista 
viestintää. Verbaaliset viestit liittyivät kivun viestimiseen ja potilaan itsemääräämisoikeu-
teen. Nonverbaalisista keinoista potilaat ilmoittivat käyttäneensä kehon asentoja, ilmeitä, 
eleitä ja katsekontaktia tai sen välttämistä. Vuorovaikutustilanteissaan hoitotyöntekijän 
kanssa potilaat käyttivät monipuolisesti kaikkia edellä mainittuja nonverbaalisia viestin-
täkeinoja. Väliverhot sängyn ympärillä toimivat myös nonverbaalisena viestintäkeinona. 
Yli puolet potilaista oli käyttänyt väliverhoja sairaalassaolon aikana. Väliverhojen 
käyttämiseen merkitsevästi yhteydessä olevia tekijöitä olivat lyhyt hoitoaika ja kolmen 
hengen potilashuone. Väliverhojen käytön syyt olivat oman yksityisyyden suojaaminen ja 
intimiteettisuojan säilyminen, mutta toisaalta potilastoverin yksityisyyden mahdollista-
minen ja intimiteettisuojan säilyminen.  

Potilaiden henkilökohtaisen tilan säilymisen epäonnistuminen aiheutti potilaissa mo-
nenlaisia tuntemuksia. Loukkaaminen aiheutti pahaa mieltä ja potilas koki itsensä 
esineeksi. Voimattomuuden tunne, aggressiivisuuden ja ahdistuksen tunne esiintyivät 
myös loukatuiden potilaiden kokemuksissa. Osa potilaista koki vihaa ja inhon tunnetta 
henkilökohtaisen tilansa tultua loukatuksi. Osalla potilaista esiintyi myös stressin 
tunnetta.  



8 Pohdinta 

8.1  Tutkimustulosten tarkastelu 

8.1.1  Potilaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen sairaalassa 

Tässä tutkimuksessa yli puolet potilaista arvioi voivansa vaikuttaa omaa kehoa koskeviin 
hoitotoimenpiteisiin erittäin tai melko paljon, mikä mahdollisti potilaalle oman henkilö-
kohtaisen tilan säilymisen sairaalassa. Kuritun (2001) tutkimuksessa 68 % potilaista tiesi 
mahdollisuudestaan vaikuttaa hoitoaan koskeviin päätöksiin ja 66 % potilaista koki 
henkilökunnan rohkaisseen ja auttaneen tekemään hoitoa koskevia päätöksiä. Potilaat 
(91 %) pitivät oikeutta päätöksentekoon oleellisena osana potilaan oikeuksia. Myös 
Sandellsin & Outisen (1996) tutkimuksessa valtaosa (93 %) potilaista koki, että yhteistyö 
hoitavan henkilökunnan kanssa sujui erinomaisesti tai hyvin ja että henkilökunta huomioi 
herkästi potilaan erityiset ongelmat ja huolet (90 %).  

Tähän tutkimukseen osallistuneista potilaista joka kymmenes ei kuitenkaan voinut 
mielestään vaikuttaa lainkaan kehoaan koskeviin hoitotoimenpiteisiin. Myös Kuritun 
(2001) tutkimuksen mukaan 15 % potilaista koki, ettei heitä oltu rohkaistu ja autettu 
tekemään hoitoa koskevia päätöksiä. Iiren (1999) tutkimuksen mukaan noin joka 
kymmenes (9 %) potilas koki, että hoitohenkilöstö tuomitsee heidän tekemisensä ja 
mielipiteensä. Tämä johtaa potilaan ja hoitotyöntekijän välisessä vuorovaikutuksessa 
ongelmallisiin tilanteisiin. Potilas saatetaan kokea vaikeaksi juuri hänen mielipiteidensä 
perusteella, jotka ovat kuitenkin itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta 
tarkasteltuna ensiarvoisen tärkeät.  

Tässä tutkimuksessa ne potilaat, jotka eivät mielestään voineet vaikuttaa omaa keho-
aan koskeviin hoitotoimenpiteisiin, omasivat useammin huonon mielialan tai negatiivisia 
tuntemuksia verrattuna potilaisiin, jotka mielestään pystyivät vaikuttamaan kehoaan 
koskeviin hoitotoimenpiteisiin. Aikaisempaa tutkimustietoa mielialan ja itsemääräämis-
oikeuden yhteydestä ei löytynyt. Sairaus ja sairastaminen vaikuttavat ihmisen mielialaan 
ja asian tiedostaminen hoitotyössä on oleellista. Myös mieliala vaikuttaa vastavuoroisesti 
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sairauteen ja sairastamiseen. Esimerkiksi Enäkosken (2002) tutkimuksen mukaan 
masentuneen sisäinen ja ulkoinen elämänhallinnan tunne heikentyy ja kosketus omaan 
minään katoaa. Tällöin kyky osallistua omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon voi olla 
hyvin rajoittunutta ja potilas voi sen vuoksi kokea vaikutusmahdollisuuksiensa olevan 
vähäisiä tai jopa olemattomia.  

Osa niistä potilaista, jotka eivät mielestään voineet lainkaan vaikuttaa omaa kehoaan 
koskeviin hoitotoimenpiteisiin, ei edes halunnut vaikuttaa asioihinsa, vaan he luottivat 
hoitotyöntekijöiden ammattitaitoon. Tutkimusten (Suhonen ym. 1999, Kurittu 2001) 
mukaan potilaat saattavat alistua kaikkiin hoitotoimenpiteisiin ja luottaa hoitotyöntekijöi-
den ammattitaitoon. Tällaiset potilaat hyväksyvät ja suostuvat kaikkeen, koska pitävät 
hoitotyöntekijän ehdottomana oikeutena koskea ja olla lähellä. Tässä tutkimuksessa 
potilaan iällä oli myös yhteys siihen, halusiko hän vaikuttaa kehoaan koskeviin hoitotoi-
menpiteisiin. Osa iäkkäistä potilaista ei edes halunnut vaikuttaa. Iäkkään suhtautuminen 
potilaana oloon saattaa vaihdella nuorempiin sukupolviin verrattuna. Passiivinen 
käyttäytyminen, hoitojärjestelmään ja hoitoihin mukautuminen ja kiitollisuuden osoitta-
minen kuvaavat hyvin joidenkin potilaiden käyttäytymistä. (esim. Crowe 2000.) Alistu-
misen ja leimautumisen pelon lisäksi passiivinen hoidon vastaanottaminen ja �helppona� 
potilaana oleminen voidaan nähdä kuvastavan joidenkin iäkkäiden kokemusmaailmaa. 
Sitä saattaa osittain värittää kulttuurihistoriallinen näkemys siitä, että kipu ja kärsimys 
ovat yleviä ja ihmistä jalostavia. Itsekontrollin menettämisen ja liiallisen valittamisen on 
aiemmin nähty olevan sopimatonta käyttäytymistä. (Kaartinen 2002.)  

Osa tämän tutkimuksen potilaista oli alistunut aina tai melko usein tilanteeseen vaikka 
olisi halunnut kieltäytyä hoitotyöntekijän ehdottamasta hoitotoimenpiteestä. Iiren (1999) 
tekemän tutkimuksen mukaan 7 % potilaista koki, että hoitohenkilöstö pakotti toimimaan 
tavalla, joka oli vastoin potilaan omaa tahtoa. Tässä tutkimuksessa alistuminen oli lisäksi 
yleisin keino tilanteissa, joissa potilaan henkilökohtainen tila oli tullut loukatuksi potilaan 
ja hoitotyöntekijän välisissä vuorovaikutustilanteissa. Itsensä loukatuksi kokeneet ja 
alistuneet potilaat olivat useimmiten naisia. Vaikka alistuminen aiheutti heille negatiivisia 
tuntemuksia, kuten kokemuksen esineenä olosta ja pahan mielen, nämä potilaat olivat 
silti mieluummin alistuneet, kuin yrittäneet muilla keinoin estää henkilökohtaisen tilansa 
loukkaamisen. Alistumiseen oli yhteydessä myös potilaan alempi koulutustausta. 
Koulutuksen merkitys potilaan mahdollisuudessa vaikuttaa omaa kehoaan koskeviin 
hoitotoimenpiteisiin on mielenkiintoinen kysymys. Enemmän kouluttautuneet voivat olla 
alhaisesti kouluttautuneita useammin tietoisia esimerkiksi laista potilaan asemasta ja 
oikeuksista (1992) ja siten vaatia itselleen parempaa kohtelua ja hoitoa sairaalassa olon 
aikana. Kuritun (2001) tutkimuksen mukaan potilaiden koulutus oli yhteydessä kokemuk-
siin potilaslain oikeuksien toteutumisesta siten, että korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
mielestä useat oikeudet olivat toteutuneet huonoiten verrattuna muihin koulutusryhmiin.  
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8.1.2  Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymiseen ja säilymisen 
epäonnistumiseen yhteydessä olevat tekijät sairaalassa 

Taktiilisen tilan säilymiseen sairaalassa oli yhteydessä hoitotyöntekijän käyttämän 
kosketuksen laatu. Tutkimukseen osallistuneet potilaat oikeuttivat hoitotyöntekijän 
kosketuksen tämän auttaessa heitä (myös McCann & McKenna 1993, Routasalo 1997a) 
ja myös havainnointitilanteet tukivat potilaiden mielipidettä. Potilaat osaavat odottaa 
sairaalaan mennessään hoitoon liittyvää kosketusta ja lähelläoloa ja ovat siihen valmis-
tautuneita. Allekianin (1973) tutkimuksen mukaan potilaan henkilökohtaiseen tilaan 
tunkeutuminen sairaalassa aiheutti potilaille odotettua pienempää ahdistusta, jonka 
arveltiin olevan yhteydessä juuri tähän psykologiseen valmistautumiseen liittyen 
potilaana oloon.  

Tässä tutkimuksessa potilaat kokivat hoitotyöntekijöiden suhtautuneen heihin hyvin 
positiivisesti ja hoitotyöntekijöiden toimintatapa oli ollut myönteistä. Hoitotyöntekijän 
kosketus oli hellävaraista ja hoitotyöntekijä koski potilasta kunnioittavasti ja arvostavasti. 
Hoitotyöntekijät ottivat hyvin huomioon myös potilaan kivun koskiessaan häntä. Myös 
Renholmin & Suomisen (2000) ja Kuritun (2001) tutkimuksen mukaan potilaat kokivat, 
että heitä on sairaalassa kohdeltu ja puhuteltu kunnioittavasti yksilöinä ja Töyryn (2001) 
tutkimuksen mukaan kohdeltu asiallisesti ja ystävällisesti. Iiren (1999) tutkimuksen 
mukaan ihmisarvon loukkaamattomuus potilaana ollessa oli potilaille (77 %) hyvin tärkeä 
tai tärkeä (myös Fagerström ym. 1999) ja 95 % potilaista koki, että hoitohenkilöstö ei 
loukannut heidän ihmisarvoaan sairaalassa. Sandell & Outinen (1996) saivat tutkimuk-
sessaan tulokseksi, että henkilökunta osoitti potilasta kohtaan kunnioitusta, kohteliaisuut-
ta ja ystävällisyyttä.  

Vaikka potilaat oikeuttivat hoitotyöntekijän kosketuksen auttamistilanteissa, turha ja 
ylimääräinen kosketus ei kuitenkaan kuulunut potilaiden mielestä hoitotyöhön. Iäkkäim-
mät potilaat, pitkään hoidossa olleet ja täysin autettavat potilaat pitivät muita useammin 
turhaa kosketusta hoitoon kuulumattomana. Tulos on yhdensuuntainen Rosqvistin & 
Rosqvistin (1999) tutkimuksen kanssa, jossa iäkkäimmät kokivat kiusallisimpana kaikki 
hoitotilanteet, joissa hoitotyöntekijät olivat lähellä tai koskivat. Myös Hyttisen (1999) 
tutkimuksen mukaan vanhuksista 48 % piti tarvetta saada koskettaa toista ihmistä 
tärkeänä tai edes luontevana. Haastatteluissa vanhukset totesivat huomanneensa, että 
tavat olivat viime aikoina muuttuneet tältä osin, kun nykyisin ihmiset niin helposti 
halailevat tervehtiessään ja hyvästellessään, mutta ennen se ei ollut tapana.  

Potilaat pitivät tässä tutkimuksessa merkityksellisenä taktiilisen tilan säilymistä louk-
kaamattomana. Erityisesti naiset ja nuoret potilaat kokivat taktiilisen tilansa loukkaamat-
tomuuden sairaalassa erittäin merkityksellisenä. Tutkimuksen tulos on ristiriidassa 
Jantusen ym. (1994) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan henkilökohtaisen tilan merkitys 
oli suuri vain neljännekselle potilaista, potilaiden kokiessa yksityisyyden ja yksityisyyden 
säätelyn sairaalassa olevan enemmänkin itseä koskevan tiedon hallintaa ja territoriaa-
lisuutta. Jantusen ym. (1994) tutkimuksessa henkilökohtaiseen tilaan puuttumista pitivät 
kiusallisena erityisesti nuoret ja keski-ikäiset sekä korkeammin koulutetut. Myös 
Allekianin (1973) tutkimuksessa potilaat kokivat henkilökohtaiseen tilaansa puuttumisen 
välinpitämättömästi. Henkilökohtaisen tilan loukkaamattomuuden merkityksellisyyden 
lisääntyvä arvostaminen potilaana ollessa saattaa olla yhteydessä uusiin, nykyaikana 
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vallitseviin käsityksiin ihmisen koskemattomuudesta ja sen kunnioittamisesta myös 
sairaalassa olon aikana. Jantusen ym. (1994) tutkimuksen teosta on aikaa melkein 
kymmenen vuotta ja ihmisten mielipiteet, arvostukset ja käsitykset asioista muuttuvat 
meitä ympäröivän kulttuurin muuttuessa.  

Vaikka tässä tutkimuksessa naiset ja nuoret kokivat merkityksellisenä taktiilisen tilan-
sa loukkaamattomuuden, niin Nyrhisen ym. (1996) tekemän tutkimuksen mukaan naiset 
ja nuoremmat potilaat kokivat fyysisen koskemattomuutensa toteutuneen sairaalassa 
miehiä ja iäkkäämpiä huonommin. Tähän tutkimukseen osallistuneiden potilaiden 
taktiilista tilaa oli loukattu kovaotteisella ja aggressiivisella kosketuksella ja osa potilaista 
koki itsensä esineeksi hoitotyöntekijän koskiessa. Nyrhisen ym. (1996) tutkimuksen 
mukaan potilaiden kokemukset fyysisestä koskemattomuudestaan toteutunee sairaalassa 
yleisesti hyvin, mutta tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että pieni osa potilaista 
joutuu kärsimään hoidon aikana asiaankuulumattomasta ja eettisesti sopimattomasta 
käyttäytymisestä.  

Osa tämän tutkimuksen potilaista koki hoitotyöntekijän kosketuksen olevan luonteel-
taan seksuaalista. Seksuaalinen kosketus loukkaa ihmisen oikeutta koskemattomuuteen 
myös hoitotyössä. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen, mutta toisaalta hänellä on 
vastavuoroisesti velvollisuus kunnioittaa toisen koskemattomuutta (Airaksinen 1987). 
Esimerkiksi potilaan sosiaalinen asema saattaa myötävaikuttaa siihen, että kosketus 
koetaan väärin joko liian intiiminä tai seksuaalisena (Mattiasson & Hemberg 1998). 
Yksilön seksuaalisuus ei iän myötä häviä, vaikka kiinnostus seksuaaliseen kanssakäymi-
seen saattaa vähentyä. Nykyiset iäkkäät ihmiset, erityisesti naiset, kasvoivat seksuaalisen 
pidättäytymisen ja tukahduttamisen ilmapiirissä (Davies 2001), mikä saattaa vaikuttaa 
hoitotyöntekijän koskemisen kokemiseen seksuaaliseksi ja epämiellyttäväksi. Hoitotyön-
tekijän tietoisuus kosketuksensa yksilöllisestä kokemisesta on tärkeää (Mattiasson & 
Hemberg 1998). Vaikka kosketusta on kuvattu kaikkein tärkeimmäksi aisteista, hoito-
työntekijän tulee huomata milloin kosketusta ei tule käyttää (Davidhizar & Giger 1997). 

Tässä tutkimuksessa noin neljännes potilaista koki merkityksellisenä, että heitä hoita-
vat hoitotyöntekijät ovat samaa sukupuolta (myös Bäck & Wikblad 1998) ja yli puolella 
potilaista näin olikin ollut. Erityisesti naiset arvostivat samaa sukupuolta olevaa hoito-
työntekijää (myös Bäck & Wikblad 1998). Hoitoalan naisvaltaisuutta on pidetty luonnol-
lisena asiana ja mieshoitotyöntekijöiden vähäisyys vuodeosastoilla aiheuttanee sen, että 
varsinkin iäkkäät naiset arvostavat naishoitotyöntekijöitä. Kokemattomuus vastakkaisesta 
sukupuolesta erityisesti naispotilaiden kohdalla osoittautuikin tässä tutkimuksessa erittäin 
merkitseväksi arvioitaessa saman sukupuolen tärkeyttä. Sen sijaan Chur-Hansenin (2002) 
tutkimuksessa aikaisempi kokemus mieshoitajasta ei ennustanut potilaan suosimaa 
hoitajan sukupuolta.  

Tämän tutkimuksen potilaat kokivat usein intiiminä koetun hoidon kiusallisena (myös 
Jantunen at al. 1994). Kuritun (2001) tutkimuksen mukaan kuitenkin valtaosa potilaista 
koki, ettei tuntenut oloaan vaivaantuneeksi hoitoon liittyvissä hoitotoimenpiteissä (myös 
Westman & Backman 1997). Tässä tutkimuksessa yhtenä syynä epämiellyttävyyden 
tunteeseen intiimien hoitotoimenpiteiden aikana oli vastakkaista sukupuolta oleva 
hoitotyöntekijä. Myös Chur-Hansenin (2002) tutkimuksessa potilaat näyttivät suosivan 
omaa sukupuolta olevaa hoitotyöntekijää intiimeissä hoitotilanteissa, mutta hyväksyivät 
molemmat sukupuolet, kun hoitotilanne ei ollut emotionaalisesti tunkeutuva.  
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Tässä tutkimuksessa epämiellyttävä kosketus liittyi intiimialueiden kosketukseen 
esimerkiksi peseytymisen, hygieniasta huolehtimisen, erittämisen tai intiimialueille 
kohdistuvan lääkityksen/hoitotoimenpiteen aikana. Epämiellyttävä kosketus johtui osalla 
potilaista vastakkaista sukupuolta olevasta hoitotyöntekijästä. Myös Chur-Hansenin 
(2002) tutkimuksessa naispotilaat halusivat naishoitajien suihkuttavan tai pesevän heidät 
(myös Edwards 1998) sekä ajavan heidän karvansa pois toimenpidettä varten. Lodgen 
ym. (1997) tutkimuksen mukaan joka kymmenes naispotilas piti erittäin kiusallisena, jos 
mieshoitotyöntekijä auttoi alusastialle. Alusvaatteiden vaihtamisessa auttamista naispoti-
laat pitivät potentiaalisesti erittäin kiusallisena varsinkin, jos auttamassa oli mieshoitaja.  

