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Abstract

The study describes adult patients' experiences of psychosis and being helped in an inpatient setting.
The method is qualitative and the approach phenomenological. The study was carried out at the
psychiatric clinic of a Finnish university hospital in 1998. The participants were men and women
aged 23–57 coping with different types of psychosis. The data consists eight people's interviews
(n = 14), which were tape-recorded (except one). The data was analysed using the method developed
by Amedeo Giorgi and Juha Perttula. 

Patients experienced psychosis as an uncontrollable sense of self, which included emotional and
physical feelings of a change and a loss of control over one's self. Uncontrollable sense of self
increased sensitivity with self, others, the significant others were important and meaningful and
coping with daily life was difficult and varied individually. The onset of psychosis was experienced
situational, the progress of psychosis as holistic and exhaustive, and the admission into the treatment
as difficult but inevitable. The care was experienced as helpful but unstructured. The care should be
based on patients' experiences of psychosis with self, others and life. When patients have
uncontrollable sense of self the care should be protection from vulnerability to more integrated inner
world supporting individual empowerment and coping. 

Keywords: being helped, patient's experience, psychiatric nursing, psychotic disorders
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa kuvaillaan aikuisten potilaiden kokemuksia psykoosin ja autetuksi tulemisen
todellisuudesta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Tutkimuksen lähestymistapa on
fenomenologinen. Keräsin tutkimusaineiston yliopistosairaalan psykiatrian klinikassa avoimilla
haastatteluilla vuonna 1998. Tutkimukseen osallistuneet olivat erilaisia psykooseja kokeneita ja niistä
selviytyneitä tai selviytymässä olevia, 25–57-vuotiaita naisia ja miehiä. Tutkimusaineistona on
kahdeksan erimuotoista psykoosia kokeneen potilaan haastattelut (n = 14), jotka nauhoitettiin (yhtä
lukuun ottamatta). Analysoin aineiston Amedeo Giorgin kehittämällä ja Juha Perttulan Giorgin
analyysimenetelmään liittämän muunnelman mukaan. 

Potilaat kokivat psykoosin hallitsemattomana minuutena, mikä tarkoitti emotionaalista ja fyysistä
minän muuttumisen ja itsehallinnan menetyksen tunnetta. Hallitsematon minuus merkitsi
herkistyneisyyden lisääntymistä itsen ja muiden suhteen, omaisten ja ystävien tärkeyttä ja vaihtelevaa
vaikeutta selviytyä jokapäiväisestä elämästä. Elämäntilanteeseen liittyvä hallitsematon minuus oli
kokonaisvaltainen ja uuvuttava kokemus. Tällöin sairaalahoito koettiin vaikeana, mutta
välttämättömänä. Autetuksi tuleminen oli helpottavaa ja välttämätöntä, mutta hoito jäi
jäsentymättömäksi omaan sisäiseen tilanteeseen, hoitotoimintojen ja minuuden hallitsemattomuuden
/ hallinnan suhteen. Autetuksi tuleminen tarkoitti potilaiden kokemana haavoittuvuudelta
suojaamisesta eheytyneemmäksi tuloa siten, että yksilöllistä voimaantumista ja selviytymistä tuetaan.

Asiasanat: autetuksi tuleminen, potilaan kokemus, psykiatrinen hoitotyö, psykoosi
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1 Johdanto  

Tämän tutkimuksen lähtökohta oli kiinnostukseni potilaiden kokemuksista psykoosista ja 
autetuksi tulemisesta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Aikaisempi käytännön tietoni 
psykiatrisesta hoitotyöstä perustui kliiniseen kokemukseeni psykoosin kokeneiden ihmis-
ten auttamisesta psykiatrisessa sairaalassa. Lisäksi olen ollut psykiatrisen hoitotyön opet-
tajana useita vuosia, jolloin olen tutustunut psykiatrisen hoitotyön kirjallisuuteen, sisäl-
töihin ja toimintoihin eri näkökulmista, joihin on sisältynyt ihmisten psyykkinen tila, sai-
raudet ja auttamisen kuvaukset. Täten pidän itselläni olevaa tietoa suhteellisen laajana ja 
monipuolisena (ks. Eriksson & Lindström 1997).  

Psykoosia kuvataan perinteisesti lääketieteessä, joka diagnostisoidaan erimuotoiseksi 
psykoottistasoiseksi sairaudeksi (Alanen 1993, 1994, 1997, Lepola ym. 1996, Salo-
Tuunainen 1996). Psykoosia kokevan ihmisen auttamista kuvataan usein lääketieteen 
näkökulmasta. Lisäksi psykoosia kokevan ihmisen auttamista on kuvattu eri terapeuttis-
ten menetelmien soveltamisen näkökulmasta (Achte 1992, Alanen 1993, 1997, Salo-
Tuunainen 1996). Hoitotieteessä potilaan kokemuksia psykoosista ei ole juuri tutkittu tai 
määritelty. Hoitotyön kirjallisuudessa määritelmät ovat perustuneet lääketieteen diag-
nooseihin tai psykologisiin näkemyksiin (Ahlfors ym. 1987, Beck ym. 1988, Brooking 
ym. 1992, Latvala ym. 1995, Välimäki ym. 2000, Saarelainen ym. 2000). Psykiatriseen 
hoitotyöhön sovellettavista teorioista ei ole ollut suomenkielistä kirjallisuutta tai tutki-
muksia (Latvala ym. 1995, Latvala 1998, Välimäki ym. 2000). Psykiatrisen hoitotyön 
kliinisessä käytännössä hoitajien osuus auttamistapahtumassa on suuri, koska hoitajat 
ovat ajallisesti paljon potilaiden kanssa. Tässä tutkimuksessa minua kiinnostivat potilai-
den kokemukset psykoosista ja autetuksi tulemisesta toiveineen psykiatrisen sairaala-
hoidon aikana. Täten halusin ymmärtää potilaiden kokemuksia psykoosista syvälli-
semmin ja kokonaisvaltaisemmin (ks. Eriksson & Lindström 1997).  