Osa tämän tutkimuksen miespotilaista koki mieshoitotyöntekijän kosketuksen epä-
miellyttävänä, jopa vastenmielisenä. Miespotilaat eivät halunneet mieshoitotyöntekijää 
suorittamaan intiimejä hoitotoimenpiteitä johtuen omista periaatteista, ennakkoluuloista 
ja estoista (myös Edwards 1998). Naishoitotyöntekijän kosketuksen arvioitiin lisäksi 
olevan näppärämpää kuin miehen. Miespotilas saattoi myös epäillä mieshoitotyöntekijän 
seksuaalista suuntautumista. Tutkimustulos on yhdensuuntainen Evansin (2002) tutki-
muksen kanssa, jonka mukaan miessairaanhoitajat leimataan usein homoseksuaaleiksi. 
Tällainen stereotyyppinen luokittelu seksualisoi miessairaanhoitajien kosketuksen. 
Lisäksi se synnyttää monimutkaisia ja toisilleen vastakohtaisia tilanteita liittyen miesten 
hyväksymiseen, torjuntaan ja epäilykseen miehistä hoivaajina ja hoidon antajina. 
Edwardsin (1998) mukaan kyseessä lienee länsimaalainen sosiaalistumisprosessi, jonka 
mukaisesti naisten odotetaan olevan hoivaajia ja miesten enemmänkin perheen suojelijoi-
ta, joille hoivaamisammatissa työskentely tämän vuoksi on luonnotonta. Tutkimuksen 
tulos on ristiriitainen Chur-Hansenin (2002) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan miespoti-
laat eivät välittäneet hoitajan sukupuolesta intiimeissäkään hoitotoimenpiteissä kirurgisel-
la vuodeosastolla.  

Daviesin & Petersin (1983) tutkimuksen mukaan peseytymistilanteet olivat potilaille 
stressitekijöitä, joihin potilaat eivät näyttäneet sopeutuvan. Heidän tutkimuksessaan 
potilaat arvioivat kolmannen sairaalassaoloviikon jälkeen peseytymisen aiheuttavan 
enemmän stressiä kuin ensimmäisen viikkonsa jälkeen, vaikka heidän omahoitajansa 
arvioivat stressin vähentyneen suuresti. Hoitotyöntekijät olivat Daviesin & Petersin 
(1983) tutkimuksen mukaan tietoisia, että potilaat kokivat nämä sairaalaan liittyvät asiat 
häiritsevinä, mutta samalla tuntuivat olettavan niiden aiheuttaman stressin vähentyvän 
ajan myötä. Peseytymisessä avustaminen kuuluu monen potilaan jokapäiväiseen hoitoon, 
joten asiaan tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota käytännön hoitotyössä. Toinen 
huomioitava puoli intiimialueille kohdistuvissa hoitotoimenpiteissä on se, että Nuikan 
(2002) tutkimuksen mukaan myös sairaanhoitajat kokivat itsensä jännittyneeksi potilaan 
pesemisen hoitotilanteissa ja erittämisessä avustaessaan jännittyneiksi, väsyneiksi ja 
tyytymättömiksi. Tällaiset perushoitotilanteet koetaan kuormittavina. Myös Rungqvistin 
& Severinssonin (1999) tutkimuksessa hoitotyöntekijät kokivat vaikeana intiimihygieni-
aan liittyvät hoitotoimenpiteet.  

Yksi mahdollisuus yrittää vähentää stressiä ja jännittyneisyyttä intiimihygienian hoi-
toon liittyvissä hoitotoimenpiteissä on huumorin käyttäminen. Hoitotilanteen ollessa 
epämiellyttävä ja jäykkä voisi ilmapiirin keventäminen huumorin avulla suunnata 
huomiota muualle kuin itse hoitotoimenpiteeseen. Potilaan tuntemiseen perustuvalla 
huumorilla on todettu olevan myönteinen merkitys hoitosuhteessa, sillä se auttaa potilaita 
ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan ja vapauttaa ilmapiiriä (Åstedt-Kurki ym. 2001). 
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Åstedt-Kurjen ym. (2000) tutkimuksen mukaan valtaosa hoitohenkilökunnasta piti 
itseään huumorintajuisina ja koki, että huumoria ilmeni potilaan ja hoitohenkilökunnan 
välisessä vuorovaikutuksessa. Renholmin & Suomisen (2000) päivystysosastolla tehdyn 
tutkimuksen mukaan puolet potilaista piti hoitajia huumorintajuisina. Åstedt-Kurki ym. 
(2000) pitivät kuitenkin potilaan huumorintajua edellytyksenä sille, että huumoria voitiin 
hoitotyössä käyttää. Puolet hoitohenkilökunnasta oli sitä mieltä, että huumoria voi 
käyttää, vaikka potilas ei tekisikään aloitetta, ja että potilaan vaikeakaan sairaus ei 
välttämättä ole este huumorin käytölle. Esimerkiksi Karhu-Hämäläisen & Erikssonin 
(2001) tutkimuksen mukaan sädehoidossa käyneet potilaat toivoivat hoitotyöntekijöiltä 
enemmän tilannekomiikkaa ja huumoria käydessään avopotilaina sädehoito-osastolla 
hoitoa saamassa. Huumorin ilmenemistä hoitosuhteessa potilaiden näkökulmasta tulisi 
vielä kuitenkin laajemmin selvittää (Åstedt-Kurki ym. 2000).  

Potilaiden taktiilinen tila oli tämän tutkimuksen mukaan tullut loukatuksi myös tilan-
teissa, joissa hoitotyöntekijällä oli kiire. Kiireisyys kosketuksessa teki potilaalle vaiku-
telman esineenä olosta, mikä tuntui loukkaavalta. Mattilan (2002) tutkimuksen mukaan 
mikäli hoitotyöntekijällä oli kiire ja vähän aikaa vuorovaikutukseen, potilas ei välttämättä 
tuonut esille tuntemuksiaan. Tämä heikentää mahdollisuutta toimivaan vuorovaikutuk-
seen. Kiire ja kiivastahtisuus hoitotyössä merkitsee potilaalle hoitotyöntekijän avun 
vähenemistä ja hyvän olon huonontumista. Parkkilan ym. (2000) tutkimuksen mukaan 
kiireinen työskentelytapa vaikutti myös siihen, että potilas koki tulleensa kohdelluksi 
huonosti ja hän koki, ettei häntä arvosteta. Kiire vähensi potilaiden mahdollisuutta koskea 
ja tulla kosketetuksi, mitä etenkin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat potilaat pitivät 
tärkeänä. Tilanteeseen liittyi potilaan kokemus emotionaalisesta yksinäisyydestä, mikä 
koettiin kielteisenä. Fyysistä apua hoitotyöntekijöiltä tarvitsevat potilaat eivät ehkä 
kiireen vuoksi saaneet tyydytetyksi läheisyyden ja kosketetuksi tulemisen tarpeitaan. 
Hoitotyöntekijöiden tulisikin pohtia miten he koskevat potilastaan, millä saattaa olla 
suurempi merkitys potilaan emotionaalisen yksinäisyyden poistamisessa kuin kosketuk-
seen käytetyn ajan lisäämisellä.  

Nuikan (2002) tutkimuksen mukaan myös hoitotyöntekijät kokivat kiireen kuormitta-
vana tekijänä työssään. Ongelmallista onkin se, että kiire liittyy nykyisin yleisesti 
hoitotyön luonteeseen. Kiire voi aiheuttaa eettisesti ongelmallisia tilanteita, joissa 
hoitotyöntekijä haluaisi, mutta ei millään ehdi, hoitaa potilasta rauhassa ja potilas kokee 
tämän itseään loukkaavaksi. Esimerkki tällaisesta tilanteesta oli tässä tutkimuksessa 
esiintynyt tilanne, jossa hoitotyöntekijän kylmät kädet olivat myös syynä kokemukseen 
taktiilisen tilan loukkaamisesta. Potilaat odottivat hoitotyöntekijöillä olevan heille edes 
sen verran aikaa, että he ehtisivät lämmittää kätensä ennen kosketusta. 

Suurin osa tähän tutkimukseen osallistuneista potilaista ei kokenut hoitotyöntekijän 
kosketusta epämiellyttäväksi missään tilanteessa. Hoitotyöntekijän sukupuolella ei ollut 
merkitystä, koska hoitotyöntekijät tekivät työtään koskiessaan potilasta. Myös Edwardsin 
(1998) tutkimuksessa naispotilaat olisivat hyväksyneet mieshoitotyöntekijän kosketuksen 
intiimihygieniaan liittyvissä hoitotoimenpiteissä, koska se on heidän työtään. Kuitenkin 
naispotilaat olisivat kokeneet tilanteet entistä vaikeampana, jos olisivat olleet nuorempia. 
Edwards (1998) pohti, onko kyse siitä, että iäkkäät naiset eivät koe enää olevansa 
seksuaalisesti viehättäviä vai eivätkö he enää pidä itseään seksuaalisen tabun symboleina. 
Osaltaan kysymystä tukee tässä tutkimuksessa esiintynyt potilaan kokemus vartalostaan 
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hävettävänä ja rumana nyt, kun hän on vanha. Potilas ei tämän vuoksi halunnut paljastaa 
kehoaan mieshoitotyöntekijälle. 
Auditiivisen tilan säilyminen loukkaamattomana oli merkityksellistä vajaalle puolelle 
potilaista. Kuitenkin suurin osa potilaista koki auditiivisen tilan loukkaamisen epämiellyt-
täväksi. Aikaisempia tutkimuksia hoitotyöntekijän aiheuttamasta potilaan auditiivisen 
tilan loukkaamisesta sekä potilaiden kokemuksia loukkaamisen merkityksellisyydestä ja 
epämiellyttävyydestä on hyvin vähän. Olemassa olevat tutkimukset keskittyvät potilaan 
nukkumiseen ja sitä estäviin tekijöihin sairaalassa sekä osastoympäristön meluun 
(esimerkiksi Lepistö ym. 1995, Ryhänen ym. 1998, Kuivalainen ym. 1998, Ryhänen 
2001).  

Tutkimuksen potilaat kokivat epämiellyttävänä hoitotyöntekijän tarpeettoman kovaää-
nisen puhumisen potilashuoneissa. Osa potilaista koki, että silloin muut potilastoverit 
kuulevat ehkä intiimitkin asiat. Bäck & Wikbladin (1998) tutkimuksen mukaan erityisesti 
naispotilaat ja aiemmin sairaalassa olleet potilaat arvostavat keskustelemista hoitajan 
kanssa yksityisyydessä. Häggman-Laitilan & Kotilaisen (1996) tutkimuksen mukaan osa 
potilaista koki keskustelun vieraidensakin kanssa olevan �varovaista� toisten potilaiden 
läsnäolon vuoksi ja aremmat keskustelunaiheet säästettiin myöhemmin käsiteltäviksi. 
Tässä tutkimuksessa osalla iäkkäistä potilaista oli lisäksi normaali kuulo, mutta hoito-
työntekijä puhui heille kuin huonokuuloiselle. Tällaisessa tilanteessa potilas oli kokenut 
hoitotyöntekijän puhuvan hänelle kuin lapselle, mikä tuntui potilaasta epämiellyttävältä. 
Isolan ym. (2001) tutkimuksen mukaan vanhusten laitoshoidossa yleisin psyykkisen 
kaltoinkohtelun muoto henkilökunnan mukaan oli vanhuksen lapsenomainen puhuttelu, 
jota 2 % omaisista katsoi tapahtuneen kerran viikossa. 

Tässä tutkimuksessa osa potilaista koki hoitotyöntekijöiden äänekkyyden ja naurami-
sen auditiivista tilaansa loukkaavana erityisesti yövuoron aikana, kun potilas yritti 
nukkua. Myös Minckleyn (1968) tutkimuksen mukaan osa potilaista paheksui hoitotyön-
tekijöiden keskinäistä leikinlaskua ja erityisesti naurua. Hän arveli tämän johtuvan siitä, 
että potilaat kokivat tällöin hämmennystä, olevansa mitättömiä ja sorrettuja. Keskimää-
räinen melu osastoilla öisin voi ylittää suositellun 35dB:n rajan (Ogilvie 1980), jolloin 
hoitotyöntekijän omasta käyttäytymisestä aiheutuva äänekkyys on minimoitava potilaan 
parasta ajatellen. Iiren (1999) tutkimuksen mukaan osa potilaista nukkuu sairaalassa 
levottomasti sairauden aiheuttamista tuntemuksista johtuen, jolloin rauhallisen yöunen 
turvaaminen olisi ensisijaisen tärkeää potilaan hyvinvoinnin kannalta. Häggman-Laitilan 
& Kotilaisen (1996) tutkimuksen mukaan yhden hengen huone takaa potilaiden mielestä 
parhaiten rauhallisen ja riittävän yöunen. Yhden hengen potilashuoneen saaminen ei 
kuitenkaan ole aina mahdollista ja tällöin korostuu muiden potilaan nukkumista edistävi-
en keinojen löytäminen (Ryhänen 2001).  

Hoitotyöntekijöiden aiheuttamia ääniä voidaan kuitenkin vähentää vasta kun hoito-
työntekijät ovat itse tietoisia aiheuttamastaan melusta. Öisen melun välttäminen vähentää 
osaltaan sairaalaympäristön potilaalle aiheuttamia ärsykkeitä, joilla voi olla vahingollisia 
vaikutuksia potilaan terveydelle. (Ogilvie 1980.) Potilaan mahdollisuus lepoon ja uneen 
paranee esimerkiksi vähentämällä mahdollisuuksien mukaan rutiininomaisia tarkistus-
kierroksia yöllä hyväkuntoisten potilaiden kohdalla (Hilton 1976). Ääniärsykkeiden 
aktiivinen arviointi sairaalassa saattaa siis paljastaa tekijöitä, joita muuttamalla voidaan 
mahdollistaa potilaalle enemmän aikaa nukkumiseen (Hilton 1976), estää aistien 
ylikuormittumista ja säilyttää normaali päivittäinen rytmi (Woods & Falk 1974).  
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Visuaalisen tilan säilymisen loukkaamattomana koki tässä tutkimuksessa merkityksellise-
nä neljännes potilaista. Visuaalisen tilan säilyminen loukkaamattomana, kun loukkaajana 
oli hoitotyöntekijä, koettiin vähiten merkityksellisenä eri henkilökohtaisen tilan säilymi-
sen muodoista. Aiempaa, potilaan visuaalisen tilan loukkaamattomuuden merkitykselli-
syyteen sairaalassa keskittyvää tutkimustietoa ei löytynyt.  

Tutkimukseen osallistuneista potilaista puolet koki epämiellyttävänä tilanteen, jossa 
hoitotyöntekijä oli keskusteltaessa kovin lähellä. Lähelläolo keskusteltaessa tuntui 
epämiellyttävältä erityisesti täysin omatoimisista ja sairautensa lieväksi kokevista 
potilaista. Tuloksessa on yhtymäkohtia Edwardsin (1998) tutkimuksen kanssa. Edwardsin 
(1998) mukaan liikkumaan kykenevien potilaiden henkilökohtainen tila sairaalassa oli 
suurempi ja tämän vuoksi liiallinen läheisyys koettiin kiusallisena. Lähelläolo keskustel-
taessa tuntui tässä tutkimuksessa epämiellyttävältä myös iäkkäistä (yli 65�vuotiaista) 
potilaista. Tulos on ristiriitainen Louiksen (1981) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 
iäkkäiden ihmisten henkilökohtainen tilan tarve on suurempi hänen sivullaan kuin 
suoraan kasvojen edessä. Tämän perusteella Louis ehdotti, että hoitotyöntekijät suunnitte-
levat hoitotyötään iäkkäiden kanssa siten, että lähestyvät ja työskentelevät mahdollisuuk-
sien mukaan kasvokkain. Tutkimustulosten ristiriitaisuus voi olla osoitus esimerkiksi 
ihmisten kulttuurisesta erilaisuudesta tai henkilökohtaisen tilan yksilöllisestä kokemises-
ta. Hoitotyön näkökulmasta tarkasteltuna ristiriitaisista tuloksista huolimatta tärkeämpää 
on sanallinen ilmoittaminen potilaalle, mitä hoitotyöntekijä on tekemässä ja mitä 
seuraavaksi tapahtuu. Tämä vähentää henkilökohtaiseen tilaan tunkeutumisen aiheutta-
maa epämiellyttävyyden tunnetta. (esim. Hiidenhovi ym. 2001.) 

Tutkimuksessa erityisesti täysin autettavat potilaat kokivat epämiellyttävänä tilanteen, 
jossa hoitotyöntekijä katsoo potilasta koko ajan silmiin. Liikuntakyvyttömille potilaille 
sosiaalinen vetäytyminen eli katsekontaktin välttäminen on ainoa tapa ratkaista yksityi-
syyden ja henkilökohtaisen tilan puuttuminen (Tate 1980). Hoitotyöntekijöiden tietoisuus 
katsekontaktin tunkeutuvasta luonteesta ja potilaan nonverbaalisten viestien havainnointi 
auttavat hoitotyöntekijää huomaamaan milloin tilanne on liian tunkeileva. Hoitotyönteki-
jän tulee vuorovaikutustilanteissa huomioida myös potilaan näössä olevat vajavaisuudet, 
jotka ovat erityisen merkityksellisiä visuaalisen tilan koon näkökulmasta tarkasteltuna 
(Louis 1981). Likinäköinen potilas saattaa pitää luonnollisempana tilannetta, jossa 
keskusteltaessa ollaan normaalia lähempänä.  

Osa tämän tutkimuksen potilaista koki epämiellyttävänä hoitotyöntekijän pimeäs-
sä/hämärässä ja ilman lupaa tapahtuvan kosketuksen. Erityisesti naispotilaat ja yh-
den/kahden hengen potilashuoneissa olevat potilaat kokivat tilanteen epämiellyttävänä. 
Tulos on yhdensuuntainen Adamsin & Zuckermanin (1991) tutkimuksen kanssa. He 
tutkivat valaistuksen merkitystä 28 yhdysvaltalaisen naispuolisen yliopisto-opiskelijan 
henkilökohtaiseen tilaan ja tutkimusmenetelmänä käytettiin niin kutsuttua �stop-
distance�-menetelmää. Tulosten mukaan naispuolisen tutkijan läheisyys koettiin 
merkittävästi vähemmän epämiellyttävänä hyvin valaistussa tilassa kuin hämärässä, ja 
henkilökohtaisen tilan tarve kasvoi tutkijan lähestyessä tutkittavaa takaapäin. Tulosten 
perusteella voitiin päätellä, että heikko valaistus lisäsi ihmisten tietoisuutta toistensa 
läheisyydestä ja hämärässä etenkin naisilla läheisyys aiheutti usein turvattomuuden 
tunnetta.  

Koputtaminen potilashuoneen oveen mahdollistaa osaltaan potilaan visuaalisen tilan 
säilymisen loukkaamattomana, koska potilaalla on tällöin aikaa varautua hoitotyöntekijän 
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tuloon. Yli puolet potilaista koki, että hoitotyöntekijän tulee koputtaa (myös Jantunen ym. 
1994, Bäck & Wikblad 1998). Erityisesti nuoret, täysin autettavat ja yhden hengen 
potilashuoneessa olevat potilaat arvostivat ovelle koputtamista. Myös Jantusen ym. 
(1994) tutkimuksessa yhden hengen potilashuoneessa olevista potilaista valtaosa halusi 
oveen koputettavan ja lisäksi koputtamista edellytti enemmistö korkeammin koulutetuista 
potilaista.  

Yhden hengen potilashuoneessa olevien potilaiden koputtamiselle antama arvostus on 
mielenkiintoinen kysymys. Kysymys siitä, vaikuttaako pieni huonekoko potilaan 
visuaalisen tilan tarpeeseen sitä lisäävästi vai onko kysymyksessä potilaan lisääntynyt 
tietoisuus henkilökohtaisesta tilastaan pienessä potilashuoneessa, jää tässä tutkimuksessa 
selvittämättä. Yhden hengen potilashuoneiden prosentuaalinen määrä suomalaisissa 
yleissairaaloissa on selvityksen (Uusimpien yleissairaaloiden tilat ja toimintaluvut 1991) 
mukaan kuitenkin pieni. Tutkimuskohteiksi valituissa 13 sairaalassa yhden hengen 
potilashuoneiden prosentuaalinen lukumäärä vaihteli välillä 7�13 %, kahden hengen 
potilashuoneiden määrä välillä 20�58 % ja 3�4 hengen potilashuoneiden määrä välillä 
34�68 %. 6 hengen potilahuoneita oli tässä selvityksessä vain Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa ja niiden prosentuaalinen lukumäärä oli 21 %. (Uusimpien yleissairaaloiden 
tilat ja toimintaluvut 1991.) Suuret potilashuoneet lienevät siis nykyisissä yleissairaalois-
sa yleisin huonekoko.  

Koputtamisen arvostamiseen vaikuttivat Bäck & Wikbladin (1998) tutkimuksen mu-
kaan lisäksi potilaan aikaisemmat kokemukset sairaalassa olosta sekä naissukupuoli. 
Tässä tutkimuksessa naissukupuolella ei ollut yhteyttä koputtamisen arvostamiseen. 
Tulosten mukaan osa naisista ei pitänyt koputtamista tärkeänä, koska hoitotyöntekijät 
olivat naisia (myös Allekian 1973). Tutkimuksessa ei miesten ja naisten välillä esiintynyt 
eroja siinä haluttiinko oveen koputettavan vai ei. Tulos on ristiriitainen Allekianin (1973) 
tutkimuksen kanssa, jonka mukaan miehet olivat välinpitämättömiä siitä koputettiinko 
ovella, mikä herätti kysymyksen miksi miehet eivät halua oveen koputettavan. Kyseessä 
voi olla osittain kulttuurisesta taustasta aiheutuvat syyt, mutta lisätutkimus aiheesta olisi 
tarpeellinen. 

Olfaktorisen tilansa säilymisen loukkaamattomana koki merkityksellisenä suurin osa 
potilaista. Hoitotyöntekijän aiheuttama olfaktorisen tilan loukkaaminen koettiin myös 
epämiellyttäväksi. Aikaisempaa, potilaan olfaktorisen tilan loukkaamiseen keskittyvää, 
loukkaamisen merkityksellisyyttä ja epämiellyttävyyttä käsittelevää tutkimustietoa ei 
löytynyt.  

Potilaat kokivat hoitotyöntekijän tupakalle ja hielle haisemisen sekä hajusteille tuok-
sumisen epämiellyttävänä. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia Allekianin (1973) 
tutkimuksen kanssa, jossa todettiin sekä mies- että naispotilaiden kokevan epämiellyttä-
vinä tilanteet, joissa hoitotyöntekijä hengitti suoraan heidän kasvoihinsa heille puhues-
saan. Potilaiden olfaktorisen tilan loukkaaminen erityisesti hajusteilla ei kuitenkaan ole 
hoitotyössä vieras aihe, sillä esimerkiksi syöpäpotilaan hoitotyössä itse sairaus ja lääkitys 
aiheuttavat usein pahoinvointia ja oksentelua (esim. Holli 2002), ja tällöin hoitotyönteki-
jän hajuttomuus vuorovaikutustilanteissa on erittäin merkityksellistä. Myös potilaan 
sairastamat allergiat ja astma edellyttävät hoitotyöntekijältä hajuttomuutta työpaikalla. 
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8.1.3  Potilaiden käyttämät keinot suojata henkilökohtaisen tilansa 
säilyminen sairaalassa 

Tässä tutkimuksessa potilaat käyttivät henkilökohtaisen tilansa suojaamiseksi monia 
erilaisia nonverbaalisia viestintäkeinoja. Potilaiden nonverbaalisia viestintäkeinoja 
suojata henkilökohtaisen tilansa säilyminen vuorovaikutuksessa hoitotyöntekijän kanssa 
ei aiemmin ole juuri tutkittu ja erityisesti tutkimus potilaiden väliverhojen käyttämisestä 
on ollut melko vähäistä. Tutkimuksessa nonverbaalisista viesteistä korostuivat erityisesti 
erilaiset eleet. Henkilökohtaisen tilan säilymistä uhkaavissa vuorovaikutustilanteissa 
potilaat heiluttivat raajojaan, mikä oli levotonta liikehdintää ja merkki rauhattomuudesta. 
Rauhattomuuteen liittyy lisäksi halu lähteä pois, kokoonpainunut, kumara istuma-asento, 
ylimääräinen puuhailu ja vuorovaikutuksen hetkittäinen herpaantuminen (Laakko & 
Valtakoski 1992). Laakon ja Valtakosken (1992) tutkimuksen mukaan potilaan ja hoitajan 
välisessä nonverbaalisessa vuorovaikutuksessa noin kolmannes potilaan nonverbaalisesta 
viestinnästä liittyi rauhattomuuden viestimiseen. 

Potilaiden käyttämistä nonverbaalisista viesteistä esiintyi useasti esimerkiksi käsivar-
ren ojentaminen valmiiksi hoitotyöntekijää kohti verenpaineen mittausta varten. Se oli 
potilaan nonverbaalinen viesti hoitotyöntekijälle, että potilas tietää mitä on tulossa ja hän 
antaa lupansa hoitotoimenpiteen suorittamiselle. Tällainen ele ilmensi aktiivista osallis-
tumista vuorovaikutukseen ja Laakon ja Valtakosken (1992) tutkimuksen mukaan 
potilaan nonverbaalisesta viestinnästä suurin osa oli aktiivista osallistumista kuvaavia 
reaktioita.  

Tämän tutkimuksen potilaat käyttivät nonverbaalisena viestintäkeinonaan myös katse-
kontaktin välttämistä, etenkin peseytymiseen liittyvissä tilanteissa. Katsekontaktin 
välttäminen ja katseen harhaileminen voi olla merkki vaivautuneisuudesta ja kiusallisuu-
den tunteesta. Edwardsin (1998) tutkimuksen mukaan etenkin potilaan pesutilanteissa, 
joissa oli useampi kuin yksi hoitotyöntekijä avustamassa pesuissa, potilaan saattoi olla 
vaikeaa katsoa minnekään ilman että katse kohtasi hoitotyöntekijän katseen. Oma 
alastomuus ja intiimialueiden peseminen tuntuivat kiusallisilta ja katsekontakti saattoi 
tehdä tilanteesta entistä epämiellyttävämmän. Potilaalla oli mahdollisuus tällöin vain 
sulkea silmänsä ja näin ollen symbolisesti sulkea pois tunkeutujat näköpiiristään. Silmien 
sulkemista esiintyi tässä tutkimuksessa myös tilanteessa, jossa potilas ennakoi tulevaa 
kipua. 

Yli puolet niistä potilaista, jotka kykenivät väliverhoja käyttämään, olivat niitä myös 
itse käyttäneet. Myös Petzällin ym. (2001) tutkimuksessa potilaat ilmoittivat käyttäneensä 
usein väliverhoja. Tässä tutkimuksessa väliverhojen käyttäminen oli yhteydessä potilaan 
kokemaan sairauteen ja sen vakavuuteen. Sairaana ollessaan ihminen haluaa usein olla 
yksin ja levätä rauhassa muiden katseilta suojassa. Tätä käsitystä tukee historiallinen 
käsitys siitä, että sairas ruumis on myös itsessään rajaava tila, jolle väliverhot suovat 
konkreettisen suojan ympäristöstä. Sairas ihminen kääntää usein katseensa kokonaan 
sisäänpäin, jolloin toisen katsetta ei näy. Tällöin ruumis muodostaa kokonaan tilan, joka 
on niin voimakas raja, että se voi eristää sairastajan ympäristöstään. (Kaartinen 2002.) 
Itseensä käpertyminen sairaana on potilaan käyttämää nonverbaalista kommunikoimista, 
jonka tunnistaminen ja asianmukainen toimiminen on hoitotyöntekijälle merkityksellistä. 
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Itseensä kääntynyt potilas ei kuitenkaan itse välttämättä ota viestejä vastaan, mikä 
vaikeuttaa potilaan ja hoitotyöntekijän välistä vuorovaikutussuhdetta.  

Tässä tutkimuksessa väliverhojen käyttäminen korostui naisilla ja täysin omatoimisilla 
potilailla. Tutkimuksien (Leppänen ym. 1997, Bäck & Wikblad 1998) mukaan naiset 
kokivat sairaalassa ollessaan yksityisyyden miehiä tärkeämmäksi. Omatoimiset potilaat 
pystyivät tässä tutkimuksessa niin halutessaan suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökoh-
taista tilaansa sairaalassa paremmin kuin autettavat potilaat (myös Edwards 1998) ja 
ilmeisesti se on yksi syy, miksi tämä potilasryhmä oli käyttänyt väliverhoja enemmän. 
Potilaan hoitoajan kasvaessa väliverhojen käyttäminen väheni. Tämä saattoi olla 
seurausta potilaan sopeutumisesta vähentyneeseen yksityisyyteen sairaalassa ja tottumi-
seen esimerkiksi potilastovereihin, jolloin suojautumisen merkitys väheni. Väliverhojen 
käyttämisessä korostuu yksilön vapaaehtoinen ja väliaikainen vetäytyminen yhteisöstä 
fyysisin ja psyykkisin keinoin, mutta yksityisyyden tarve ei ole koskaan absoluuttista 
vaan halu kuulua yhteisöön on yhtä suuri tarve (vrt. Westin 1970). Tätä kuvastaa hyvin 
tässä tutkimuksessa esille tulleet potilaiden kokemukset siitä, että sairaana ollessaan osa 
potilaista ei halunnut eikä jaksanut seurustella potilastovereiden kanssa, vaan he vetäy-
tyivät mieluummin yksinoloon väliverhojen taakse. Voinnin kohennuttua nämä potilaat 
kuitenkin alkoivat kaivata keskusteluseuraa ja avasivat väliverhot.  

Potilaat käyttivät väliverhoa mahdollistaakseen yksityisyytensä omien vierailijoidensa 
aikana. Myös Jantusen ym. (1994) ja Bäck ja Wikbladin (1998) tutkimuksissa osa 
potilaista halusi mahdollisuuden olla kahden omien läheistensä kanssa. Jantusen ym. 
(1994) tutkimuksen mukaan osa potilaista halusi mahdollisuuden käyttää väliverhoa aina 
silloin, kun halusi olla rauhassa. Tässä tutkimuksessa kukaan potilaista ei kertonut 
käyttävänsä väliverhoja suoranaisesti hoitotyöntekijän vuoksi, mutta mahdollisuus siihen 
oli kuitenkin joka neljännelle potilaalle merkityksellinen. Väliverhojen käyttämisen ainoa 
nonverbaalinen viesti hoitotyöntekijöille oli tarve yksityisyyteen, koska väliverhoja 
käyttävistä potilaista kolmannes halusi hoitotyöntekijän ilmoittavan ennen tuloaan 
suljettujen verhojen sisäpuolelle. Tulos on osittain ristiriitainen Burdenin (1998) 
tutkimuksen kanssa, jonka mukaan potilaat olivat kehittäneet väliverhoista keinon 
viestittää useista erilaisista tarpeistaan hoitotyöntekijöille. Potilaat käyttivät väliverhoja 
viestittääkseen hoitohenkilökunnalle muun muassa tarvetta saada tiedollista apua ja tukea 
sekä tarvetta hetkittäiseen yksinoloon lukemisen tai nukkumisen ajaksi.  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella väliverhoja ei aina käytetty vaikka tilanne niin 
vaati. Tulos on yhdensuuntainen Barronin (1990) tutkimuksen kanssa. Hoitotyöntekijöi-
den tulisi olla tietoisia väliverhojen tarjoamasta yksityisyydestä (Barron 1990). Ryhäsen 
ja Vaittisen (1994) tutkimuksen mukaan sairaalassa ja laitoksissa olevien potilaiden 
mahdollisuus yksinoloon vaarantui ja osa potilaista koki, ettei heillä ollut koskaan 
mahdollisuutta yksinoloon tai yksinolomahdollisuudet koettiin liian vähäisiksi. Väliver-
hojen suoma yksityisyys mahdollistaa roolien ja maskien riisumisen ja lisäksi hetkittäisen 
sosiaalisen etiketin hylkäämisen, mikä on tärkeää yksilön fyysisen ja psyykkisen 
terveyden kannalta (Westin 1970). Yksityisyyden säilyminen sairaalassa ollessa voi 
osaltaan jopa edistää potilaan terveyttä (vrt. Squire 2001).  
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8.2  Luotettavuuden tarkastelu 

8.2.1 Mittarin luotettavuus 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa mittarin huolellinen suunnittelu lisää tutkimuksen 
luotettavuutta (Polit & Hungler 1995). Aiemman, potilaan henkilökohtaiseen tilaan 
keskittyvän suomalaisen hoitotieteellisen tutkimuksen ollessa erittäin vähäistä, tutkija 
joutui yhdistelemään mittaria laatiessa antropologista (Hall 1966), sosiaalipsykologista 
(Sommer 1969, Altman 1975) ja kansainvälistä hoitotieteellistä tietoutta (Lodge ym. 
1997, Routasalo 1997a, Burden 1998) henkilökohtaisesta tilasta, mikä oli vaikeaa 
erityisesti tutkimuksen sisäisen validiteetin näkökulmasta tarkasteltuna. Mittarin 
suunnittelussa hyödynnettiin myös tutkijan omaa kokemusta sairaanhoitajan työstä, omaa 
kokemusta potilaana olosta sekä pro gradu �tutkielmaa (Rosqvist & Rosqvist 1999). 
Mittari esiteltiin ja sitä käsiteltiin tutkijaseminaarissa. Keskustelujen pohjalta mittarin 
sisältämiä käsitteitä ja kysymyksiä tarkennettiin ja muotoilua kehitettiin. Tällaisen 
asiantuntijapaneelin käyttäminen lisää mittarin luotettavuutta. 

Mittarin laatimisessa apuna käytetyt peruslähteet olivat vanhoja (esim. Hall 1966, 
Sommer 1969, Altman 1975). Käsitteen henkilökohtainen tila sisältö saattaa nykyajan 
näkökulmasta tarkasteltuna olla näissä teoksissa vanhentunut, mikä vaikuttaisi mittarin ja 
tutkimustulosten luotettavuuteen niitä heikentävästi. Kyseisiä perusteoksia käytetään 
kuitenkin edelleen henkilökohtaista tilaa käsittelevissä tutkimuksissa lähteinä, myös 
hoitotieteellisissä tutkimuksissa (esim. Burden 1998, Bäck & Wikblad 1998, Edwards 
1998).  

Validissa tutkimuksessa on tietoa saatu siitä asiasta, josta on ollut tarkoituskin (Alkula 
ym. 1999). Tutkimuksen validiteetti voi olla sisäistä ja ulkoista. Sisäiseen validiteettiin 
kuuluva teoreettinen validiteetti eli käsitevaliditeetti tarkoittaa sitä, että ongelmaa 
mittaamaan on valittu oikea teoreettinen käsite. Sisällön validiteetti merkitsee sitä, että 
tälle käsitteelle on kyetty antamaan kattava operationaalinen määritelmä ja rakennevalidi-
teetti sitä, että mittarilla mitataan käsitteellistä ilmiötä kokonaisuudessaan. (Polit & 
Hungler 1995.) 

Potilaiden kokemuksia henkilökohtaisesta tilastaan valittiin mittaamaan käsitteet, jotka 
kuvaavat henkilökohtaista tilaa kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa käytettiin tämän 
vuoksi käsitteitä taktiilinen, auditiivinen, visuaalinen ja olfaktorinen tila. Taktiilisen, 
auditiivisen, visuaalisen ja olfaktorisen tilan säilymistä mittaamaan valittiin lisäksi 
merkityksellisyyden ja epämiellyttävyyden/ miellyttävyyden käsitteet liittyen yleisimpiin, 
teoreettiseen kirjallisuuteen ja tutkijan käytännön hoitotyön kokemukseen perustuviin, 
henkilökohtaisen tilan säilymistä uhkaaviin tilanteisiin. Henkilökohtaisen tilan suojaamis-
ta kuvaamaan valittiin käsitteet verbaalinen ja nonverbaalinen viestintäkeino ja niiden 
sisältö perustui teoreettiseen kirjallisuuteen ja sen mukaan yleisesti tunnettuihin käsittei-
siin (sanat, ilmeet, eleet, kehon asennot, katsekontakti tai sen välttäminen, väliverhojen 
käyttäminen, alistuminen). Edellä mainituilla käsitteillä pyrittiin mittaamaan henkilökoh-
taista tilaa kokonaisuudessaan ja tutkimusaiheen käsitteelliseksi kattamiseksi mittarissa 
huomioitiin potilaan yksilölliset, hoitotyöntekijän ja hoitotyön ominaisuudet, jotka 
teoreettiseen kirjallisuuteen (Hall 1966, Sommer 1969, Altman 1975) ja aikaisempiin 
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tutkimuksiin (mm. Lodge ym. 1997, Routasalo 1997a, Burden 1998) perustuen ovat 
yhteydessä potilaan kokemukseen henkilökohtaisesta tilastaan sairaalassa.  

Mittarin reliabiliteettia voidaan arvioida sen pysyvyytenä, vastaavuutena ja sisäisenä 
johdonmukaisuutena (Treece & Treece 1986). Reliaabeliutta voidaan mitata myös 
tutkimalla muuttujista muodostettujen summamuuttujien ominaisuuksia Cronbachin 
α-kertoimen avulla. Summamuuttujien avulla voidaan nostaa esityksen abstraktiotasoa ja 
päästä konkreettisten muuttujien takana oleviin teoreettisempiin käsitteisiin. Summa-
muuttujien sisäistä validiteettia arvioitiin Cronbachin α-kertoimen avulla. Kertoimen 
ollessa noin 0.7 summamuuttujan katsotaan olevan sisäisesti johdonmukainen, mutta 
käytännössä kuitenkin joudutaan usein tyytymään alhaisempiin arvoihin. (Alkula ym. 
1999.) Aiemman, suomalaisen hoitotieteellisen tutkimuksen ollessa erittäin vähäistä, oli 
mittarin laatiminen vaikeaa. Tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta ongelmallisia 
olivat summamuuttujien Cronbachin α-kertoimet, jotka vaihtelivat summamuuttujasta 
riippuen 0.59�0.62 (liitetaulukko 5). Ongelmallista oli myös summamuuttujien keskinäi-
nen epätasapaino, joka olisi tullut huomioida jo mittaria laadittaessa. Auditiivisen ja 
olfaktorisen tunkeutumisen epämiellyttävyyttä mittaavat summamuuttujat muodostettiin 
vain kahdesta eri muuttujasta, kun visuaalisen tunkeutumisen epämiellyttävyyttä mittaava 
summamuuttuja muodostettiin viidestä eri muuttujasta. Summamuuttujien välinen 
epätasapaino aiheuttaa sen, että niiden keskinäistä vertailua tulee tehdä harkiten.  

Tulosten yhdenmukaisen vertailemisen vuoksi summamuuttujat muodostettiin kuiten-
kin huolimatta alhaisesta Cronbachin α-kertoimesta ja summamuuttujien välisestä 
epätasapainosta. Tutkimuksessa haluttiin vertailla auditiivisen, visuaalisen ja olfaktorisen 
tilan loukkaamisen epämiellyttävyyttä ja epämiellyttävyyden yhteyttä potilaan yksilölli-
siin, hoitotyöntekijän ja hoitotyön ominaisuuksiin. Lisäksi summamuuttujien muodos-
taminen mahdollisti loukkaamisen merkityksellisyyden ja epämiellyttävyyden tunteen 
yhteyden vertailun. Esimerkiksi potilaat kokivat visuaalisen ja olfaktorisen tilan louk-
kaamisen yhtä usein merkityksellisenä kuin epämiellyttävänä. Sen sijaan auditiivisen 
tilan loukkaaminen koettiin huomattavasti useammin epämiellyttävänä, mutta sen 
merkityksellisyys oli paljon vähäisempää. Tämä tarkoittaa, että auditiivisen tilan 
loukkaaminen koetaan epämiellyttävänä, mutta vaikka sitä esiintyykin hoidon aikana, 
potilas ei koe asiaa kovin merkityksellisenä. 