Lääketieteen näkökulmasta psykoosi on yhteinen nimitys vaikeille mielenterveyden 
häiriöille, kuten skitsofrenialle ja siihen läheisesti liittyville skitsofreniformisille psy-
kooseille (Alanen 1993, 1997, Lepola ym.1996, Achte & Tamminen 1997,1998, Barker 
ym. 1998, 1999a, Holland 1999). Psykoosia ja skitsofreniaa on tutkittu lääketieteessä ja 
psykoanalyyttisesti orientoituneessa psykologisessa sekä perheterapeuttisesti orientoitu-
neissa vuorovaikutuspsykologisissa tutkimuksissa. Nämä tutkimukset ovat tuottaneet 
runsaasti tietoa vaikean psyykkisen häiriön, erityisesti skitsofrenian määrittämiseksi, ku-
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vaamiseksi ja ymmärtämiseksi. (Alanen 1993, 1997, Achte & Tamminen 1997, 1998, 
Dawson 1997, 1998, Haarakangas & Seikkula 1999, Keen 1999). Tutkimusten perusteella 
psykoosi ja skitsofrenia ovat olemukseltaan moniulotteisia ja moniselitteisiä ilmiöltään. 
Tästä johtuen psykoosin ja psykoosiin läheisesti liittyvien tilojen ymmärtämiseksi tarvi-
taan useita eri näkökulmia. Psykoosiin ja skitsofreniaan ei ole tutkimusten perusteella 
löydetty suurista tutkimuksellisista ponnisteluista huolimatta spesifiä synty- ja syytekijää, 
ja tutkimus tällä alueella jatkuu edelleen (Alanen 1993, 1997, Barker & Reynolds 1996, 
Achte & Tamminen 1997, 1998, Barker ym. 1997, 1998, Dawson 1997, 1998, Keen 
1999).  

Potilaiden kokemuksia psykoosista, erityisesti skitsofreniasta, on perinteisesti kuvattu 
psykoanalyyttisesti orientoituneissa tutkimuksissa (Johansson 1987) ja potilaiden itsensä 
kirjoittamissa kirjoissa ja artikkeleissa (North 1987, Jenson 2000). Hoitotieteellistä tutki-
musta potilaiden kokemuksista löytyy kansainvälisistä artikkeleista (Connelly ym. 1993, 
Dzurec 1994, Beech & Norman 1995, Forchuck 1995, Pejlert ym. 1995, Barker & Rey-
nolds 1996, Barker ym. 1997, 1999a, Abma 1998, Forchuck ym. 1998, Owen ym. 1998, 
Barker 1998, 2001, Cleary & Edwards 1999). Näiden tutkimusten mukaan potilaiden 
kokemukset hoidostaan vaihtelevat yleisellä tasolla positiivisista negatiivisiin kokemuk-
siin. Tutkimukset kuvaavat potilaiden osallistumisen vähäisyyttä omaan hoitoonsa, ko-
kemusta yksin jäämisestä ja ettei tule ymmärretyksi, koska hoito toteutuu ennalta suunni-
tellusti, johon potilas mukautuu. Suomessa psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden 
kokemuksia hoidostaan ovat tutkineet Lindström (1995) kärsivien potilaiden kokemuksia 
hoitokulttuurista psykiatrisessa sairaalassa, Kokko (1996) ensi kertaa sairaalahoidossa 
olevan potilaan hoidon kokemuksia, Latvala (1998) potilaslähtöistä hoitotyötä psykiatri-
sessa laitosympäristössä, Kiviniemi (2001) psykiatrisessa hoidossa olleen aikuistuvan 
nuoren kokemuksia elämästään ja Kilkku ym. (2003) ensi kertaa psykoosiin sairastunei-
den potilaiden kokemuksia tiedon saannista ja sen merkityksestä psykiatrisen hoidon ai-
kana. Näiden tutkimusten perusteella psykiatrista hoitoa tulee kehittää enemmän potilai-
den ainutlaatuisia kokemuksia huomioivaksi.  