Mittarin luotettavuutta heikensi esitestausaineiston pienuus. Esitestaus tapahtui kah-
dellatoista (N = 12) sisätautien klinikan vuodeosaston potilaalla. Luotettavuuden 
lisäämiseksi esitestaamisen merkittävyyteen olisi tullut kiinnittää enemmän huomiota.  

8.2.2  Aineiston keruun luotettavuus 

Sopivuuteen perustuva harkinnanvarainen otos saattaa vaikuttaa siihen, että vain tietyn 
tyyppiset potilaat suostuvat haastatteluun ja havainnointiin ja tämä vähentäisi tutkimuk-
sen luotettavuutta. Kuitenkin erilaiset vastaukset osoittivat, että tutkimukseen osallistu-
neet potilaat olivat hyvin erilaisia taustoiltaan ja kokemuksiltaan. Tutkimukseen osallis-
tumisen kriteerinä oli, että potilas oli ollut sairaalassa vuorokauden tai enemmän. Tällä 
haluttiin varmistaa, että potilaalla olisi kokemusta potilaana olosta, jotta haastattelun 
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vastaukset perustuisivat omaan kokemukseen eikä pelkästään mielipiteeseen. Potilaan 
ymmärrettävä puhekyky mahdollisti haastattelun nauhoittamisen sanelimelle, mikä 
mahdollisti haastattelun purkamisen sanatarkasti ja lisäsi siten vastausten analysoinnin 
luotettavuutta.  

Tutkija ei kirjannut tutkimuksesta kieltäytyneiden määrää, mikä olisi lisännyt tutki-
muksen luotettavuutta. Tutkijan etiikkansa perusteella tutkija ei halunnut vaarantaa 
kieltäytyneiden potilaiden anonymiteettiä keräämällä näiden tunnistetietoja, koska kadon 
analysoiminen ei ollut tämän tutkimuksen tarkoituksen kannalta merkityksellisempää 
kuin potilaiden anonymiteetin säilyminen. Vaikka kysymyksessä on kvantitatiivinen 
tutkimus, ei tutkimustulosten kohdalla pyritty niiden yleistettävyyteen aineiston pienuu-
den vuoksi (N = 250). Vuodeosastoilla aineistonkeruun ajankohtana (1.9.2000�
31.7.2001) hoidettujen potilaiden määrä oli 9218 (= hoitojaksoa), mikä kuvastaa hyvin 
millainen potilasmäärä kyseisillä vuodeosastoilla hoidettiin kaiken kaikkiaan.  

Käyttämällä kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa triangulaation periaatteen mu-
kaisesti se lisää tutkimustulosten luotettavuutta. Haastattelun avulla saadaan tietoa 
havainnoitavan ilmiön yleisyydestä suuremmassa tutkimusjoukossa, johon havainnoin-
tien avulla saatua tietoa voidaan peilata. Havainnointi voidaan myös nähdä keinona 
varmistaa haastattelujen perusteella saatu tieto. Erilaisten aineistojen yhdistämisellä 
voidaan lisätä tutkimuksen validiteettia kun toisen lähestymistavan vahvuudet korvaavat 
toisen heikkouksia. (vrt Patton 1990.) Havainnointien tulokset rikastuttivat haastattelujen 
antamia tuloksia sisällöllisesti esimerkiksi siinä, mitä konkreettisia nonverbaalisia 
viestintäkeinoja potilaat käyttävät.  

Haastattelun heikkoutena on saada tietoa vain haastateltavan näkökulmasta ja hänen 
näkemyksestään, mutta tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat juuri potilaan 
kokemukset. Haastattelua häiritsevät potilaan ennakkoluulot, viha, ahdistus ja yksinker-
taisesti tietoisuuden puute tutkittavasta ilmiöstä. Myös potilaan tunnetila haastatteluhet-
kellä saattaa vaikuttaa aineistoon suuresti. (Patton 1990.) Vähentääkseen haastateltavasta 
aiheutuvia häiriöitä tutkija antoi potilaalle mahdollisuuden rauhassa kysyä haluamiansa 
asioita tutkimuksesta, ennen kuin tämä antoi kirjallisen suostumuksensa osallistumises-
taan. Tutkija myös kysyi haastattelussa yhtenä avoimena kysymyksenä potilaalta 
�millainen on mielialanne nyt sairaalassa?�. Mielialan yhteyttä tutkittavaan ilmiöön 
etsittiin kaikkien muuttujien kohdalla.  

Virheitä haastatteluissa aiheuttavat muiden läsnäolo, melu sekä haastattelijasta aiheu-
tuvat virheet (Polit & Hungler 1995) kuten haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutuk-
sen epäonnistuminen (Sommer & Sommer 1991), haastattelijan mielipide ja tulosodotuk-
set sekä haastateltavan asemasta johtuvat odotukset (Krause & Kiikkala 1996). Haastatte-
lijan nonverbaliikka vaikuttaa myös haastateltavaan ja tämän kiinnostukseen tutkimusta 
kohtaan (Sommer & Sommer 1991). Jotkut potilaat jouduttiin haastattelemaan käytävällä, 
jossa ihmisiä kulki ohi ja kuului melua. Myös potilashuoneessa saattoi olla muita 
potilastovereita läsnä tai hoitohenkilökuntaa tuli paikalle hoitamaan toisia potilaita. 
Tällöin haastattelussa pidettiin tauko tai potilaan suostumuksen mukaan jatkettiin 
haastattelua vähentäen äänen voimakkuutta. Ne potilaat, jotka halusivat olla potilashuo-
neessa sanoivat, että potilastoverit eivät heitä häiritse. Osalla potilaista lähestyvä 
tutkimukseen meno tai tulossa oleva vieras aiheuttivat haastattelussa kiireen tunnun, joka 
saattoi vähentää tulosten luotettavuutta. 
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Haastattelun aikana muutama potilas yritti ennen vastauksen antamista saada selville 
tutkijan mielipiteen. Tutkija yritti parhaansa mukaan välttää johdattelua ja kertoi 
haastateltavalle, että tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu juuri hänen mielipiteistään ja 
kokemuksistaan. Vastauksen laadusta riippumatta tutkija osoitti kaikille haastateltaville 
samanlaisella �mm� ja �joo� �äännähdyksillä, että kuunteli haastateltavan vastausta. 
Tulosodotukset eivät tässä tutkimuksessa vaikuttaneet tulosten luotettavuuteen, koska 
yleisesti ottaen haastateltavia oli vaikea saada. Kokemuksen lisääntyessä tutkija oppi 
tuntemaan oman keskittymiskykynsä rajat ja sen mukaisesti haastatteli samana päivänä 
enintään 5�6 potilasta. Useilla kerroilla haastatteluja ei saatu kuin yksi tai kaksi päivässä. 
Tutkijan asemasta johtuvien odotuksien vähentämiseksi tutkija käytti omia vaatteitaan, 
jotta hän erottuisi osaston hoitotyöntekijöistä.  

Havainnointi aineistonkeruumenetelmänä oli ongelmallista. Kaikilla vuodeosastoilla 
havainnoitavien hoitotoimenpiteiden kriteeriä täyttäviä toimenpiteitä ei juuri ollut. 
Lisäksi hoitotyöntekijän merkitys aineistonkeruun onnistumisen kannalta oli suuri ja 
erityisesti hoitotyöntekijän halukkuus auttaa tutkimuksen tekemisessä vaikutti aineiston 
saamiseen. Kaikki hoitotyöntekijät eivät vaikuttaneet erityisen innokkailta osallistumaan 
ja jännittivät ehkä tutkijan läsnäoloa tilanteessa. Tämä näkyi selvästi kuitenkin vain 
yhden kerran, kun hoitotyöntekijä hermostui lievästi ja punastui, kun aiottu hoitotoimen-
pide ei ensi yrittämällä onnistunutkaan. Hoitotyöntekijän käyttäytyminen olisi ilman 
tutkijan läsnäoloa todennäköisesti ollut erilaista. Myös tutkijan ja hoitotyöntekijän 
vuorovaikutuksen onnistumisella oli suuri merkitys havainnointien saamiselle. Vuorovai-
kutuksen epäonnistuessa eräs hoitotyöntekijä kieltäytyi auttamasta löytämään kriteerit 
täyttäviä potilaita haastatteluun ja havainnointiin. Lisäksi hän koki tutkimuksen aiheen 
olevan merkityksetön, mikä vaikutti haluun auttaa tutkimuksen etenemiseksi.  

Havainnoinnin validiteetti on ongelmallista (Adler & Adler 1994). Havainnoija vaikut-
taa aina jossain määrin havainnoitavan käyttäytymiseen, koska tämä tietää olevansa 
havainnoinnin kohteena (Patton 1990, Sommer & Sommer 1991, Polit & Hungler 1995). 
Tutkittavien on kuitenkin eettisesti oikein saada tietää kyseessä olevasta tutkimuksesta ja 
sen perusteella antaa kirjallinen, tietoinen suostumus osallistumisestaan. (Payne 1999.) 
Moni potilas ei halunnut osallistua tutkimukseen havainnoinnin intiimiyden vuoksi. 
Potilaat, jotka olivat halukkaita osallistumaan havainnointiin, eivät vaikuttaneet jännittä-
vän tilannetta. Osa näistä potilaista suostui tutkimukseen �jos sen avulla voin auttaa 
muita potilaita�. Etenkin potilaat, joiden kohdalla havainnointi kohdistui kaikkein 
intiimimpiin tilanteisiin, kuten suihkutukseen, painottivat osallistuvansa auttamisen 
halusta. Tutkija huomasi, että hoitotoimenpiteissä hoitotyöntekijän ja potilaan energia ja 
huomio suuntautui itse vuorovaikutukseen ja tehtävään hoitotoimenpiteeseen ja tutkijan 
läsnäolo tilanteessa tuntui unohtuvan. Tietoinen käyttäytymisen muuttaminen olisi ollut 
hoitotyöntekijälle ja potilaalle vaikeaa, ehkä mahdotonta, mikä lisäsi tutkimustulosten 
luotettavuutta.  

Potilas ei havainnointitilanteessa tiennyt tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevasta 
ilmiöstä tutkimuksen luotettavuuden säilyttämiseksi (Polit & Hungler 1995) vaan hänelle 
kerrottiin tutkijan haluavan katsella tilannetta, jossa hoitotyöntekijä tulee auttamaan 
potilasta. Havainnointi osoittautui vaikeaksi johtuen kokemuksen puutteesta. Tilanteissa 
tapahtuu paljon lyhyessä ajassa ja monien asioiden huomiointi on vaikeaa ja jopa 
mahdotonta ilman videokameraa. Havainnointilomake oli sen vuoksi väljä, ettei se sitoisi 
liikaa havainnoinnin kohdetta, mutta toisaalta kaikissa havainnointitilanteissa ei saatu 
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havainnoitua kaikkia samoja asioita. Hoitotyöntekijä esimerkiksi saattoi unohtaa hakea 
tutkijan paikalle mennessään potilashuoneeseen ja muisti tämän vasta kun oli itse mennyt 
potilashuoneeseen ja aloitellut hoitotoimenpidettä, jolloin muun muassa potilashuoneen 
oveen koputtaminen jäi huomioimatta. Havainnoinnin avulla saatiin kuitenkin tietoa 
potilaan ja hoitotyöntekijän välisistä todellisesta vuorovaikutustilanteista ja havainnoin-
tien tuloksia ei ollut tarkoituskaan kvantifioida ja yleistää.  

Havainnointitilanteissa tutkija kirjasi koko ajan huomioitaan ja tilanteen jälkeen lisäsi 
välittömästi heränneitä ajatuksiaan muistiin. Tällainen havaintojen muistiin merkitsemi-
nen mahdollisimman pian lisää tutkimuksen validiteettia. Ongelmallista havainnoinnissa 
oli vuorovaikutuksessa ilmenevien verbaalisten ja nonverbaalisten viestien nopea 
eteneminen. Lisäksi kirjaaminen suuntasi tutkijan huomion ajoittain itse kirjoittamiseen, 
jolloin havainnointi keskeytyi hetkeksi. Videointia käyttämällä tällaisia ongelmia ei olisi 
esiintynyt, mutta tutkija halusi tilanteiden intiimiyden vuoksi ja potilaan anonymiteetin ja 
yksityisyyden säilyttämiseksi havainnoida ilman teknisiä apuvälineitä. Havainnointitilan-
teissa tutkija ilmoitti olevansa ulkopuolinen havainnoija, mutta aina tämä ei ollut 
mahdollista, vaan tutkija joutui tilanteiden niin vaatiessa joustamaan objektiivisesta 
roolistaan. Tutkija auttoi esimerkiksi oven avaamisessa ja sulkemisessa hoitotyöntekijän 
siirtäessä potilasta suihkuhuoneeseen.  

Koska tutkimusaineistoa keräsi vain yksi havainnoija, hänen yksilöllinen tulkintansa 
näkyy selvästi ja siksi hänen tulee tiedostaa taustaoletuksensa (Adler & Adler 1994). 
Tutkijan havainnointia suuntasi tutkimuksen teoreettinen osa ja tutkijan oma käytännön 
kokemus hoitotyöstä, joiden pohjalta havainnointia ohjaavat luokitteluskeemat oli 
laadittu. Havainnoijan koulutus on tärkeää, koska hänen tulee tuntea havainnoitavan 
kulttuuri ja kieli. Tutkijan vahvuutena oli, että hän on toiminut sisätautikirurgisena 
sairaanhoitajana erilaisilla vuodeosastoilla ja havainnoitavat hoitotoimenpiteet olivat 
entuudestaan tuttuja, joten havainnointi kohdistui itse vuorovaikutustilanteeseen. Tämä 
lisäsi havainnoinnin luotettavuutta. Toisaalta valikoiva havainnointi saattoi aiheuttaa 
vääristymiä aineistossa (esim. Patton 1990), koska luokitteluskeemat voivat ohjata liikaa 
tutkijan huomiota ja tietoisuuden ulkopuolelle saattaa jäädä muita tutkittavan ilmiön 
kannalta relevantteja asioita. Tutkijan kokemattomuus havainnoijan roolista vaikutti 
kuitenkin siihen, että luokitteluskeemat valittiin ohjaamaan havainnointia.  

Havainnoinnin rajoituksena on myös keskittyminen ulkoiseen käyttäytymiseen, koska 
havainnoija ei voi nähdä mitä potilaan sisällä tapahtuu (Patton 1990). Potilaan sisäiset 
tuntemukset jätettiin havainnoinnissa huomioimatta tutkimuksen intressin ollessa potilaan 
ulkoisessa käyttäytymisessä henkilökohtaista tilaa loukkaavissa tilanteissa. Havainnoin-
nin luotettavuudessa esiintyvien ongelmien vuoksi tutkimuksessa yhdistettiin havainnoin-
tiaineisto ja haastatteluaineisto.  

8.2.3  Analyysin luotettavuus 

Tutkimuksen ulkoinen validiteetti viittaa tutkimuksen tulosten yleistettävyyteen (Polit & 
Hungler 1995). Korkea ulkoinen validiteetti merkitsee, että tulokset voidaan yleistää 
koko perusjoukkoon eli tässä tutkimuksessa kaikkiin Suomessa sisätautien vuodeosastoil-
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la oleviin aikuispotilaisiin. Tässä tutkimuksessa aineisto oli pienehkö (N = 250), joten 
tutkimuksen tarkoituksena ei ole tulosten yleistettävyys. Henkilökohtaisen tilan yksilölli-
nen kokeminen tekee myös tulosten yleistettävyydestä ongelmallisen. Kuitenkin useat 
aikaisemmat tutkimukset ovat samansuuntaisia tutkimustulosten kanssa, mikä lisää 
tulosten luotettavuutta. Henkilökohtaisen tilan tutkimuksen tuottamat tulokset tulisi 
nähdä paremminkin yleisinä hoitotyötä ohjaavina linjauksina potilaan ja hoitotyöntekijän 
välisissä vuorovaikutustilanteissa. Hoitotyöntekijän tulisi hallita potilaan henkilökohtaista 
tilaa kunnioittavan hoitotyön kokonaisuus ja lisäksi osata henkilökohtaiseen kokemuk-
seensa perustuen valita jokaisen potilaan kohdalla oikea tapa kohdata, lähestyä, koskea ja 
olla lähellä potilasta.  

Kvantitatiivisen aineiston analysoinnissa käytettiin tilastollisia menetelmiä. Tilastollis-
ten menetelmien avulla suoritetun aineiston analyysin luotettavuudessa merkityksellistä 
on aineiston kannalta relevanttien menetelmien valinta ja valittujen menetelmien 
tuntemus. Tässä tutkimuksessa ristiintalukointi soveltui hyvin muuttujien välisten 
riippuvuuksien selvittämiseksi. Summamuuttujien ja potilaan taustatietojen välisten 
merkitsevyyksien testaamiseksi käytettiin parametrisista testeistä riippumattomien 
ryhmien t-testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysia. Parametriset merkitsevyystestit 
edellyttävät normaalijakauman olemassaoloa, vertailtavien ryhmien riippumattomuutta ja 
jatkuvaa muuttujaa. T-testiä käytetään kahden ryhmän keskiarvojen yhtäsuuruuden 
testaukseen. Yksisuuntainen varianssianalyysi vertaa yhden ryhmittelymuuttujan 
vaikutusta jatkuvan muuttujan vaihteluun ja se soveltuu käytettäväksi silloin, kun ryhmiä 
on enemmän kuin kaksi ja t-testi ei käy. Normaalijakaumasta riippumattomat parametrit-
tomat testit edellyttävät luokittelu- ja järjestysasteikollisia muuttujia. Parametrittomista 
testeistä käytettiin tässä tutkimuksessa Mann Whitneyn U �testiä ja Pearsonin χ2-
riippumattomuustestiä. (Heikkilä 1999.) 

Kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa käytettiin sisällön analyysiä. Sisällön analyysi 
on validi, jos sen avulla saadut tulokset vastaavat todellisuutta. Tämän arvioimiseksi ja 
varmistamiseksi liitetaulukoissa 6�10 esitetään sisällön analyysin perusteella syntyneet 
kategoriat. Sisällön analyysin ulkoisen validiteetin vaatimuksena on, että tulokset ovat 
merkityksellisiä kyseisen ilmiön yhteydessä (context sensitive). (mm. Krippendorff 1986, 
Weber 1990, Cavanagh 1997.) Tietous potilaiden kokemuksista liittyen esimerkiksi 
hoitotyöntekijän epämiellyttävään kosketukseen ja sen syihin on potilaan ja hoitotyönte-
kijän vuorovaikutuksen kehittämisen kannalta merkityksellistä. Myös kuvaukset 
potilaiden konkreettisista keinoista suojata henkilökohtaista tilaansa nonverbaalisesti ovat 
merkityksellisiä henkilökohtaisen tilan tutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna.  

Sisällön analyysin tulokset esitettiin kvantitatiivisten tulosten lomassa. Kvalitatiiviset 
tulokset täydensivät kvantitatiivisesti saatua tietoa, mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuut-
ta. Esimerkiksi potilaiden kokemukset hoitotyöntekijän oveen koputtamisesta, väliverho-
jen käyttämisestä ja luvan kysymisestä hoitotoimenpiteeseen huomioitiin sekä haastatte-
lussa että havainnoinnissa. Koska kyseessä oli kuitenkin pieni (N = 25) havainnointiai-
neisto, ei tulosten kvantifioimista katsottu oleelliseksi, koska sisällön analyysin avulla 
saatujen tulosten oli tarkoitus rikastuttaa kvantitatiivisesti saatuja tutkimustuloksia.  

Sisällön analyysin validiteettiin kuuluu myös hypoteesien validiteetti (mm. Weber 
1990, Cavanagh 1997), mikä tarkoittaa sitä, että analysoinnin tuloksena saatu tieto on 
yhdenmukainen aikaisemman teoreettisen tiedon kanssa. Tulokset ovat pääosin yhden-
suuntaisia aikaisempien tutkimusten ja teoreettisen tiedon kanssa, kuten tutkimuksen 
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tulosten tarkastelussa esitellään, mutta aiheen tutkimattomuudesta johtui, että uudella 
tiedolla ei ole kaikilta osin olemassa vertailukelpoista tutkimustietoutta. Esimerkiksi 
kosketuksen epämiellyttävyyteen liittyvät syyt olivat yhdenmukaisia aikaisempien 
tutkimusten kanssa, mutta tuottivat lisäksi uutta tietoa miespotilaiden kokemuksista 
mieshoitotyöntekijöistä. Myös väliverhojen käyttämisen ja oveen koputtamisen syistä ja 
niihin yhteydessä olevista tekijöistä saatu tietous tuki aikaisempia tutkimuksia, mutta 
sisälsi lisäksi täysin uutta tietoa. 

8.3  Tulosten merkitys hoitotieteelle ja hoitotyölle 

Tutkimuksen aihealue kohdistuu hoidon eettiseen sisältöön, mikä on jo sinällään 
arvokasta, koska hoitoetiikan tutkimus on vielä nuorta ja melko vähäistä Suomessa. 
Tutkimus on kohdistunut ensisijaisesti hoitotyön toimintoihin ja erityisesti hoitotyötä 
ohjaaviin periaatteisiin. Vaikka nämä periaatteet kokoavat hoitamisen etiikan keskeisen 
sisällön, niiden toteutumiseen kohdistuva tutkimus on jäänyt vähäiseksi. (Välimäki ym. 
2001.)  

Pihlainen (2000) on tutkinut terveydenhuollon opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan 
hoitotyön arvo- ja arvostuskäsityksiä. Työelämässä usein esiintyneinä arvoina esiintyi 
potilaan ihmisarvo ja sen kunnioittaminen sekä yksilöllisyys. Jatkotutkimuksen aiheena 
Pihlainen esitti, että tulisi selvittää miten nämä arvot esiintyvät hoitotyöntekijän käytän-
nön toiminnassa suhteessa potilaaseen. Tämä tutkimus osaltaan valottaa käytännön 
hoitotyössä vallitsevia arvo- ja arvostuskäsityksiä ja tuo siten tietoa hoitoetiikan kehittä-
miseen.  

Potilaan henkilökohtaisen tilan tutkimus liittyy myös potilaan oikeuksien tutkimiseen, 
jota on myös tehty melko vähän, mutta jonka määrä on kasvussa (vrt. Leino-Kilpi 
2001b). Kuritun (2001) tutkimuksen mukaan valtaosa potilaista pitää oikeuttaan yksilölli-
seen hoitoon oleellisena osana potilaan oikeuksia ja henkilökohtaiseen tilaan liittyvien 
tekijöiden selvittäminen mahdollistaa potilaan yksilöllisen huomioimisen sairaalassa. 
Potilaan oikeuksien tutkimiseen tämä tutkimus tuo tietoa siitä, miten potilaan itsemää-
räämisoikeutta ja yksityisyyttä sairaalassa kunnioitetaan. 

Tutkimuksen toteuttamisessa yhdistettiin hoitotieteellistä, antropologista ja sosiaali-
psykologista tietoutta, mikä antoi henkilökohtaisen tilan tutkimukselle sisällöllisesti 
rikkaamman lähtökohdan kuin mitä olisi saatu ainoastaan yhden tieteenalan näkökulmas-
ta tarkasteltuna. Yksinomaan hoitotieteellistä tietoa ja etenkin suomalaista hoitotieteellis-
tä tietoa potilaan henkilökohtaisesta tilasta (esim. Jantunen ym. 1994) on olemassa vähän 
ja uuden, omaan kulttuuriperintöömme soveltuvan tiedon tuottaminen on merkityksellis-
tä. Eri tieteenalojen yhdistämisessä ongelmallista on käsitteiden sisällöllinen eroavaisuus, 
koska antropologiassa ja sosiaalipsykologiassa on tutkittu pääasiassa terveiden tai 
psyykkisesti sairaiden ihmisten henkilökohtaista tilaa. Tässä tutkimuksessa potilaiden 
sairaalassa olon syy oli ensisijaisesti somaattinen sairaus, mutta sairauden ja sairastami-
sen vaikutukset yksilön psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin huomioitiin mittaria 
laadittaessa selvittämällä potilaiden kokemukset mielialastaan sairaalassa. Sairaalassa 
olevat potilaat kokevat usein olevansa persoonattomia hoidon kohteita. Siksi on tärkeää 
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selvittää potilaiden mielipiteitä heidän henkilökohtaisesta tilastaan, koska vain siten 
hoitotyöntekijät pystyvät hoitamaan potilaita heidän identiteettiään vahvistaen. Potilaille 
syntyy tunne, että he pystyvät kontrolloimaan ympäristöään myös sairaalassa ja potilai-
den mielipiteiden huomiointi vähentää heidän tunnettaan olla vain persoonaton objekti. 
(Lane 1990.) Tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä koulutettaessa sosiaali- ja terveys-
alan opiskelijoita ja käytännön hoitotyössä työskenteleviä huomiomaan paremmin 
potilaan henkilökohtainen tila hoidon aikana ja tulosten perusteella koulutusta aiheesta 
tarvitaan lisää (vrt. myös Woogara 2001).  

Tutkimuksen perusteella saatua, potilaan henkilökohtaista tilaa koskevaa tietoa voi-
daan hyödyntää käytännön hoitotyössä haluttaessa kehittää potilaan ja hoitotyöntekijän 
välistä vuorovaikutusta potilaan henkilökohtaista tilaa kunnioittavaksi. Tutkimuksessa 
otettiin huomioon aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyjä jatkotutkimusehdotuksia, kuten 
hoitotyöntekijän tuttuuden merkitys henkilökohtaiseen tilaan (Geden & Begeman 1981) 
ja tunnetila (Phillips 1979), joiden yhteyttä henkilökohtaiseen tilaan selvitettiin. Tutki-
muksen tulosten herättämien ajatusten perusteella sairaaloiden ja terveyskeskusten 
vuodeosastoilla voitaisiin pohtia hoitohenkilökunnan kesken, miten heillä käytännössä 
nyt toimitaan potilaan henkilökohtaisen tilan huomioimiseksi ja mitä voitaisiin vielä 
parantaa. Laatimalla vuodeosastoille omat ohjeet (vrt. Marr & Pirie 1990) olisi hoitotyön-
tekijöillä tarvittaessa joku konkreettinen käytännön hoitotyötä ohjaava apuväline, joka 
toimisi suunnannäyttäjänä miten menetellä potilaan henkilökohtaisen tilan säilyttämisek-
si. Myös uudet hoitotyöntekijät ja opiskelijat voisivat tutustua ohjeisiin heti töihin 
tullessaan. 

8.4  Tulosten koonta 

Tutkimuksen keskeisistä tuloksista esitetään seuraava koonta: 

1. Nuoret ja enemmän koulutetut potilaat kokevat itsemääräämisoikeutensa omaa kehoa 
koskeviin hoitotoimenpiteisiin muita suuremmiksi. Osa potilaista kokee luvan kysy-
misen kosketukseen olevan merkityksellistä ja etenkin naispotilaat kokevat kaiken 
ilman lupaa tapahtuvan kosketuksen epämiellyttäväksi. Valtaosa potilaista ei koe 
alistuvansa hoitotyöntekijän ehdottamaan hoitotoimenpiteeseen. 

2. Potilaat kokevat erityisesti taktiilisen ja olfaktorisen tilansa säilymisen loukkaamat-
tomana merkityksellisenä. Potilaan yksilöllisistä ominaisuuksista sukupuoli, ikä, 
hoitokerrat, selviytymiskyky sairaalassa, mieliala sairaalassa ja potilashuoneen koko 
ovat yhteydessä siihen, että henkilökohtaisen tilan säilyminen loukkaamattomana 
koetaan merkityksellisenä.  

3. Yhden hengen potilashuone on yhteydessä kokemukseen henkilökohtaisen tilan 
säilymisestä. Yhden hengen potilashuoneessa olevat potilaat kokevat muita useam-
min a) oman itsemääräämisoikeutensa kehoa koskeviin hoitotoimenpiteisiin suu-
remmiksi, b) alistuvansa hoitotyöntekijän ehdottamaan hoitotoimenpiteeseen, c) au-
ditiivisen tilan loukkaamisen epämiellyttävänä, d) olfaktorisen tilan säilymisen louk-
kaamattomana merkityksellisenä, e) hoidon aikana saman ja tutuksi tulleen hoito-
työntekijän merkityksellisempänä, f) hoitotyöntekijän koputtavan oveen, g) hoito-
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työntekijän koputuksen tärkeänä, h) hoitotyöntekijän esittäytymisen merkityksellise-
nä, i) hoitotyöntekijän vieressä olon ilman erityistä syytä epämiellyttäväksi, j) hoito-
työntekijän kosketuksella herättämisen epämiellyttäväksi, k) tilanteen, jossa hoito-
työntekijä tulee luokse ja koskee, mutta ei kerro mitä aikoo seuraavaksi tehdä epä-
miellyttäväksi ja l) tulleensa lohdutetuksi kosketuksella.  

4. Henkilökohtaisen tilan säilymisen kannalta yli puolelle potilaista on merkityksellistä 
erityisesti se, että hoitotyöntekijä a) on sama ja tutuksi tullut hoidon aikana, b) koput-
taa potilashuoneen oveen, c) esittelee itsensä, d) kertoo ennen hoitotoimenpidettä 
mitä aiotaan tehdä ja e) hoitotyöntekijän ei välttämättä tarvitse keskustella hoitotoi-
menpiteen aikana.  

5. Hoitotyöntekijän kosketus oikeutetaan autettaessa, mutta turha ja ylimääräinen 
kosketus ei kuulu hoitotyöhön. Hoitotyöntekijän kosketus koetaan pääasiallisesti 
hellävaraiseksi, kivut huomioon ottavaksi ja hoitotyöntekijä koskee potilaan kehoa 
kunnioittavasti ja arvostavasti.  

6. Hoitotyöntekijät lohduttavat kosketuksella erityisesti naisia, iäkkäämpiä, täysin 
autettavia, yhden hengen potilashuoneessa olevia ja useasti hoidossa olleita. Lohdut-
tavan kosketuksen kokee miellyttäväksi erityisesti iäkäs, täysin autettava ja useasti 
hoidossa ollut potilas. Lohduttavasta kosketuksesta etenkin kädestä kiinni pitäminen 
ja käden silittäminen koetaan miellyttävinä. Lohduttava kosketus saattaa olla yhtey-
dessä potilaan parempaan mielialaan ja tuntemuksiin sairaalassa ollessaan.  

7. Henkilökohtaisen tilan säilyttämiseksi käytetyt verbaaliset viestit liittyvät pääasiassa 
kivun viestimiseen ja oman itsemääräämisoikeuden huomioon ottamiseen. Nonver-
baliikkaa käytetään monipuolisesti. 

8. Väliverhoja käytetään suojaamaan omaa yksityisyyttä ja oman intimiteettisuojan 
säilymiseksi, mutta myös potilastoverin yksityisyyden mahdollistamiseksi ja intimi-
teetin säilymiseksi. Väliverhojen käyttäminen korostuu kolmen hengen potilashuo-
neessa, täysin omatoimisten potilaiden kohdalla ja hoitojakson alkuaikoina. Väliver-
hojen rajaama alue koetaan olevan omaa aluetta, joka mahdollistaa intimiteetti- ja 
yksityisyyden suojan ja osa potilaista, etenkin naispotilaat, haluavat hoitotyöntekijöi-
den ilmoittavan ennen tuloaan suljettujen väliverhojen sisäpuolelle.  

9. Hoidon aikana erityisesti potilaan taktiilinen, auditiivinen ja olfaktorinen tila eivät 
säily loukkaamattomina. Potilaan henkilökohtaisen tilan säilymisen epäonnistuminen 
aiheuttaa potilaalle pahaa mieltä, kokemuksen esineenä olosta, voimattomuuden, 
ahdistuksen, aggressiivisuuden ja stressin tunteen.  

10. Potilaat kokevat hoitotyöntekijän kosketuksen epämiellyttäväksi, jos sen koetaan 
vaarantavan yksityisyyden. Myös kokemattomuus potilaana olosta, omatoimisuuden 
tukematta jättäminen ja tiedonsaannin puute hoitotoimenpiteestä sekä kipua aiheutta-
va, tarpeeton, esineellistävä, ilman lupaa tapahtuva ja vastakkaista sukupuolta olevan 
hoitotyöntekijän kosketus ovat yhteydessä siihen, että kosketus koetaan epämiellyt-
täväksi. Osa miespotilaista kokee mieshoitotyöntekijän kosketuksen epämiellyttävä-
nä. Kokemattomuus vastakkaista sukupuolta olevasta hoitotyöntekijästä lisää merkit-
sevästi samaa sukupuolta olevan hoitotyöntekijän arvostusta. 
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8.5  Jatkotutkimusehdotukset 

1. Henkilökohtaisen tilan käsitettä määrittelevä kirjallisuus on vanhaa. Hoitotieteellises-
tä näkökulmasta tehty ja ajan aiheuttamat muutokset huomioon ottava tutkimus käsit-
teen sisällöstä ja suhteesta muihin lähikäsitteisiin on tarpeellista. Esimerkiksi onko 
matkapuhelinten ja kannettavien tietokoneiden yleistynyt käyttäminen sairaalassa 
muuttanut potilaan tarvetta henkilökohtaisen tilaan sen kokoa suurentavasti.  

2. Kvantitatiivista jatkotutkimusta, esimerkiksi kyselyä tai strukturoitua haastattelua 
käyttäen tarvitaan vielä selvittämään tarkemmin potilaiden kokemuksia merkityksel-
listen ja epämiellyttävien asioiden toteutumisesta hoidon aikana. Potilaan luonteen-
piirteiden, asuinpaikan ja hoitotyöntekijän iän yhteys potilaan kokemuksiin henkilö-
kohtaisen tilan loukkaamisesta tulisi myös selvittää. Jatkotutkimukseen voisi yhdis-
tää potilaan fysiologisia mittauksia (verenpaine, pulssi) tilanteissa, joissa henkilökoh-
taisen tilan säilyminen on uhattuna (ennen tilannetta, tilanteen aikana ja sen jälkeen). 
Tämä antaisi konkreettista tietoa siitä, kuinka rasittavina potilaat kokevat esimerkiksi 
intiimialueille tehtävät hoitotoimenpiteet.  

3. Kvalitatiiviset aineistonkeruumenetelmät, kuten teemahaastattelu ja syvähaastattelu, 
mahdollistaisivat entistä syvemmän tietouden potilaiden kokemuksista henkilökoh-
taisesta tilastaan ja sen säilymisestä. Esimerkiksi olisi mielenkiintoista selvittää ki-
vun yhteys kokemukseen taktiilisen tilan säilymisestä. Jatkotutkimusta tulisi tehdä 
myös miespotilaiden mielipiteistä ja kokemuksista mieshoitotyöntekijästä intiimihoi-
totoimenpiteiden aikana. Mielenkiintoista olisi myös selvittää, miksi potilaan naissu-
kupuoli ja nuoruus vaikuttavat henkilökohtaisen tilan säilymisen kokemiseen merki-
tyksellisempänä kuin miessukupuoli ja korkeampi ikä.  

4. Henkilökohtaisen tilan tutkimuksessa on tärkeää selvittää potilaiden kokemusten 
lisäksi hoitotyöntekijöiden kokemuksia henkilökohtaisesta tilastaan, siihen vaikutta-
vista tekijöistä ja henkilökohtaisen tilan koosta ja etäisyyksistä vuorovaikutustilan-
teissa potilaan kanssa. Hoitotyöntekijän näkökulmasta tarkasteltuna jatkotutkimusta 
tulisi tehdä myös potilaiden lohduttamisesta kosketuksella. Esimerkiksi milloin hoi-
totyöntekijät käyttävät lohduttavaa kosketusta työssään ja mitkä asiat vaikuttavat 
lohduttavan kosketuksen käyttämiseen (potilaan sukupuoli, ikä, sairaus).  

5. Potilaan henkilökohtaista tilaa ja yksilöllistä hoitoa kunnioittavan hoitotyön kehittä-
misen näkökulmasta tarkasteltuna tulisi selvittää sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden käsityksiä henkilökohtaisesta tilasta ja 
tilan merkityksestä sairaalassa ja sairaana ollessa. Henkilökohtaisen tilan käsitteen 
sisällöllinen tuntemus jo opiskeluvaiheessa mahdollistaa osaltaan tulevien hoitotyön 
ammattilaisten kyvyn potilaan yksilöllisyyttä tukevaan hoitotyöhön. 

6. Henkilökohtaista tilaa käsittelevän kansallisen hoitotieteellisen tutkimuksen ollessa 
vähäistä tulisi tässä mainitut jatkotutkimusehdotukset ulottaa koskemaan kaikkia 
muitakin terveydenhuollossa hoidossa olevia potilasryhmiä ja hoitotyöntekijöitä, 
koska henkilökohtainen tilan merkitys yksilön hyvinvoinnille korostuu aina kun kak-
si tai useampia ihmisiä ovat keskenään fyysisessä vuorovaikutuksessa. 
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 Liitteet 

 



LIITE 1/1 
 
Arvoisa tutkimukseen osallistuja 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada selville sairaalassa olevien 
aikuisten potilaiden kokemuksia heidän ja hoitotyöntekijöiden välisestä 
vuorovaikutussuhteesta. Erityisen kiinnostuksen kohde on koskettami-
nen ja lähelläolo hoitotyössä. Haastattelu kestää noin puoli tuntia. 
�Oikeita� vastauksia kysymyksiin ei ole, vaan oleellista on saada selville 
teidän mielipiteenne ja kokemuksenne.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voitte missä vaiheessa 
tahansa keskeyttää tutkimuksen. Henkilöllisyytenne pysyy salassa, koska 
nimeänne eikä sosiaaliturvatunnustanne kirjata missään vaiheessa. Näin 
ollen yksittäistä tutkimukseen osallistunutta potilasta ei voi tunnistaa 
vastausten perusteella.  
 
Hoitohenkilökunta osastolla ei tiedä Teille esitettäviä kysymyksiä eivätkä 
he saa tietää vastauksianne, koska vain tutkija käsittelee haastattelulo-
makkeita. Vastauksenne ei näin ollen vaikuta saamaanne hoitoon 
osastolla. Vastauksianne käytetään vain tähän väitöskirjatutkimukseen, 
jonka valmistumisen jälkeen haastattelulomakkeet hävitetään silppurissa. 
Sanelimelle nauhoitettuja vastauksianne ei säilytetä muutamaa päivää 
kauempaa, johon mennessä tutkija ehtii purkaa ne tietokoneelle ja 
nauhoitaa uuden haastattelun päälle. 
 
Tutkimus on suunniteltu raportoitavaksi vuonna 2003. Tutkimustuloksien 
avulla voidaan kehittää potilaiden ja hoitotyöntekijöiden välistä vuoro-
vaikutussuhdetta, millä on suora vaikutus potilaan hoidon laatuun. 
Osallistumalla tutkimukseen voitte auttaa hoitotyön kehittämistä. 
 
Avustanne kiittäen; Eerika Rosqvist, Terveystieteiden maisteri 
                                 p. (08) 373 580 
 
 
Suostun haastateltavaksi yllä kuvattuun tutkimukseen ja ymmärrän 
oikeuteni. 
 