Potilaiden kokemuksista psykoosista ja autetuksi tulemisesta ei Suomessa ole juuri-
kaan hoitotieteellistä tutkimusta, vaikka psykoosi potilaiden kokemana ja siihen liittyvät 
muut vaikeudet jokapäiväisessä elämässä ovat psykiatriseen sairaalahoitoon hakeutuvien 
tai joutuvien potilaiden keskeisiä kokemuksellisia vaikeuksia. Psykiatrisen hoitotyön fo-
kus on ihmisen auttamisessa selviytymään jokapäiväisestä elämästään ja vastaamaan hä-
nen psyykkiseen hätäänsä, millaisena se hänelle yksilöllisesti ilmeneekin. Tavoitteena on 
tukea ihmistä ja mahdollistaa hänen voimavarojensa käyttöön otto, mikä on sairaudesta 
huolimatta mahdollista. Psykoosin kokeneiden potilaiden hoidon kehittämiseksi potilas-
lähtöiseksi ja potilaan voimavaroja tukevaksi tarvitaan tieteellistä tutkimustietoa siitä, 
millaisia merkityksiä potilaat yksilökohtaisesti liittävät psykoosin ja autetuksi tulemisen 
kokemuksiinsa (Peplau 1952, Kiikkala & Munnukka 1994, Kiikkala 1994, Lindström 
1995, Forschuck & Reynolds 1998, Latvala 1998, Latvala & Janhonen 1998, Kiikkala 
1998, Kiikkala 1999, Kiikkala ym. 1999, Tilley 1999, Bray 1999, Barker 2001, Kilkku 
ym. 2003). Potilaiden näkökulman esiin tuomisen vähäisyys psykiatrisessa hoitotyössä 
johtuu hoitajien profession epäselvyydestä, potilaiden psyykkisestä tilasta, potilaiden 
vaikeudesta ilmaista itseään kognitiivisesti ja potilaan keskittymisen vaikeuksista. 
(Lindström 1995, Chambers 1998, Latvala 1998, Sills 1998, Barker ym. 1999a, Atkinson 
ym. 2000, Hanson & Taylor 2000, Barker 2001). Tutkimusten mukaan potilaiden osallis-
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tuminen omaa hoitoansa koskevaan päätöksentekoon psykiatrisessa hoidossa on vähäistä 
(Välimäki 1992, 1994, 1998, Latvala & Aavarinne 1993, Dzurec 1994, Lindström 1995, 
Pejlert ym. 1995, 1998, Latvala 1996,1998, Välimäki & Helenius 1996, Välimäki ym. 
1996, Latvala & Janhonen 1997, 1998, Lepola & Vanhanen 1997, Abma 1998, Chambers 
1998, Forchuck ym. 1998, Bray 1999, Cleary & Edwards 1999).  

Psykiatrisen hoitotyön keskeinen tavoite on auttaa potilasta selviytymään elämässään 
vaikeiden psyykkisten tuntemusten kanssa. Tavoitteena on myös potilaan itsenäisyyden ja 
autonomisuuden tukeminen sekä omaisten tukeminen (Achte 1992, Connelly ym. 1993, 
Kiikkala 1994, Lindström 1995, Barker ym. 1997, 1999a, Abma 1998, Latvala 1998, 
Latvala & Janhonen 1998, Barker 1998, 2001, Kiikkala ym. 1999, Kokkola ym. 2002). 
Tämä edellyttää hoitajilta potilaiden kokemusten ymmärtämistä ja yhdessä potilaan kans-
sa etenemistä tavoitteena potilaan itsenäisempi elämässä selviytyminen (Peplau 1952, 
1962, 1987, 1992, Kiikkala & Munnukka 1994, Lindström 1995, Barker ym. 1997, 
1999a, Kralik ym. 1997, Latvala & Janhonen 1997, 1998, Romme & Escher 1997, For-
chuck & Reynolds 1998, Tilley 1999, Bray 1999, Martin 2000, Kokkola ym. 2002, Kilk-
ku ym. 2003).  

Tässä tutkimuksessa pyrin saamaan tietoa potilaiden kokemuksista psykoosista ja au-
tetuksi tulemisesta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Humanistisessa ja fenomenologi-
sessa näkemyksessä painottuu ihmisen ymmärtäminen kokonaisvaltaisena, jakamattoma-
na persoonana, joka ajattelee ja kokee olemassaolonsa omalla ainutlaatuisella tavallaan ja 
pyrkii toteuttamaan omaa elämäänsä (Rogers 1970, Heidegger 1991, 1992, Rauhala 1984, 
1988, 1989, 1993b, 1993a, 1996, Varto 1992). Hoitotieteessä painotetaan myös tätä ihmi-
sen ainutlaatuisuutta ja jakamatonta ihmistä (Kiikkala & Munnukka 1994, Barker 1998, 
2001, Kiikkala ym. 1999).  

Tässä tutkimuksessa olen sitoutunut näkemykseen ihmisestä (ontologinen kannanot-
toni) kokonaisvaltaisena ja jakamattomana, koska jo tutkimukseni lähtökohta, ihmisten 
kokemusten tutkiminen, osoittaa mielestäni sen, että tarkastelen ihmistä kokonaisuutena. 
Tutkimuksessa tavoiteltava tieto (epistemologinen kannanottoni) rajautuu ihmisen tajun-
nallisen olemassaolon reaalisiin ja ideaalisiin merkityssuhteisiin eli kokemuksiin, joista 
muodostan ensin aineiston analyysin aikana yksilökohtaiset situationaaliset merkitys-
rakenteet. Näistä yksilökohtaisista situationaalisista merkitysrakenteista muodostan tut-
kimuksen tuloksena yleisen situationaalisen merkitysrakenteen, joka on konteks-
tisidonnainen, johdonmukainen, deskriptiivinen esitys yksilöiden kuvauksista. Kuvaus on 
tietoa, joka on yleistä, metodologisesti perusteltua ja systemaattista (Giorgi 1985, 1994, 
2000). Perttulan (2000) mukaan puhtaan deskriptiivisen fenomenologian yleisen tiedon 
kattavuus olisi ilmiön yleispätevän olemuksen paljastamista yksilön reaalisten, usein 
konkreettisten elämän kuvausten kautta. Perttulan (2000) mukaan puhdas deskriptiivinen 
fenomenologia pyrkii kohti fenomenologista tavoitetta epistemologisella tasolla ja eksis-
tenssi filosofia ontologisella tasolla. Tutkittavan ilmiön ensisijaisuus on fenomenologisen 
tutkimuksen ydin ja samalla tutkimuksen tieteellisyyden alkupiste. 