 
 
 
 
Paikka ja aika                   Allekirjoitus 
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LIITE 1/2 
1. Sukupuolenne 
  
1. nainen 
2. mies  
  
2. Ikänne 
 
_____________vuotta 
 
3. Koulutuksenne 
 
1.  kansakoulu, keski- tai peruskoulu 
2.  ammattikoulu, lukio 
3.  keskiasteen oppilaitos, ammattikorkeakoulu 
4.  korkeakoulu tai yliopisto 
5.  muu, mikä___________________________ 
 
4.  Montako henkilöä kuuluu perheeseenne tai samaan talouteen 
teidät itsenne mukaan lukien? 
 
1.  yksi henkilö 
2.  kaksi henkilöä 
3.  kolme henkilöä 
4.  neljä henkilöä 
5.  muu määrä, ____________henkilöä 
 
5. Kuinka monta kertaa olette olleet sairaalahoidossa tämä kerta 
mukaan lukien? 
    
 _____________________kertaa 
 
6. Kuinka kauan olette olleet sairaalassa tällä kertaa? 
 
 ______________________päivää 
 
7. Miten vakavaksi koette sairautenne tämän sairaalahoidon aikana? 
 
1.  lieväksi 
2.  melko lieväksi 
3.  en osaa sanoa 
4.  melko vakavaksi 
5.  erittäin vakavaksi 
 
 
E.Rosqvist 
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LIITE 1/3 
8. Kuinka monta potilasta huoneessanne on tällä kertaa? 
 
     _____________________ potilasta 
 
9. Pystyttekö selviytymään päivittäisistä toiminnoista sairaalassa 
(muut paitsi  
  hoitotoimenpiteet) 
 
1. täysin ilman apua 
2. tarvitsette vähän apua  
3. ette osaa sanoa 
4.  tarvitsette melko paljon apua 
5.  olette täysin autettava 
 
10. Millainen on mielialanne nyt sairaalassa? 
 
 
 
11. Onko teitä aiemmin hoitanut vastakkaista sukupuolta oleva 
hoitotyöntekijä? 
 
1. kyllä 
2. en osaa sanoa 
3. ei 
 
12. Onko teillä väliverhot tai sermit sänkynne suojana? 
 
1. kyllä 
2. en osaa sanoa 
3. ei 
 
13. Jos on, niin kykenettekö itse käyttämään niitä halutessanne? 
  
1. kyllä 
2. en osaa sanoa 
3.ei 
 
14. Jos kykenette, niin millaisissa tilanteissa olette niitä käyttäneet ja 
miksi? 
 
___________________________________________________________  
 
E.Rosqvist 
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LIITE 1/4 
  
15. Tulisiko hoitotyöntekijöiden ilmoittaa tulostaan väliverhojen / 
sermien sisäpuolelle etukäteen ja miksi? 
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
16. Koputtavatko hoitotyöntekijät oveen ennen tuloaan huoneeseen? 
 
1. aina 
2. melko usein 
3. en osaa sanoa 
4. melko harvoin 
5. ei koskaan 
 
17. Tulisiko hoitotyöntekijöiden koputtaa oveen ennen tuloaan 
huoneeseen ja miksi? 
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
18. Kuinka merkityksellistä teille on, että hoitotyöntekijät 
 
Vastausvaihtoehdot: 
1. erittäin merkityksellistä 
2. melko merkityksellistä 
3. en osaa sanoa 
4.ei juurikaan merkityksellistä 
5.ei lainkaan merkityksellistä 
 
a.esittelevät teille itsensä   1 2 3 4 5 
b. kertovat teille ennen hoito- 
toimenpiteitä, mitä aiotaan tehdä 1 2 3 4 5 
c. kysyvät teiltä luvan  
koskemiseen   1 2 3 4 5 
d. jotka teitä hoitavat, ovat samaa  
    sukupuolta   1 2 3 4 5 
e.jotka teitä hoitavat, ovat samoja  
ja tutuksi tulleita   1 2 3 4 5 
f. teitittelisivät teitä  1 2 3 4 5 
 
E.Rosqvist 
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LIITE 1/5 
 
19. Kuinka usein hoitotyöntekijät 
 
Vastausvaihtoehdot: 
1. aina 
2. melko usein 
3. en osaa sanoa 
4. melko harvoin  
5. ei koskaan 
 
a.esittelivät teille itsensä  1 2 3 4 5 
b.kertoivat teille ennen hoito- 
    toimenpiteitä, mitä aiotaan tehdä 1 2 3 4 5 
c.ovat kysyneet teiltä luvan  
    koskemiseen   1 2 3 4 5 
d.ovat olleet samaa sukupuolta  
    kanssanne   1 2 3 4 5 
e.ovat olleet samoja ja tutuksi  
   tulleita     1 2 3 4 5 
f. ovat teititelleet teitä  1 2 3 4 5 
 
20. Seuraavassa esitetään joukko erilaisia väittämiä. Valitkaa se 
vaihtoehto, joka parhaiten vastaa omaa mielipidettänne. 
 
Vastausvaihtoehdot: 
1 = täysin samaa mieltä 
2 = melko samaa mieltä 
3 = en osaa sanoa 
4 = jonkin verran eri mieltä 
5 = täysin eri mieltä 
 
a. hoitotyöntekijä on koskenut  
     minua aggressiivisesti   1 2 3 4 5 
b. hoitotyöntekijän koskiessa  
    tunnen itseni esineeksi  1 2 3 4 5 
c. hoitotyöntekijöiden kosketus  
   on yleensä hellävaraista   1 2 3 4 5 
d. hoitotyöntekijä koskee minua  
    usein turhaan    1 2 3 4 5 
e. hoitotyöntekijä on lohduttanut  
    minua kosketuksella   1 2 3 4 5 
f. hoitotyöntekijän lohduttava  
   kosketus on miellyttävää 1 2 3 4 5  
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LIITE 1/6 
 

g. hoitotyöntekijä ottaa huomioon  
kipuni koskiessaan  1 2 3 4 5 
h. hoitotyöntekijän kosketus on  
oikeutettua hänen auttaessaan    1 2 3 4 5 
i. hoitotyöntekijä on koskenut  
minua ilman erityistä syytä  1 2 3 4 5 
j. pimeässä potilashuoneessa,  
esimerkiksi yöllä, hoitotyönteki- 
jän kosketus tuntuu kiusallisem- 
malta kuin valoisassa potilas- 
huoneessa   1 2 3 4 5 
k. pimeässä potilashuoneessa  
hoitajan koskiessa  ilman lupaa  
tunnen oloni epämiellyttäväksi 1 2 3 4 5 
l. hoitotyöntekijät koskevat  
kehoani kunnioittavasti ja  
arvostavasti   1 2 3 4 5 
m. olen kokenut hoitotyöntekijän  
     kosketuksen    1 2 3 4 5 
     luonteeltaan seksuaaliseksi 
n. turha ja ylimääräinen kos- 
keminen ei kuulu hoitotyöhön 1 2 3 4 5 
o. minua ei häiritse, jos hoitotyöntekijä 
    tulee luokseni ja koskee minua sen 
    kummemmin selittämättä mitä aikoo 
    seuraavaksi tehdä  1 2 3 4 5 
p.  koen epämiellyttävänä 
 tilanteen, jossa hoito- 
 työntekijä silittää kättäni  1 2 3 4 5 
q.  koen epämiellyttävänä  
tilanteen, jossa hoitotyön- 
tekijä pitää kiinni kädestäni 1 2 3 4 5 
r.  koen epämiellyttävänä  
tilanteen, jossa hoitotyöntekijä  
kiertää kätensä hartioitteni 
ympäri    1 2 3 4 5 
s.  koen epämiellyttävänä 
tilanteen, jossa hoito-   
työntekijä herättää minut  
koskemalla   1 2 3 4 5 
t.  hoitajan odottamaton  
kosketus on epämiellyttävää 1 2 3 4 5 
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LIITE 1/7 
 
u.  hoitotyöntekijän kosketus  
on miellyttävämpää hänen  
käyttäessään suojakäsineitä 1 2 3 4 5 
v.  hoitotyöntekijän koskiessa  
paljaalla kädellä se tuntuu  
paljon läheisemmältä kuin  
suojakäsineet kädessä  1 2 3 4 5 
w. hoitotyöntekijän lohduttaessa  
suojakäsineillä minua se ei tunnu  
yhtä miellyttävältä kuin  
paljain käsin   1 2 3 4 5 
 
 
21. Millaisissa hoitotilanteissa hoitotyöntekijän kosketus tuntuu 
epämiellyttävältä? Miksi? (onko teitä esimerkiksi autettu peseytymises-
sä, pukeutumisessa tai onko hoitotyöntekijä tehnyt jonkun toimenpiteen, 
jossa kosketus on tuntunut epämiellyttävältä?) 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
22. Minusta on epämiellyttävää, jos hoitotyöntekijä 
Vastausvaihtoehdot: 
1 = täysin samaa mieltä 
2 = melko samaa mieltä 
3 = en osaa sanoa 
4 = jonkin verran eri mieltä 
5 = täysin eri mieltä 
 
a. on kovin lähellä minua  
keskusteltaessa   1 2 3 4 5 
b. on kasvotusten kovin pitkään  1 2 3 4 5 
c. katsoo minua koko ajan silmiin 1 2 3 4 5 
d. tuijottaa johonkin vartaloni  
kohtaan    1 2 3 4 5 
e. tuoksuu voimakkaasti hajusteille 1 2 3 4 5 
f. tuoksuu voimakkaasti tupakalle 1 2 3 4 5 
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LIITE 1/8 
 
g. on vieressäni ilman erityistä  
syytä    1 2 3 4 5 
h. puhuu tarpeettoman kova- 
äänisesti    1 2 3 4 5 
    potilashuoneessa 
i. puhuu koko ajan tarpeettomasti 1 2 3 4 5 
j. ei keskustele kanssani hoita- 
misen aikana   1 2 3 4 5 
k. tarkkailee minua puhumatta  
mitään yövuoron aikaan  1 2 3 4 5 
     
 23. Kuinka merkityksellistä teille on mahdollisuus 
 
Vastausvaihtoehdot: 
1 = erittäin merkityksellistä 
2 = melko merkityksellistä 
3 = en osaa sanoa 
4 = ei juurikaan merkityksellistä 
5 = ei lainkaan merkityksellistä 
 
a. suojautua hoitotyöntekijöiden  
katseilta    1 2 3 4 5 
b. olla kuulematta hoitotyön- 
tekijöiden aiheuttamia ääniä 1 2 3 4 5 
c. ettette joudu haistamaan  
hoitotyöntekijöistä aiheutuvia 
hajuja     1 2 3 4 5 
 
 
24. Ovatko hoitotyöntekijät loukanneet teitä kosketuksella ja 
lähelläololla? Millaisissa tilanteissa? 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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25. Jos ovat loukanneet, niin mitä seuraavia keinoja olette käyttäneet  
viestittääksenne hoitotyöntekijöille, että he loukkaavat teitä koske-
tuksellaan ja  
lähelläolollaan? 
 
Vastausvaihtoehdot: 
1 = täysin samaa mieltä 
2 = melko samaa mieltä 
3 = en osaa sanoa 
4 = jonkin verran eri mieltä 
5 = täysin eri mieltä 
 
a.  vältelleet katsekontaktia 1 2 3 4 5 
b.  katsekontaktin avulla  1 2 3 4 5 
c.  sanallisesti   1 2 3 4 5 
d.  ilmein   1 2 3 4 5 
e.  eleiden avulla   1 2 3 4 5 
f.  kehon asentojen avulla  1 2 3 4 5 
g.  olette alistuneet tilanteeseen 1 2 3 4 5 
 
 
26. Millaisia tunteita  kehonne ja läheisyytenne loukkaaminen 
koskemalla ja 
      lähelläololla hoitotoimenpiteen aikana on teissä aiheuttanut? 
 
Vastausvaihtoehdot: 
1 = täysin samaa mieltä 
2 = melko samaa mieltä 
3 = en osaa sanoa 
4 = jonkin verran eri mieltä 
5 = täysin eri mieltä 
 
a.  stressiä   1 2 3 4  
b.  ahdistusta   1 2 3 4 5 
c.  aggressiivisuutta  1 2 3 4 5 
d.  inhoa   1 2 3 4 5 
e.  voimattomuuden tunnetta 1 2 3 4 5 
f.  tunsin itseni esineeksi  1 2 3 4 5 
g.  vihaa    1 2 3 4 5 
h.  pahaa mieltä   1 2 3 4 5 
i.  muu, mikä_________________ 1 2 3 4 5 
 
 
E.Rosqvist 
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27. Arvioikaa kuinka paljon teillä on ollut mahdollisuutta vaikuttaa 
omaa kehoanne koskeviin hoitotoimenpiteisiin? (niihin, joita hoito-
työntekijät ovat 1) pyytäneet teitä tekemään, esimerkiksi �nyt tiedän 
täytyy mennä suihkuun� vaikka ette haluaisi, 2) avustaneet teitä tai 3) 
tehneet teille?) 
 
1.  erittäin paljon 
2.  melko paljon 
3.  en osaa sanoa 
4.  vähän 
5.  ei lainkaan 
 
28. Kuinka usein olette halunneet kieltäytyä hoitotoimenpiteestä, 
mutta olette vaienneet ja alistuneet tilanteeseen?   
 
1.  aina 
2.  melko usein 
3.  en osaa sanoa 
4.  melko harvoin 
5.  en koskaan 
 
29. Kuinka merkityksellistä teille on, että hoitotyöntekijät eivät 
loukkaa tietä kosketuksellaan?   
 
1.  erittäin merkityksellistä 
2.  melko merkityksellistä 
3.  en osaa sanoa 
4.  vähän merkityksellistä 
5.  ei lainkaan merkityksellistä 
 
 30. Mitä muuta asiaan liittyvää haluatte kertoa? 
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Arvoisa tutkimukseen osallistuja 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada selville sairaalassa olevien 
aikuisten potilaiden kokemuksia heidän ja hoitotyöntekijöiden välisestä 
vuorovaikutussuhteesta. Erityisen kiinnostuksen kohde on koskettaminen 
ja lähelläolo hoitotyössä. Haastattelu kestää noin puoli tuntia.  �Oikeita� 
vastauksia kysymyksiin ei ole, vaan oleellista on saada selville teidän 
mielipiteenne ja kokemuksenne.  Havainnointi kestää yhden hoitotoi-
menpiteen ajan. Tutkija ei tällöin osallistu hoitotyöhön. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voitte missä vaiheessa 
tahansa keskeyttää tutkimuksen. Henkilöllisyytenne pysyy salassa, koska 
nimeänne eikä sosiaaliturvatunnustanne kirjata missään vaiheessa.  Näin 
ollen yksittäistä tutkimukseen osallistunutta potilasta ei voi tunnistaa 
vastausten perusteella.  
 
Hoitohenkilökunta osastolla ei tiedä Teille esitettäviä kysymyksiä eivätkä 
he saa tietää vastauksianne, koska vain tutkija käsittelee haastattelulo-
makkeita. Vastauksenne ei näin ollen vaikuta saamaanne hoitoon 
osastolla. Vastauksianne käytetään vain tähän väitöskirjatutkimukseen, 
jonka valmistumisen jälkeen haastattelulomakkeet hävitetään silppurissa. 
Sanelimelle nauhoitettuja vastauksianne ei säilytetä muutamaa päivää 
kauempaa, johon mennessä tutkija ehtii purkaa ne tietokoneelle ja 
nauhoitaa uuden haastattelun päälle. 
 
Tutkimus on suunniteltu raportoitavaksi vuonna 2003. Tutkimustuloksien 
avulla voidaan kehittää potilaiden ja hoitotyöntekijöiden välistä vuoro-
vaikutussuhdetta, millä on suora vaikutus potilaan hoidon laatuun. 
Osallistumalla tutkimukseen voitte auttaa hoitotyön kehittämistä. 
 
 
 
Avustanne kiittäen;  Eerika Rosqvist, Terveystieteiden maisteri 
                                 p. (08) 373 580 
 
 
Suostun havainnoitavaksi ja haastateltavaksi yllä kuvattuun tutkimukseen 
ja ymmärrän oikeuteni. 
 
 
 
________________________________________________________ 
Paikka ja aika                   Allekirjoitus 
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LIITE 2/2 
 
HAVAINNOINTILOMAKE 
  
OSASTO:        PVM:                   
 
 
Hoitotoimenpide: ____________________________________________ 
 
Oveen koputtaminen:_________________________________________ 
 
Luvan kysyminen kosketukseen:________________________________ 
 
Väliverhojen käyttäminen:_____________________________________ 
 
Tiedon antaminen ennen hoitotoimenpidettä ja sen aikana:____________ 

 
___________________________________________________________ 

 
 
Verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä:   
 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________



 Liitetaulukot 1-10 



Liitetaulukko 1. Henkilökohtaisen tilan tutkimus eri tieteissä vuosina 1965�1979. 
(antropologia = Ant, geriatria = Ge, sosiologia = Sos, psykologia = Psyk, sosiaali-
psykologia = Sos.psyk, psykiatria = Psykiatr) 

Tutkija / vuosi   Henkilökohtaisen tilan tutkimuksen näkökulmat 
HENKILÖKOHTAINEN TILA KÄSITTEENÄ 

The Environment and Social Behavior. Privacy, Personal Space, Territory, 
Crowdind. 

Altman (1975) Psyk 

Altman esittelee sosiaalipsykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna analyysin
käsitteistä yksityisyys, ahtaus, territorio ja henkilökohtainen tila. Lopussa esitetään
käsitteiden yleisiä vaikutuksia ympäristösuunnitteluun.   
The Hidden Dimension Hall (1966) Ant 
Hall esittelee proksemiikka (proxemics) tieteenalan ja kuinka ihmisen tilan käyttö voi 
vaikuttaa henkilökohtaisiin ja liiketoiminnan suhteisiin, eri kulttuureista kotoisin 
olevien ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä 
arkkitehtuuriin,kaupunkisuunnitteluun ja uudelleenrakentamiseen. Kirjassa 
käsitellään aluksi eläimien etäisyyden säätelyä. Ihmisten kokemusta tilasta käydään 
läpi etäisyysreseptoreiden (visuaalinen, auditiivinen, olfaktorinen) ja välittömien 
reseptoreiden (lämpö- ja tuntoreseptorit) avulla. Hall esittelee neljä  ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa esiintyvää etäisyyttä (intiimi, henkilökohtainen, 
sosiaalinen ja julkinen), joissa eri reseptoreiden merkitys on erilainen. 
Personal Space. The Behavioral Basis of Design.  Sommer (1969) Psyk 
Sommer käsittelee ihmisen tilaan liittyvää käyttäytymistä ja esittelee erilaisia 
ympäristöjä. Esimerkkinä mm. sairaalaosastolle suunniteltu uusi huonekalujen 
järjestys, jolla oli merkittävä vaikutus potilaiden vuorovaikutuksen lisääntymiseen.  

HENKILÖKOHTAISEN TILAN TEORIOITA 
Personal Space Evans & Howard (1973) 

Psyk Teoria ehdottaa, että henkilökohtainen tila on funktionaalinen, välittäjänä toimiva, 
kognitiivinen rakenne, joka mahdollistaa ihmisen toiminnan sopivalla stressiasteella 
ja auttaa lajien välisen aggressiivisuuden kontrolloimisessa.  