Tutkimusraportti koostuu neljästä osajulkaisusta ja yhteenveto-osasta. Osajulkaisut 
ovat yhteisjulkaisuja. Osajulkaisu I, Koivisto K., Janhonen S., Latvala E & Väisänen L. 
�Applying ethical guidelines in nursing research on people with mental illness�, perustuu 
niiden eettisten kysymysten kuvaamiseen, joita tulee ottaa huomioon, kun tehdään poti-
laisiin kohdistuvaa tutkimusta ja erityisesti, kun on kysymys potilaista, joilla on psy-
koottistasoista kokemusta. Lisäksi tässä osajulkaisussa (osajulkaisu I) kuvaan niitä eetti-
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siä, konkreettisia ratkaisuja, joita tein tämän fenomenologisen, kokemuksiin kohdistuvan 
tutkimusprosessin aikana. Osajulkaisu II, Koivisto K., Janhonen S. & Väisänen L. �Ap-
plying a phenomenological method of analysis derived from Giorgi to a psychiatric nur-
sing study�, kuvaa Amedeo Giorgin kehittelemän analyysimenetelmän soveltamista hoi-
totieteen tutkimukseen ja haastatteluaineistoon. Osajulkaisu III, Koivisto K., Janhonen S. 
& Väisänen L. �Patients� experiences of psychosis in an inpatient setting� ja osajulkaisu 
IV, �Patients� experiences of helping in a psychiatric inpatient setting�, kuvaavat aineis-
ton analyysin perusteella tuotettuja potilaiden kokemuksia psykoosista koettuna hallitse-
mattomana minuutena ja autetuksi tulemisena psykiatrisen sairaalahoidon aikana. 

Osajulkaisut on kirjoitettu tutkimusprosessin eri vaiheiden aikana siten, että niiden kir-
joittaminen auttoi syventämään kyseessä olevaa tutkimusprosessia ja tutkimuskohdetta. 
Tutkimusprosessin alkuvaiheessa ja tutkimussuunnitelmaa tehdessäni jouduin pohtimaan 
mielenkiintoni kohteena olevaa tutkimusaihetta eli potilaiden psykoosin kokemusten tut-
kimista; millaisella menetelmällä saavutan parhaiten näitä kokemuksia ja millä perus-
teella valitsen tutkimukseen osallistujat? Tällöin luin paljon eettisiin kysymyksiin ja ai-
heeseen liittyviä hoitotieteen artikkeleita ja kirjallisuutta (osajulkaisu I). Havaitsin luke-
mani perusteella, että eettisten kysymysten kuvaaminen on erittäin tärkeä ja oleellinen 
asia tässä tutkimuksessa; tutkimukseen osallistujat kuuluvat ns. haavoittuviin tutkimuk-
seen osallistujiin, ja kiinnostukseni kohteena oleva kokemus oli sensitiivinen. Kokemuk-
siin kohdistuvissa tutkimuksissa pyritään tutkimukseen osallistuvien ja tutkimuksen teki-
jän kanssa vastavuoroiseen vuorovaikutukseen. Tämän vuorovaikutuksen aikana tutki-
mukseen osallistuja kertoo yleensä sensitiivisiä ja arkoja elämän kokemuksiaan. Tällöin 
tutkijan tulee ymmärtää tämän vuorovaikutuksen mahdolliset haavoittuvuutta lisäävät ja 
vähentävät toiminnot. Näin osajulkaisu I syvensi ja laajensi tietouttani eettisistä kysy-
myksistä ja ratkaisuistani tähän tutkimusprosessiin liittyen. 

Aineiston analysoinnin aikana paneuduin siis syvemmin Amedeo Giorgin (1985, 1994, 
2000) kehittelemään analyysimenetelmään ja sen soveltavaan käyttöön hoitotieteessä 
(osajulkaisu II). Amedeo Giorgin (1985, 1994, 2000) kehittelemä analyysimenetelmä 
sopii hyvin kokemusten tutkimuksen analysointiin, koska se antaa tieteelliseen tutkimuk-
seen struktuurin, jonka mukaan analysoinnissa voidaan edetä. Yhteenveto-osassa olen 
käyttänyt myös Juha Perttulan (1995a) Giorgin metodista eteenpäin kehittelemää, moni-
vaiheisempaa aineiston analyysimenetelmää. Analyysin lopputuloksen kuvauksessa olen 
poikennut Perttulan (1998, 2000) analyysin soveltamisesta siten, että en ole kuvannut 
yksilökohtaisia yleisiä merkitysrakenteita ja niistä johdettua yhden yleisen tai yleisen 
merkitysverkoston tyyppejä. Tässä olen noudattanut Giorgin (2000, 15) esittämää mah-
dollisuutta muodostaa kokemuksista yleinen merkitysrakenne usealla tavalla. Päädyin 
muodostamaan yksilökohtaisista situationaalisista merkitysrakenteista deskriptiivisen, 
kontekstisidonnaisen, yleisen situationaalisen merkitysrakenteen (Giorgi 1985, 1994, 
2000). Olen myös yrittänyt käyttää yleistä merkitysrakennetta kuvatessani kielellistä il-
maisua, jossa ilmenee ihmisen kokonaisvaltaisuus ja yksilöä kunnioittavia piirteitä (Rau-
hala 1996, 109�111). Perttulan (1998, 2000) kehittelemä analyysimenetelmä painottuu 
eksistentiaalisen fenomenologian filosofiaan.  