TUTKIMUKSIA HENKILÖKOHTAISESTA TILASTA 
Personal Space and Chronicity in the Mental Hospital Boucher (1971) Psykiatr 
Henkisesti sairaiden ihmisten henkilökohtaisen tilan rajoituksilla voi ympäristö 
ahtaine oloineen ja ihmisten massakäsittelyineen näyttää tarvitsevan uudelleen 
arviointia,koska sillä on mahdollisesti osuutta potilaiden lisääntyvään taantumiseen 
ja kroonistumiseen. Hoitohenkilökunnan käyttäytymisellä ja osaston kalusteiden 
uudelleen järjestämisellä voidaan vaikuttaa osaltaan taantumiseen ja 
kroonistumiseen. Hoitajien tulee kantaa suurempi vastuu näissä asioissa, koska he 
ovat potilaiden kanssa muuta henkilökuntaa enemmän. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          (jatkuu) 
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Tutkija / vuosi   Henkilökohtaisen tilan tutkimuksen näkökulmat 
Personal Space and Self-Protection Dosey & Meisels (1969) 

Sos.psyk. Henkilökohtainen tila toimii osaltaan kehon puskurialueena, joka tarjoaa suojaa 
yksilön kokemalle uhalle, joka kohdistuu hänen emotionaaliseen hyvinvointiinsa. 
Tutkimuksen hypoteesina oli, että henkilökohtaisen tilan tarve kasvaa stressaavissa 
tilanteissa, hyvin ahdistuneilla ihmisillä ja ihmisillä, jotka kokevat kehonsa rajat 
heikoiksi tai määrittelemättömiksi. Henkilökohtaista tilaa mitattiin eri menetelmin. 
Tutkittavat lähestyivät toisiaan, istuivat joko lähelle tai kauaksi tutkijasta ja asettivat 
silhuettikuvan suhteessa toiseen silhuettiin. Jotta tilanteesta saatiin stressaava, 
tutkittavan fyysinen viehätysvoima kyseenalaistettiin. Tuloksissa selvisi,  että 
persoonallisuusominaisuudet eivät vaikuttaneet henkilökohtaiseen tilaan. Sen sijaan 
stressillä oli suuri merkitys henkilökohtaisen tilan kasvulle, kuten tutkimuksen 
hypoteesi oletti.. 
Invasions of Personal Space Felipe & Sommer (1966) 

Sos Artikkelissa kuvaillaan tutkimuksia yhden normin loukkaamisesta, joka on istuminen 
liian lähellä toista ihmistä. Tutkimusten tulokset osoittavat selvästi, että 
henkilökohtaiseen tilaan tunkeutumisella on häiritsevä vaikutus ja se voi tuottaa 
erilaisia reaktioita. Nämä reaktiot vaihtelivat  tilanteesta poistumiseen tai tilanteesta 
ulkoisesti kärsivään käyttäytymiseen. Yksilölliset vaihtelut  olivat selviä eikä 
esiintynyt vain yhtä tapaa reagoida siihen, että joku istui liian lähelle. Uhri voi yrittää 
mukautua tilanteeseen moni eri tavoin. Hän voi vaihtaa paikkaa, laittaa muurit 
itsensä ja tunkeutujan välille tai liikkua kauemmaksi. Jos nämä eivät onnistu 
tilanteesta johtuen tai tunkeutuja  vaihtoi myös paikkaa, uhri saattoi lopulta lähteä 
pois. 
 Personal Space Little (1965) Sos.psyk 
Little tutki henkilökohtaista tilaa psykologian opiskelijoilla. Hän käytti ihmisen 
silhuetteja ja oikeita näyttelijöitä eri vuorovaikutuspaikoissa (olohuone, kadunkulma, 
toimiston odotushuone, julkisen rakennuksen aula, yliopiston kampusalue). Koettuun 
vuorovaikutusetäisyyteen vaikutti suuresti henkilöiden välinen tuttuus. Jos henkilöt 
olivat ystäviä keskenään he olivat paljon lähempänä toisiaan kuin jos olisivat olleet 
tuttuja. Jos taas henkilöt olivat vieraita toisilleen, etäisyys kasvoi merkittävästi. Myös 
paikalla, jossa vuorovaikutus tapahtuu oli suuri merkitys etäisyydelle. Tämä 
johtopäätös vahvistui merkittävästi varsinkin naisten kohdalla. Suurimmat etäisyydet 
esiintyivät toimiston odotushuoneessa ja pienimmät taas kadunkulmauksessa tai 
muussa samankaltaisessa paikassa ulkona. Ystävät ja tutut pitivät etäisyytensä 
toisiinsa suurin piirtein samana paikasta riippumatta, mutta vieraiden kesken etäisyys 
vaihteli merkittävästi paikan vaihtuessa siten, että kadulla oltiin paljon lähempänä 
toisia kuin toimiston odotushuoneessa. Naiset pitivät etäisyyttä tuttuihin melkein 
samalla tavoin kuin vieraisiin ihmisiin eli vuorovaikutuspaikka vaikutti henkilöiden 
etäisyyteen. 
 
 
 
 
                                                                                                                           (jatkuu) 
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Tutkija / vuosi   Henkilökohtaisen tilan tutkimuksen näkökulmat 
Personal space, anger-arousal, and psychological defense Meisels & Dosey (1971) 

Sos.psyk Hypoteesina tutkimuksessa oli, että henkilökohtainen tila toimii defenssinä. Ihmisen 
sisäisen defenssin voimakkuutta verrattuna vihan tunteen ilmaisuun arvioitiin 160 
yliopisto-opiskelijalla. Tulosten mukaan tilaa käytetään ilmaisemaan vihan tunteen  
synnyttämää impulsiivista käyttäytymistä (tällöin mennään lähemmäksi yksilöä, ketä 
kohtaan vihaa tunnetaan) tai puolustautumaan sen ilmaukselta. Suurempaa 
henkilökohtaista tilaa käytetään puolustustarkoitukseen vain tilanteissa, joissa 
etäisyyden käyttö on keino ilmaista impulsiivisuutta. 
Personal Space Invasions in the Lavatory: Suggestive Evidence for Arousal Middlemist ym. (1976) 

Sos.psyk Kenttätutkimuksessa testattiin hypoteesia, jonka mukaan henkilökohtaiseen tilaan 
tunkeutuminen tuottaa reaktion ihmisessä. Miesten käymälä tarjosi ympäristön, jossa 
1) yksityisyys oli merkittävää, 2) henkilökohtaiseen tilaan tunkeutuminen voisi 
tapahtua miesten virtsatessa, 3) mahdollisuus korvaaviin reaktioihin tunkeutumisessa 
olisi minimaalista ja 4) läheisyyden aiheuttamat reaktiot voitaisiin mitata. Läheiset 
etäisyydet pidensivät virtsaamisen aloittamisaikaa ja vähensivät virtsasuihkun 
yhtämittaisuutta. Tulokset antavat objektiivisen todistuksen siitä, että 
henkilökohtaiseen tilaan tunkeutuminen aiheuttaa fysiologisia muutoksia liittyen 
tunkeutumisen aiheuttamaan reaktion syntymiseen. 

IÄKKÄIDEN IHMISTEN HENKILÖKOHTAINEN TILA 
 An Exploratorion of Perception  of Body Boundary, Personal Space, and Body Size 
in Elderly Persons. 

Phillips (1979) Ge 

108 iäkästä (60-87 vuotta) ihmistä vastasivat kyselylomakkeeseen ja osallistuivat 
henkilökohtaisen tilan tutkimukseen simulaatio-menetelmällä (=pöydälle asetettuun 
45,7X45,7 cm kokoiseen tauluun laitetaan itseä kuvaava ja satunnaista tuttavuutta 
kuvaava hahmo sellaiselle etäisyydelle toisistaan, joka tuntuu tutkittavasta sopivalta 
keskustelu-etäisyydeltä.. Tämän jälkeen etäisyys mitataan). Tulosten mukaan pienen 
henkilökohtaisen tilan omaavilla iäkkäillä oli  suurempi vääristymä vartalonsa 
rajoista kuin suuren henkilökohtaisen tilan omaavilla iäkkäillä. Miehillä oli naisia 
suurempi henkilökohtainen tila. 
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Liitetaulukko 2. Henkilökohtaisen tilan tutkimus hoitotieteessä vuosina 1968-1999. 
(Ta = tutkimusartikkeli, Mi = mittarin kehittäminen, Ma = mallin kehittäminen, 
Te = teorian kehittäminen, Tea = teoreettinen artikkeli, Ka = katsausartikkeli) 

Tutkija Teema Aineisto Aineiston keruu Keskeiset tulokset 
Allekian 
(1973) Ta 

Potilaiden 
territorioon ja 
henkilökohtai-
seen tilaan 
tunkeutuminen 

76 potilasta kyselylomake Potilaat kokivat ahdistustusta territorioonsa 
tunkeutumisesta, mutta henkilökohtaiseen tilaan 
tunkeutuminen koettiin välinpitämättömästi. 

73 potilasta haastattelu 
76 hoitajaa kyselylomake 

Barron 
(1990) Ta 

Hoitajien 
asenteet 
yksityisyyden 
tarjoamiseen 
iäkkäiden 
potilaiden 
kuntoutusosast
olla 

61 omaista osallistuva 
havainnointi 
check-list  

Väliverhoja ei aina käytetä potilaan suojaamiseen 
ulostamisen/virtsaamisen aikana. Hoitajat eivät aina 
ilmoita etukäteen tulostaan suljettujen väliverhojen 
taakse. Hoitajat eivät sulje WC:n ovia potilaan 
ollessa siellä eikä suljettuun oveen aina koputeta. 
Potilaiden arvokkuutta ei aina kunnioiteta heitä 
pestessä. Hoitajat tietävät yksityisyyden periaatteen 
ja arvostavat sitä suuresti, mutta he eivät ole yhtä 
tietoisia sen käytännön toteuttamisesta. 

Burden 
(1998) 
Ta 

Väliverhojen 
käyttäminen 
synnytysosas-
tolla 

synnytysosas-
ton potilaat (ei 
mainintaa 
lukumäärästä) 

dokumentit 
osallistuva 
havainnointi 
keskustelu 
kenttämuistiinpa-
not ja -lomakkeet

Asiakkaiden käyttämät keinot saavuttaa ja ylläpitää 
yksityisyyttä synnytysosastolla keskittyivät 
väliverhojen käyttöön, jota kutsutaan signaalin 
antamiseksi. Naisilla oli kolme erilaista väliverhojen 
asentoa, joilla haluttiin erilaisia asioita. Nämä olivat 
verhojen kokonaan sulkeminen (täydellinen 
vetäytyminen), verhoihin jätettiin pieni aukko 
(haluttiin tietoa tai tukea) ja verhojen vetäminen 
puoliksi kiinni sängyn molemmin puolin 
(väliaikainen lepo tai yksinäisyys).  

6 potilasta puolistrukturoitu 
haastattelu 

Edwards 
(1998) Ta 

Hoitajien ja 
potilaiden 
käsityksiä tilan 
ja kosketuksen 
käytöstä 

7 hoitajaa havainnointi (30 
h) 

Hoitajien ja potilaiden käsitykset tilasta ja 
kosketuksesta olivat osittain samankaltaisia, mutta 
erojakin ilmeni. Esim. hoitajan potilaan ikä ja 
sukupuoli, joilla oli vaikutusta intiimien 
hoitotoimenpiteiden aikana. Osaston ympäristöllä 
oli suuri merkitys kehitettäessä �uutta 
todellisuutta�, jossa odotukset siitä, mikä on 
hyväksyttävää ja sopimatonta käyttäytymistä 
vaihtelivat. 
 
 
                                                                  (jatkuu) 
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Tutkija Teema Aineisto Aineiston keruu Keskeiset tulokset 
30 miespot. Geden & 

Begeman 
(1981) Ta 

Sairaalassa 
olevien 
potilaiden 
henkilö 
kohtainen tila 
sairaalassa ja 
kotona 

30 naispot. 
hahmojen asettelu Sairaalassa potilaiden käyttämä etäisyys on 

pienempi kuin kotona. Molemmissa asetelmissa 
perheenjäsen asetettiin lähimmäksi oman 
silhuetin kuvaa ja seuraaviksi asetettiin lääkäri, 
hoitaja ja vieras. 

100 naista kyselylomake Gioiella 
(1978) Ta 

Pidentyneen 
reaktioajan, 
ahdistuneisuus
asteen, 
sosiaalisen 
eristäytymisen 
ja itsetunnon 
väliset suhteet 
sekä arvostettu 
henkilökohtai-
nen tila 
iäkkäillä. 

(55-88 v) kuvien asettelu 
kirjoittamisnopeu-
den testi 

Iän lisääntyessä reaktioaika heikkeni, sosiaalinen 
eristäytyminen lisääntyi, itsetunto heikkeni ja 
arvostettu henkilökohtainen tila suureni. 

218 potilasta Jantunen 
ym. 
(1994) Ta 

Onko 
sairaalassa 
yksityisyyttä 

188 
hoitotyönteki-
jää 

kyselylomake Potilaat kuvasivat sekä yksityisyyttä, että sen 
säätelyä yleisimmin itseä koskevan tiedon 
hallinnaksi ja territoriaalisuudeksi. 
Henkilökohtaiseen tilaan liittyviä tekijöitä tuli 
esille vain vähän eikä hoitoon liittyvää 
henkilökohtaiseen tilaan puuttumista yleensä 
pidetty yksityisyyttä loukkaavana. Potilaan 
yksityisyys liittyi ensisijaisesti potilaiden välisiin 
suhteisiin. Potilaat arvioivat omat 
mahdollisuutensa suojata yksityisyyttään 
vähäisiksi ja heidän mielestään yksityisyys on 
ensisijaisesti riippuvaista henkilökunnan 
toimintatavoista.  

Lane 
(1990) Mi 

Asiakkaiden 
territoririoon ja 
henkilökohtai-
seen tilaan 
tunkeutumisen 
mittaaminen �
näkemysten 
mittaaminen, 
kun 
tunkeutujana 
hoitaja  

80+180 pot. kyselylomake Tarkoituksena kehittää väline mittamaan 
asiakkaiden näkemyksiä tilaansa tunkeutumisista, 
jota voidaan käyttää vertailtaessa eri 
asiakasryhmiä ja asetekmia. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   (jatkuu) 
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Tutkija Teema Aineisto Aineiston keruu Keskeiset tulokset 
Lodge ym. 
(1997) Ta 

Gynekologis-
ten potilaiden 
kokema 
kiusallisuuden 
tunne 
aiheutuen 
fyysisestä ja 
psykologisesta 
hoidosta, kun 
hoitajina mies- 
ja naishoitajia 

91 pot. kyselylomake Ensimmäistä kertaa sairaalassa olevat potilaat ja 
potilaat, joita ei aikaisemmin ole hoitanut 
mieshoitaja, suosivat naishoitajaa. Naishoitajan 
etusija eitullut esille niillä potilailla, jotka 
viimeisen viiden vuoden aikana olivat olleet 
sairaalassa tai joita oli aiemminkin hoitanut 
mieshoitaja. Tulokset osoittivat kulttuurisen 
naishoitajan suosimisen, mutta tilanne muuttui 
sairaalassaolo kokemuksen jälkeen.  

Louis 
(1981) Ta 

Iäkkäiden 
henkilökohtai-
sen tilan tarve 

20 iäkästä (65-
90 v) ja 
omatoimista 
naista ja miestä 
(N = 40) 

Lähestymistutki-
mus eri kulmista, 
jossa sekä tutkija 
että tutkittava 
liikkuvat 

Iäkkäät ihmiset sallivat sairaanhoitajan tulla 
merkittävästi lähemmäksi itseä, kuin heitse 
lähestyivät sairaanhoitajaa. Tähän vaikuttanee 
sairaanhoitajan ammatti-identiteetti ja iäkkäiden 
kyky reagoida lähestymiseen hitaammin kuin 
nuoremmat. Iäkkäiden henkilökohtainen tila oli 
pienempi kasvojen edessä kuin sivulla. 
Henkilökohtaisen tilan tarve oli hyvin 
yksilöllinen. 

Meisen-
helder 
(1982) Ka 

Potilaan 
henkilökohtai-
sen tilan 
rajojen 
käsitteen 
tarkastelu ja 
tutkimuksien 
esittely 

kirjallisuus, 
aiemmat 
tutkimukset 

 Hoitotyön keinoina säilyttää potilaan 
henkilökohtainen tila on 1) auttaa potilasta 
kontrolloimaan tilaansa, 2) helpottaa tilan 
ympäristöllistä tukemista, 3) tarjota fyysisiä 
suojakeinoja tilan säilyttämiseksi tilanteissa, jotka 
edellyttävät läheistä kontaktia ja 4) edistää 
potilaan luottamusta hoitajaa kohtaan. 
Henkilökohtaisen tilan säilyminen ja säilymisen 
edistäminen suojaavat potilaan identiteettiä ja 
integriteettiä.  

Minckley 
(1968) Ta 

Potilaiden 
henkilökohtai-
nen tila ja 
territorio 
heräämössä 

Heräämössä 
olevat potilaat 
(N = ?) 

Havainnointi 
N = >600 

Suojatakseen tilaansa jotkut potilaat vetivät 
lakanan silmilleen tai kääntyivät seinään päin. Jos 
väliverhot vedettiin potilaan suojaksi, kasvoi 
hoitajien henkinen paine potilaan hyvinvoinnista 
ja toisaalta potilas halusi nähdä mitä huoneessa 
tapahtui. Potilas saattoi sulkea silmänsä, jos 
hoitaja kääntyi katsomaan häntä seisoessaan 
kahden potilassängyn välissä, jollei hänellä 
itsellään ollut asiaa hoitajalle. Potilaat eivät 
kertaakaan yrittäneet puhua vierustovereilleen 
vaikka he pystyivät puhumaan hoitajille. 
Loppuvaiheessa useimmat potilaat kysyivät jo 
hoitajilta milloin pääsevät palaamaan omaan 
huoneeseensa, koska sen he kokivat omakseen. 
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Tutkija Teema Aineisto Aineiston keruu Keskeiset tulokset 
Rosqvist 
& 
Rosqvist 
(1999) Ta 

Potilaan 
henkilökohtai-
nen tila ja 
siihen 
tunkeutuminen 
sairaalassa 

118 potilasta Kyselylomake Tilanteet, joissa potilaat kokivat henkilökohtaisen 
tilansa tulleen eniten loukatuksi liittyivät 
esineellistämiseen hoidossa. Tervehtimättä 
jättäminen, näkösuojan puutteellisuus ja toisten 
läsnäollessa tehtävät hoitotoimenpiteet 
loukkasivat potilaita. Suojatakseen 
henkilökohtaista tilaansa potilaat käyttivät eniten 
nonverbaalisia viestintäkeinoja ja niistä eniten 
katsekontaktia tai sen välttämistä. Valtaosa 
potilaista oikeutti hoitajan kosketuksen tämän 
auttaessa potilasta eikä tällöin mitään hoitoon 
liittyvää kosketusta koettu liian intiimiksi. 

Scott 
(1988)Tea 

Ihmisten 
välinen 
vuorovaikutus 
ja 
henkilökohtai-
set rajat 

Kirjallisuus  Raja määritellään dyaamiseksi rajalinjaksi 
erottaen yksilönsisäisen ympäristön (keho, mieli, 
henki) ulkoisesta ympäristöstä. Raja vaihtelee 
joustavuudeltaan ja läpäisyvyydeltään. Rajan 
tarkoituksena on helpottaa erossa oloa ja 
individuaatiota ja avustaa yksilön sopeutumista 
ympäristöönsä. Rajat voivat olla jäykän avoimia, 
jäykän suljettuja tai joustavia. Hoitotyö, joka 
edistää, säilyttää tai palauttaa joustavat rajat 
sisältää potilaan avustamisen tulemaan tietoiseksi 
tarpeistaan, saamaan henkistä ja hengellistä 
voimaa, tukevat potilasta, kommunikoivat 
tehokkaasti ja auttavat potilasta saamaan oikean 
kuvan todellisuudesta. 

Scott 
(1993) Te 

Alustava teoria 
henkilökohtai-
sen tilan 
rajoista 

Kirjallisuus 
Aiemmat 
tutkimukset 

 Henkilökohtaisen tilan rajat toimivat suodattimen 
kaltaisesti suojellakseen yksilöä ympäristön 
aiheuttamalta ylikuormittumiselta ja siitä 
aiheutuvasta sekaannuksesta. Rajojen 
vahvistaminen, säilyttäminen ja edistäminen on 
tärkeää hoitajille ja heidän potilailleen. 
Henkilökohtaisen tilan rajojen käsite yhdistetään 
toisiin oleellisiin käsitteisiin ja esitellään alustava 
teoria henkilökohtaisen tilan rajoista. 
 
 
 
 
                                                                (jatkuu) 
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Tutkija Teema Aineisto Aineiston keruu Keskeiset tulokset 
Tate 
(1980) Ma 

Laitoksissa 
olevien 
iäkkäiden 
ihmisten 
henkilökohtai-
sen tilan tarve 

Kirjallisuus 
Aiemmat 
tutkimukset 

 Malli siitä prosessista ja käyttäytymisestä, joka 
seuraa riittämättömästä henkilökohtaisesta tilasta. 
Esitetään myös keinoja parantaa laitosten fyysistä 
ympäristöä. 

Trierwei-
ler (1978) 
Tea 

Henkilökohtais
en tilan 
vaikutukset 
pitkäaikaishoi-
dossa olevaan 
iäkkääseen 
ihmiseen 

Kirjallisuus  Laitoksessa olevan iäkkään ihmisen fyysisen ja 
emotionaalisen hyvinvoinnin varmistamiseksi ja 
mielekkään laitoksessa olon turvaamiseksi tulee 
hänellä olla keinot, joilla ilmaista territoriotaan ja 
henkilökohtaista tilaansa. Hoitohenkilökunnan 
tietoisuudella tilan arvosta ja tilan järjestämisestä 
on suuri merkitys tällaisen terapeuttisen 
ympäristön muodostamisessa. Iäkkäiden 
hoitamisessa ei riitä vain tekninen pätevyys vaan 
haasteet ovat enemmänkin psykososiaalisia kuin 
fyysisiä.  
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Liitetaulukko 3. Mittarin eri osiot.  
Osa-alue Kysymyksen 

numero(t) 
Tutkimustehtävän 
numero 

Henkilökohtaista tilaa koskevan itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen 

27-28 Tutkimustehtävä 1 

Potilaan taustatiedot/yksilölliset ominaisuudet 1-11, 26 Tutkimustehtävä 2 
Potilaan henkilökohtaiseen tilaan yhteydessä olevat 
hoitotyöntekijään liittyvät tekijät 

16-19, 20 k,  o, s, t, 22 gTutkimustehtävä 2 

Potilaan henkilökohtaiseen tilaan yhteydessä olevat hoitotyöhön 
liittyvät tekijät 

20 c-j, l, n, p, q ,r, u, v Tutkimustehtävä 2 

Potilaan keinot suojata henkilökohtaista tilaansa  12-15, 25 Tutkimustehtävä 3 
Henkilökohtaisen tilan loukkaamattomuuden merkityksellisyys 
potilaalle  

23, 29 Tutkimustehtävä 4 

Taktiilinen loukkaaminen 20 a, b,m, 21, 24  Tutkimustehtävä 4 
Auditiivinen loukkaaminen  22 h, i, j, 24  Tutkimustehtävä 4 
Visuaalinen  loukkaaminen  22 a-d, k, 24 Tutkimustehtävä 4 
Olfaktorinen loukkaaminen  22 e, f, 24 Tutkimustehtävä 4 
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Liitetaulukko 4. Havainnoiduissa vuorovaikutustilanteissa (N = 25) esiintyneet hoitotoi-
menpiteet.    

Hoitotoimenpide f 
Aamupesut suihkuhuoneessa 5 
- potilas istuu suihkutuolissa  4  
- potilas makaa paareilla 1  
Painonmittaus istumavaa`alla 1  
Lämmönmittaus kainalosta 3 
Pulssin mittaus ranteesta 2 
Verenpaineen mittaus  4 
Lääkkeen anto suonensisäisesti kanyyliin tai keskuslaskimokatetriin 13 
Lääkkeen anto injektiona 2 
Kanyylin laittaminen  käsivarteen 2 
Yhteensä 32 hoitotoimenpidettä 
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Liitetaulukko 5. Mittarin muuttujista muodostetut summamuuttujat.  

Summamuuttujan nimi Muuttujat Cronbach  
α-kerroin 

Minusta on epämiellyttävää, jos hoitotyöntekijä  
-puhuu tarpeettoman kovaäänisesti potilashuoneessa 

Auditiivisen tunkeutumisen 
epämiellyttävyys 
 -puhuu koko ajan tarpeettomasti. 

0.5900 

Minusta on epämiellyttävää, jos hoitotyöntekijä 
-katsoo minua koko ajan silmiin 
-tuijottaa johonkin vartaloni kohtaan 
-on kovin lähellä minua keskusteltaessa 
-on kasvotusten kovin pitkään 

Visuaalisen tunkeutumisen 
epämiellyttävyys 

-tarkkailee minua puhumatta mitään yövuoron aikana. 

0.6229 

Minusta on epämiellyttävää, jos hoitotyöntekijä 
-tuoksuu voimakkaasti tupakalle 

Olfaktorisen tunkeutumisen 
epämiellyttävyys 

-tuoksuu voimakkaasti hajusteille. 

0.6084 

Koen epämiellyttävänä tilanteen, jossa hoitotyöntekijä 
herättää minut kosketuksella. 
Hoitotyöntekijän odottamaton kosketus on 
epämiellyttävää. 
Pimeässä potilashuoneessa hoitotyöntekijän koskiessa 
ilman lupaa tunnen oloni epämiellyttäväksi. 

Ilman lupaa tapahtuva kosketus 

Minua häiritsee, jos hoitotyöntekijä tulee luokse ja 
koskee minua sen kummemmin selittämättä mitä aikoo 
seuraavaksi tehdä.  

0.6230 
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Liitetaulukko 6. Potilaan mielialaa sairaalassa kuvaavat kategoriat.  

Lausuma Alakategoriat 
Tällä hetkellä?No, minä sanosin, että mulla on tällä hetkellä hyvä mieliala sen 
takia, että�ku olin niin huonosa kunnossa sillon ku tulin tänne..ja mä oon siitä 
tuota..toipunu niin äkkiä. 

 

Se on..minä olen erittäin onnellinen ja kiitollinen Luojalle, että pääsin tänne. 
Erittäin hyvä..koska pääsen pois maanantaina ja hoidot  ovat onnistuneet erittäin 
hyvin.  

 

Oikeen hyvä..oikeen hyvä..ku tänne pääsiki on hyvä, Hyvä mieliala/ 
sitte se ois ollu murhe jos sitä ei ois päässy positiivisia tuntemuksia 
tautiki sen verran paha, että ei siitä mitään ois tullu, jos ei ois tänne päässy   
Mikäs tässä, nyt on hyvä mieli, ko pääsee kotiin.  
Aivanhan tuo on reipas mieliala ja on toivossa että jos, jos tämä loppuu..ko on 
parempaan päin menossa, nii minul on aivan hyvä mieliala siittä ja oon niin 
kiitollinen ku on niin hyvä hoito..on, hirviän hyvä hoito, siittä minä oon niin 
kiitollinen. 

 

Mulla on oikeen hyvä..minä oon oikkeen tyytyväinen ja oikkeen semmonen hyvä, 
ilonen mieliala. 

 

No tällä hetkellä ihan..ihan voi sanoa, että..sillai..hyvä, hyvä, Kohtalainen mieliala/ 
että niin..mutt ei se koskaan oo sillon ko joutuu sairaalaan..se on. neutraaleja tuntemuksia 
mieliala missään ylhäällä..sillä lailla se on aina..aina vähä semmone..paha olo, 
heh..mutta nyt, nythän se jo ku alakaa vähä paraneen nii..on se..niinku 
helepompi..helepompi olo. 

 

Ihan kohtalainen..koska nytten tästä selvitään kotia kohtapuoliin No tämä on 
iha..ihan hyvä. 

 

Hieman alakulonenha se on...ihan tästä..sairaudesta.  
No sehä on vähä apea, ku tota tätä on tutkittu ja tutkittu Huono mieliala/ 
ja, että sitä ei vielä oikkeen tiedätä, että mistä tämä nyt  negatiivisia tuntemuksia 
kaikki johtuu, että kuhan nyt täällä nyt kaikki tutkimukset tehhään nii pittäähän 
tälle tau`ille nimi saaha, mm. 

 

Kyllä se tietysti vähä apea on, kun tällä lailla niinku yhtäkkiä niinku aina, aina se 
yhtä yhtäkkiä sairaus.  

 

Huokaus, no pikkusen apea..sairaus sotki vähä suunnitelmia.  
No kyllä se on ankia.  
No nyt ei oo kovin hyvä..ilonen eikä muuta ko on ollu sairas ja..tullu nyt 
takapakkia, mutta se pittää aatella positiivisesti nii sitä seleviää sitte kuitenki.. 

 

Jotenki on vähä niinku semmonen..apaattinen..jotenki masentava olo.  
No tuota..tällä hetkellä hyvin epävarma..ja semmonen vähä hätäinen..kun ei tiedetä 
mikä nyt..on niin,ilman muutahan se..vaikuttaa sillon.. 
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Liitetaulukko 7. Potilaiden kokemukset suljettujen väliverhojen sisäpuolelle ilmoittamatta 
tulemisen hyväksyttävyydestä ja niitä kuvaavat kategoriat. 

Lausuma                                       Alakategoria       Yläkategoria  
-Se on hoitotyöntekijöiden työtä       
-Hoitotyöntekijöillä oikeus tulla 
-Se kuuluu rutiiniin, itsestäänselvyys HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN   
-Hoitotyöntekijöillä aina asiaa                        TYÖTÄ 
-Vaikeuttaisi heidän työtään 
-Jos he tulevat tietämättä, he näkevät  
todellisen tilanteen, mikä olisi hyvä 
                                                                                                                                  POTILAAN ROOLI 
-Minulla ei mitään niin salaperäistä      
-Minulla ei ole salaisia asioita                    EI SALAISIA, YKSITYISIÄ     
-Minulla ei ole mitään niin tärkeää  ASIOITA SAIRAALASSA 
-Kyseessä on niin pieni asia, että en  
 välitä 
-Oma intimiteetti ei niin tärkeä 
-En koe aluettani reviiriksi, johon ei 
  saisi tulla   
-Huoneessa potilastoveri, joten huone  
  ei muutenkaan tunnu yksityiseltä                                                                           YKSILÖLLINEN 
                                                                                                                                   POTILAS   
-Olen sairas ja haen apua täältä  
 sairaalassa                                       POTILAANA OLEMINEN 
-Sairaalassa odotan muutenkin  
 hoitotyöntekijää 

 
-Olen avomielinen 
-Olen väljäluontoinen                                       POTILAAN LUONNE    
-Olen väljä eläjä                                                                                                        
-En osaa kainostella  
                                                                                                
-Minulle riittää se, että hoitotyön-                                
 tekijä koputtaa ovella niin tiedän, 
 että joku on tulossa                                        KOPUTTAMINEN OVEEN                 POTILAAN JA HOITO- 
 on tulossa                                                                                                              TYÖNTEKIJÄN VÄLINEN 
                                                                                                      VUOROVAIKUTUSSUHDE   
-Minulla on hyvät suhteet hoito- 
 työntekijöihin   
-Luotan hoitotyöntekijöihin                             VUOROVAIKUTUSSUHDE 
-Hoitotyöntekijät ovat rehellisiä                     HOITOTYÖNTEKIJÄÄN 
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Liitetaulukko 8. Potilaan nonverbaalisia viestintäkeinoja kuvaavat kategoriat.(jatkuu) 

Viestintäkeino Alakategoriat 
katselee välillä hoitajaa   
katsoo ensimmäisen kerran hoitajaan  
kaikkiaan potilas katsoo hoitajaa kaksi kertaa  
katsoo hoitajaa silmiin  
katsoo koko ajan hoitajaa  
potilas katsoo hoitajaa Katsekontakti  
käyttävät paljon katsekontaktia  
käyttävät katsekontaktia  
katsekontaktia käyttävät  
käyttävät katsekontaktia  
katsoo hoitajaa  
katsekontakti  
silmäkontakti  
potilas katsoo kattoon  
potilas vain katsoo tv:tä  
katselee välillä tv:tä  
katselee muualle tällöin, välillä kelloa  
katselee muualle  
potilas katsellee pääasiassa muualle  
potilas katselee muualle pääosin, muttei katso hoitajaa  
katselee seinille ja kattoon  
katsoo välillä seinälle Katsekontaktin välttäminen   
katsoo väliin kattoa  
katselee pois, pää kääntyneenä  
katselee välillä kattoon  
katsekontaktia on vain vähän  
kääntää päänsä poispäin ja laittaa silmät kiinni    
silmät kiinni  
koko ajan silmät kiinni  
sulki silmänsä  
nostaa hihan itse valmiiksi ja kohotta kättäkin  
vetää hihaa ylöspäin  
kääntyy sängyssä valmiiksi selälleen  
vetää hihan ylös  
heiluttelee varpaitaan koko ajan Eleet 
jalkojen heilutus lisääntyy  
jalat heiluvat  
jalat alkavat  taas heilua  
jalat heiluvat hiljalleen  
vaihtaa jalkojen asentoa  
vaihtelee jalkojen asentoa  
varpaitaan välillä heiluttaa  
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Viestintäkeino Alakategoriat 
huokaa  
vaivaantuneen oloinen  
ei oikein tiedä mihin katsoisi  
vaikuttaa erittäin tottuneelta  
vaikuttaa tottuneelta  
vapautuneemman ja rennomman oloinen  
selvästi rentoutuneemman oloinen  
vaikuttaa rennolta  
tottuneen oloinen  
vaikuttaa erittäin tottuneelta  
vaikuttaa tottuneelta  
suu on �viivana�  
irvistää  
hymyilee  
hymyilee  
ilme jotenkin tiukka  
tiukka ilme päällä Ilmeet 
hymyilee  
potilaan ilme lähinnä irvistys, hän ei ole kovin   
iloisen näköinen  
hymyilee vastatessaan  
hymyilee  
hymyilee vastatessaan  
iloinen ja nauravainen  
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Liitetaulukko 9. Väliverhojen käyttämisen syitä kuvaavat kategoriat. (jatkuu) 
Lausumat                                                Alakategoriat                                Yläkategoria  

-Potilastoverin vierailijoiden vierailut                       Potilastoverin vierailijat 
ovat henkilökohtaisia tapaamisia  
-Etten häiritsisi vierailua  
-Olen juuri silloin halunnut levähtää           
-Vierailuista syntyy paljon ääntä      
-Ettei itseä ujostuta vieraat ihmiset 
-Haluan oma yksityisyyteni säilyvän                                                                                     VIERAILIJAT 
 
-Rauha olla omien läheisten kanssa            Omat vierailijat  
-Etten häiritse muita, kun minulla on  
vierailijoita  
 
-Etten itse häiritse tätä                             Huonokuntoinen potilastoveri  
-Potilastoveri on rauhaton  
-Potilastoveri rykii tai voihkii  
-Potilastoveri näyttää huonolta 
-Potilastoveri on kuoleva 
 
-Äänekäs                                                 Epämiellyttävä potilastoveri               POTILASTOVERI 
-Kiroilee 
-Utelias  
-Liian puhelias 
-Kuorsaa suu auki 
-Haluan olla kuin en tuntisikaan 
 
-Kun ensin tutustun, avaan sitten väliverhot             Tuntematon potilastoveri   
-Oksentaessa, ettei potilastoverille tule  
  huono olo 
-Jos puhun puhelimessa henkilökohtaisia  
 asioita 
-En halua enkä jaksa puhua 
-En halua seurata potilastoverin asioita   
-En edes halua tutustua 
 
-En halua nähdä potilastoverin hoitoa             Potilastoverin     
-Koen, että potilastoverille on parempi, jos              hoitotoimenpiteet 
 laitan verhot kiinni  
-Potilastoveri saa siten oma rauhan                                                 HOITOTOIMEN-  
-Jos vaikeavammainen potilastoveri                                                                                  PITEET 
-En halua kiinnittää huomiota toisten asioihin  
-Oma intimiteettisuoja säilyy                                Omat     
-Etten häiritsisi muita                                        hoitotoimenpiteet 

                                                                                                                         (jatkuu) 
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-Omaksi suojaksi                                 Oma peseytyminen    
-Ettei hoitaja säikähdä, kun vartaloni on niin  
  ruma                                                                                              PESEYTYMINEN 
 
-Potilastoveri saa oman rauhan                                Potilastoverin peseytyminen 
 
-Intimiteetin ja  yksityisyyden suojana                        
-Jos ovi sattuu aukeamaan                                           Oma vaatteiden vaihto                       VAATTEIDEN 
-Tapa                                                                                                                VAIHTAMINEN 
 
-Etten häiritse, jos satun katsomaan                Potilastoverin vaatteiden 
-Potilastoveri saa rauhassa pukeutua               vaihto 
 
-Intimiteettisuojana                                  Oma erittäminen                     ERITTÄMINEN 
-Etten häiritse muita 
 
-Jos potilastoverilla vieraita                                 Potilastoverin erittäminen 
 
-Oma rauha ja yksityisyys mahdollistuu 
-Etten näe potilastoverin kasvoja  
-Oma soppi syntyy                               Oma lepo ja                                     LEPO JA NUKKU- 
-Etten itse häiriinny, kun potilastoveria                     nukkuminen                                       MINEN 
  hoidetaan yöllä                   
-Turvallisempi olo   
-Lukiessa 
-Oma tila verhojen sisäpuolella      
-Näkösuojana, jos potilashuoneen ovi  
  aukeaa ja käytävälle näkyy, kun makaan  
  sängyssä 
-Omaa rauhaa hakiessa sairaalassa 

-Oma väsyneisyys 
 
-Syömään alkaessa ruokarauhan                                Oma ruokaileminen                           RUOKAILEMINEN 

mahdollistamiseksi                                                                                     
 
-Yöllä käytävävalo häiritsee nukkumistani                Omana valoesteenä   
-Etten itse häiriinny potilastoverin yövalosta  
-Osaston valot ottavat valonarkoihin silmiini                                        VALOESTE 
-Aurinko paistaa ikkunasta silmiin 

 
-Ettei oma yövaloni häiritse potilastoveria                  Potilastoverin valoesteenä 
-Katson televisiota iltaisin,  etten häiritse muita 
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Liitetaulukko 10.  Potilaiden epämiellyttävän kosketuksen syitä kuvaavat kategoriat. 
Lausuma                         Alakategoriat                         Yläkategoriat              Yhdistävä kategoria 
-vaatteiden vaihtaminen 
/riisuminen   
-suihkutus                         peseytyminen/hygieniasta 
-vuodepesut           huolehtiminen 
-parranajo 
 
-ulostustilanteissa 
 auttaminen     
-alusastialle                                                                              kosketus kohdistuu   
 auttaminen        erittäminen         intiimialueille 
-vaipan vaihtaminen 
 
-virtsatiekatetrin laitta- 
  minen/poistaminen   
-peräruiskeen antami- 
  nen 
-lääkesupon laittami- 
  nen peräsuoleen      lääkitys/hoitotoimenpiteet                                                           KOSKETUS- 
-häpykarvojen poista-        intiimialueille                                                                             PAIKKA 
  minen   
-papa-kokeen ottami- 
  nen 
 
-I.V.-kanyylin laittami-                                                                
  nen                                                                                                
-antibiootin laittaminen 
  I.V.-kanyyliin  
-I.M.-lääkkeiden antami-     muu lääkitys/                               kosketus ei kohdistu 
  nen                                      hoitotoimenpiteet                       intiimialueille      
-verikokeiden ottami- 
  nen    
-haavasiteiden vaihtami- 
  nen    
-nenämahaletkun laitta- 
  minen 
-paksusuolen tähystys 
-mahalaukun tähystys 
 
-ruokailussa avustaminen      ravitsemus   
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