Osajulkaisut III ja IV kuvaavat tutkimusprosessin loppuvaihetta ja aineiston analyysin 
tuotosta; yleistä situationaalista merkitysrakennetta potilaan kokemana hallitsemattomana 
minuutena ja autetuksi tulemisena psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Kirjoittaessani 
osajulkaisuja III ja IV olen joutunut tutustumaan syvemmin tämän aiheen eri näkökul-
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miin, tutkimuksiin, artikkeleihin ja kirjallisuuteen. Tällöin olen muodostanut niistä sy-
vempää tietoutta ja synteesiä. Näin mielestäni osajulkaisujen kirjoittamisen ja tutkimus-
prosessin etenemisen välillä vallitsi looginen, vastavuoroinen vuorovaikutus, mikä auttoi 
minua koko ajan eteenpäin mielestäni kohti syvempää ja kokonaisvaltaisempaa tietoutta 
kyseessä olevasta ilmiöstä. 

Osajulkaisut ovat yhteisjulkaisuja, joissa tutkimuksen pääasiallinen tekijä on ensim-
mäisenä kirjoittajana. Olen itse kerännyt, aukikirjoittanut ja analysoinut aineiston sekä 
kirjoittanut loppuraportin. Osajulkaisut on tehty yhteistyössä siten, että professori Sirpa 
Janhonen ja LT Leena Väisänen ovat lukeneet, arvioineet ja antaneet palautetta artik-
keleista. Lisäksi professori Sirpa Janhonen on eri ohjaustilanteissa luonut kokemuksel-
laan varmuutta artikkelin muodon loppuun saattamiseksi kansainvälisiin tieteellisiin leh-
tiin.  

Yhteenveto-osa muodostuu seuraavista osista: johdanto, tutkimuksen tausta, metodo-
logia, tutkimustulokset ja pohdinta. Johdannossa kuvaan kiinnostukseni lähtökohdan tä-
hän tutkimukseen, aiheeseen johdattelun ja perusteluja tämän tutkimusaiheen valinnalle. 
Tutkimuksen taustassa kuvaan tutkimukseni kohteena olevaa ilmiötä ja siihen liittyviä 
käsitteitä ja näkökulmia. Metodologia osassa kuvaan tutkimuksen tarkoituksen, tutki-
mustehtävän, tutkimuksen lähestymistavan, tutkimukseen osallistuvien valinnan, aineis-
ton keruun ja analyysin (osajulkaisu I ja II). Koska tutkimukseni on laadullinen, kuvai-
leva ja jossa kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten kokemukset, on metodologinen lähes-
tymistapa fenomenologia.  

Keräsin aineiston haastattelemalla tutkimukseen osallistuvia. Tutkimusaineiston analy-
sointi etenee Giorgin (1985, 1994, 2000) ja Perttulan (1995a) fenomenologiseen tutki-
mukseen kehittelemän metodin mukaan. Tällöin analyysi etenee kaksivaiheisesti yksilö-
kohtaisten, situationaalisten merkitysrakenteiden muodostamisesta yleisen, situatio-
naalisen merkitysrakenteen muodostamiseen. Yleinen, situationaalinen merkitysrakenne 
tarkoittaa tässä tutkimuksessa tutkimuksen tulosta potilaiden kokemuksista psykoosin ja 
autetuksi tulemisen todellisuudesta. Tutkimustulokset kuvaan potilaan kokemana hallitse-
mattomana minuutena ja autetuksi tulemisena psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Poh-
dinnassa kuvaan ja pohdin humanistista psykiatrista hoitotyötä ja tutkimustuloksia (osa-
julkaisu III ja IV), eettisiä kysymyksiä (osajulkaisu I), tutkimuksen luotettavuutta sekä 
tutkimustulosten merkitystä psykiatriselle hoitotyölle. Lisäksi esitän jatkotutkimus-
haasteita ja johtopäätöksiä tämän tutkimuksen perusteella.  



2 Tutkimuksen tausta 

Perinteisesti psykoosin kokeneiden ihmisten auttamisessa on lääkehoidolla ja lääketie-
teellisillä tutkimuksilla ollut merkittävä osuus. Lisäksi on kehitelty erilaisia terapeuttisia 
menetelmiä eri lähtökohdista käsin. Lääketieteellisen tai sairausmallin mukaan psykoo-
siin tai skitsofreniaan sairastuneen hoidossa painottuu lääkehoito ja muut somaattiseen 
tilaan liittyvät hoidot (esimerkiksi sähköshokkihoito) ja tutkimukset (Alanen 1993, 1997, 
Gourney 1996, McCrone 1996, Achte & Tamminen 1997, 1998, Dawson 1997, 1998, 
Keen 1999).  

Psykiatrisessa hoitotyössä potilaiden ja perheiden auttamiseksi erilaisilla terapeuttisilla 
menetelmillä, kuten yksilö-, perhe-/verkosto-, ryhmä- ja yhteisömenetelmillä, on merkit-
tävä osuus. Terapeuttisia menetelmiä käytetään kliinisessä psykiatrisessa hoitotyössä 
vaihtelevasti ja tapauskohtaisesti sekä tarpeenmukaisesti (Alanen 1993, 1994, 1997, Ach-
te & Tamminen 1997, 1998). Terapeuttisten menetelmien käyttö edellyttää käyttäjältä 
yleensä erillisen koulutuksen, jotta niitä voidaan hyödyntää itsenäisesti potilaan auttami-
seksi. Kansainvälisten tutkimusten mukaan psykiatrinen hoitotyö painottuu lääketieteen 
näkökulmaan (Chambers 1998, Bray 1999, Berg & Hallberg 2000, Hanson & Taylor 
2000) ja hoitajat eivät ole löytäneet omaa osuuttaan potilaiden hoidossa (Latvala & Jan-
honen 1997, Latvala 1998, Vuokila-Oikkonen 2003). Lisäksi hoitajien ammatillinen 
osuus on jäänyt usein epäselväksi, minkä vuoksi hoitajat hakeutuvat koulutuksen jälkeen 
terapiakoulutukseen (Chambers 1998, Sills 1998, Barker 1998, 2001, Latvala 1998, Bar-
ker ym. 1999a, Hanson & Taylor 2000).  

Yksilöterapeuttisista menetelmistä tukea-antavan psykodynaamisen psykoterapian on 
katsottu soveltuvan psykoosi- ja skitsofreniapotilaiden hoitoon sen minän toimintoja tu-
kevan painotuksen vuoksi kuitenkin niin, että otetaan huomioon skitsofreniapotilaan tila 
(Achte 1992, Alanen 1993, 1994, 1997, Tähkä 1994, 1996, Teising 2000). Lisäksi viime 
aikoina psykoosi- ja skitsofreniapotilaan hoitamisessa on painotettu kognitiivis-
behavioraalista/psykoedukatiivista terapiaa. Tällöin harjoitellaan potilaan tarkkaavai-
suutta ja päättelyä vaativia tehtäviä (Fowler ym. 1995, Achte & Tamminen 1997, 1998, 
Isohanni 2000, Suomen Psykiatriyhdistys Ry 2001, Kilkku ym. 2003).  

Perhe- ja verkostoterapia perustuu vuorovaikutuspsykologiseen käsitykseen, jolloin 
potilaita autetaan perheen tasolla eri interventioin tavoitteena parantaa perheiden tun-
neilmapiiriä. Perheinterventioita ovat psykoedukatiivinen, psykodynaaminen ja systee-
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mis�strateginen perheterapia. Psykoosi- ja skitsofreniapotilaiden hoidossa myönteisiä 
tuloksia on saatu haavoittuvuus�stressimalliin perustuvalla psykoedukatiivisella perhete-
rapialla. Psykodynaamisten ja systeemis�strategisten perheterapioiden tuloksista kontrol-
loitujen tutkimusten valossa on vähän näyttöä tai se puuttuu (Hoffman 1985, Hudson-
O�Hanlon & Weiner-Davis 1990, Wahlberg 1994, Burbach 1996, Wahlberg ym. 1997, 
Volkan & Akhtar 1999, Teising 2000, Suomen Psykiatriyhdistys Ry 2001).  

Ryhmä- ja yhteisöterapioita tai menetelmiä käytetään mm. psykiatrisen pitkäaikaispo-
tilaan hoidossa. Tällöin hoidossa painottuu arkielämän, sosiaalisten ja kognitiivisten taito-
jen harjoittelu. Tähän kuuluu myös ammatillinen kuntoutus työhön palaamiseksi (Isohan-
ni 1983, 1986, Nojonen 1989, 1990, Fetter & Lowery 1992, Harmon 1992, Nikkonen 
1995, 1996, 1997, Forchuck ym. 1998). 

Alanen (1993, 1994, 1997) on kollegojensa kanssa kehittänyt skitsofrenian tutkimus- 
ja hoitoprojektiin liittyen nk. potilaan tarpeenmukaisen (need adapted treatment) hoito-
mallin. Tällöin psykoosiin tai skitsofreniaan sairastuneen potilaan hoidossa painottuu 
integroiva näkemys, jolloin kaikilla eri terapeuttisilla menetelmillä on merkitystä ja niitä 
tulee huomioida potilaan hoidossa yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Potilaan tarpeista läh-
tevän lähestymistavan keskeisiä periaatteita on, että hoidolliset toiminnat suunnitellaan ja 
toteutetaan joustavasti ja yksilöllisesti niin, että on mahdollista kohdata ja toteuttaa todel-
linen, potilaan tarpeista lähtevä muutos (Alanen ym. 1991, Aaltonen & Räikköläinen 
1994, Alanen 1993, 1994, 1997, Lehtinen 1994, Lehtinen ym. 1996, Aaltonen ym. 2000).  

Psykiatrisessa hoitotyössä potilaiden auttamiseksi kehitetyt eri terapeuttiset menetel-
mät perustuvat sen tieteen näkökulmaan, mistä niitä on lähdetty kehittelemään ja / tai 
ymmärrykseen psykoosin tai skitsofrenian syistä. Terapiat tuovat psykiatriseen hoitotyö-
hön ja potilaiden ymmärtämiseen sisältöjä ja välineitä, jotka jäsentävät monimutkaista 
auttamistapahtumaa. Lisäksi yksilön kehityspsykologinen tai perheen vuorovaikutuksen 
merkityksen tunteminen mielenterveyden näkökulmasta auttaa hoitajaa ymmärtämään 
potilaan kokonaistilannetta yksilöhistoriallisesti ja situationaalisesti (Lehtonen 1994, Tie-
nari ym. 1994, Wahlberg 1994, Burbach 1996, Wahlberg ym. 1997, Volkan & Akhtar 
1999). Alasen (1993) mukaan psykologisten lähestymistapojen soveltaminen käytännön 
hoitotyön kentällä on huomattavan kehittymätöntä lääkehoitoon verrattuna ja vaihtoeh-
toisten hoitomuotojen käyttö psykoosin tai skitsofrenian hoidossa näyttää todellisuudessa 
hauraalta (Alanen 1993, 43). Psykiatrisessa hoitotyössä hoitotyöntekijä tarvitsee myös 
esimerkiksi lääketieteen ja psykologian alueella tuotettua tietoa, joka integroituisi hoito-
työhön, kuitenkin niin, ettei hoitaja kadota omaa asiantuntijuuttaan (Latvala 1998, Väli-
mäki 2000).  

Mikä on hoitotyöntekijän oma asiantuntijuus psykiatrisessa hoitotyössä? Mielestäni 
hoitajien psykiatrisen hoitotyön lähtökohtana tulisi olla potilaan ajankohtaiset, situatio-
naaliset kokemukset ja näihin kokemuksiin liitetyt merkitykset. Tällöin hoitotyö perustui-
si potilaaseen kokonaisuutena ja ainutlaatuisena persoonana, jolla on oma elämän histori-
ansa ja situaationsa, joiden kautta hän elämäänsä tarkastelee. Hoitajien tulisi tarkastella 
potilaan ja omaisten avun tarvetta laajemminkin kuin oireiden lievittämisen tai poistami-
sen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa tietoa potilaan ja hänen läheistensä yksilöllisestä ko-
konaistilanteesta. Tällöin psykiatrisen hoitotyön tavoitteena on paitsi sairauden hoitami-
nen, myös yksilön ja perheen subjektiivinen hyvinvointi. Siten hoidossa painottuvat poti-
laiden ainutkertaiset kokemukset suhteesta sairauteen, terveyteen, auttamiseen ja elä-
mässä selviytymiseen (Peplau 1952, 1962, 1987, 1992, Kiikkala & Munnukka 1994, 
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Lindström 1995, Forchuck 1995, Barker ym. 1997, 1999a, Chambers 1998, Forchuck & 
Reynolds 1998, Forchuck ym. 1998, Gastmans 1998, Latvala 1998, Barker 1998, 2001, 
Kiikkala 1998, Kiikkala ym. 1999, Bray 1999, Tilley 1999, Kilkku ym. 2003).  

2.1  Psykoosin määrittelyä 

Psykoosia määritellään pääsääntöisesti lääketieteen näkökulmasta sairauksina (Alanen 
1993, 1997, Lepola ym.1996, Achte & Tamminen, 1997,1998, Barker ym. 1998, 1999a, 
Holland ym. 1999, Haarakangas & Seikkula 1999), mutta sitä ovat kuvanneet myös hoi-
totieteessä Barker (1998, 2001) ja psykologisen tieteen alalla Cullberg (1999, 35�43) 
sekä Haarakangas ja Seikkula (1999, 7�14) elämäntilanteesta johtuvana vaikeutena sel-
viytyä jokapäiväisestä elämästä. Fenomenologisen ja humanistisen psykologisen (Rogers 
1970) käsityksen mukaan mielenterveyden häiriö on minän sisäistä, pitkäaikaista ristirii-
taisuutta ja epäjohdonmukaisuutta.  

Psykoottisia tiloja on pääasiassa kahdenlaisia: reaktiivisia ja funktionaalisia psy-
kooseja. Reaktiivisissa psykooseissa on ympäristön poikkeuksellisen raskaalla paineella 
merkittävä vaikutus sairauden syntyyn. Funktionaaliset psykoosit ovat synty- ja syyteki-
jöiltään tuntemattomia, mutta myös niissä tavataan laukaisevia tekijöitä. Lääkärit ja myös 
psykoterapeutit painottavat sairauden syntyyn vaikuttavina tekijöinä sekä laukaisevia 
psykologisia tekijöitä että rakenteellisia ja biologisia taustoja (Alanen 1993, 1997, Lepola 
ym. 1996, Salo-Tuunainen 1996, Achte & Tamminen 1997, 1998).  

Lääketieteen mukaan psykoosi on yhteinen nimitys vaikeille mielenterveyden häiri-
öille, kuten skitsofrenialle ja siihen läheisesti liittyville skitsofreniformisille psykooseille 
(Alanen 1993, 1997, Lepola ym.1996, Achte & Tamminen, 1997,1998, Barker ym. 1998, 
1999a, Holland ym. 1999, Haarakangas & Seikkula 1999). Skitsofreniaan sairastuu vuo-
sittain Suomessa 16�20 ihmistä 100000 asukasta kohti (Alanen 1993, 1997, Suomen 
Psykiatriyhdistys Ry 2001), ja usein nämä ihmiset tarvitsevat myös sairaalahoitoa (Aalto-
nen ym. 2000, Atkinson ym. 2000). Psykoosin sairausmääritelmissä kuvataan häiriöitä ja 
oireita, joiden kesto ja potilaan käyttäytymisen muutos ovat merkittäviä. Näiden perus-
teella psykoosiin sairastuneelle ihmiselle määritellään diagnoosi DSM IV:n (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) mukaan, jolloin puhutaan psykoot-
tistasoisista psykiatrisista sairauksista, skitsofreniasta eri muotoineen, skitsoaffektii-
visesta psykoosista, paranoidisesta psykoosista ja reaktiivisesta psykoosista (WHO 1993, 
Alanen 1993, 1997, APA 1994, Lepola ym. 1996, Achte & Tamminen 1997, 1998, Hol-
land 1999).  

Tyypillistä näille häiriöille on todellisuudentajun menetys, jolloin ihminen ei kykene 
erottamaan omaa sisäistä maailmaansa, sisäisiä elämyksiään ulkomaailmaan liittyvistä 
aistimuksista. Lisäksi määrittelyyn nimeltä skitsofrenia liitetään kehityksellistä taantumaa 
ja taipumusta vetäytyä pois ihmissuhteista subjektiiviseen sisäiseen miellemaailmaan, 
jota sävyttävät enemmän tai vähemmän aistinharhat tai harhaluulot (Alanen 1993, 1994, 
1997, Lepola ym. 1996, Salo-Tuunainen 1996, Achte & Tamminen 1997, 1998, Holland 
ym. 1999, Keen 1999).  
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Psykoosin määritelmissä elämäntilanteisuuteen liittyen painottuu ihmisen kokemus 
elämäntilanteestaan, jolloin psykoosi nähdään yhtenä keinona selviytyä eteenpäin. Se on 
ihmisen vastaus liian tuskalliseen ja ylivoimaiseen elämäntilanteeseen. Täten psykoosi on 
inhimillistä toimintaa, kieltä, joka haluaa tulla kuulluksi ja tultuaan kuulluksi omalla kie-
lellään, potilas voi rakentaa toisia selviytymiskeinoja (Barker 1998, 2001, Cullberg 1999, 
35�43, Haarakangas & Seikkula 1999, 7�14).  

Humanistisen psykologian mukaan mielenterveyden häiriötä määritellään siten, että 
toisten odotukset, jotka henkilö omaksuu minäkäsitykseen ja minä kokonaisuutena ovat 
ristiriidassa ja se aiheuttaa tasapainottomuutta ja ahdistusta. Jos tällainen tilanne jatkuu 
vuosia stressaavana, itsetoteutus estyy ja psyykkinen häiriö on mahdollinen (Rogers 
1970, Pervin & John 1997, Atkinson ym. 2000). Rauhala (1974, 1989, 1996) kuvaa 
psyykkisten ongelmien luonnetta siten, että ihmisen maailmankuvan erilaiset kokemusla-
jit, kuten havainto sisällöstä, tiedosta, tunteesta, intuitiosta, uskosta ja uskomuksista ovat 
ristiriidassa keskenään, kokemukset eivät liity toisiinsa toisiaan täydentävällä tavalla ko-
konaisuuksiksi tai ne ovat muulla tavalla kehittymättömiä, hämäriä tai selkiytymättömiä. 
Lisäksi Rauhalan (1996, 104) mukaan psyykkisten häiriöiden problematiikka on parhai-
ten ymmärrettävissä analysoimalla ihmisen merkitysmaailman kokonaisuutta eli sitä, 
minkälaisia merkityksiä hän asioille, ihmisille ja ilmiöille antaa. Hän puhuu elämisen 
taidon ongelmasta (Rauhala 1996, ks. myös Puhakainen 1999, 2001, 2002). Szasz (1962, 
1997) väittää, että mielisairaudet ovat elämisen ongelmia. Tällöin mielen ongelmia tulisi 
tarkastella ihmisen olemassaolon, merkitysten antamisen ja kokemusmaailman muodos-
tamisen kysymyksinä, eikä sairauksina.  

2.2  Psykoosi hoitotyön tutkimusten mukaan  

Hoitotyössä painotetaan kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä, terveydestä, potilas-hoitaja 
-suhteesta ja hoitoympäristöstä. Terveyttä on määritelty mm. moniulotteiseksi, yksilölli-
seksi elämän prosessiksi ja tilaksi, mikä sisältää myös sairauden (Newman 1986, Kiikka-
la & Munnukka 1994). Näihin ihmisen terveydentilan muutoksiin vastaamiseksi hoito-
työssä on painotettu ihmisen tarpeisiin vastaamista, muutokseen pyrkimistä terveyden-
tilassa ja tämä muutos tapahtuu hoitotoimintojen seurauksena (Meleis 1992, Kiikkala & 
Munnukka 1994, Kokkola ym. 2002). Munnukan mukaan (1993, 89) päämääränä voidaan 
nähdä oman elämän hallinta sekä mahdollisuuksien näkeminen (Munnukka 1993, 89). 
Hoitotyötä on yritetty kehittää hoitotieteen teorioiden, kuten vuorovaikutus-, itsehoito-, 
adaptaatio- ja tarveteorioiden mukaan ja niihin perustuvien mallien tai hoitoprosessin 
avulla (King 1981, Orem 1971, Roy 1980, Yura Walsh 1983, Kratz 1985, Jokinen 1988, 
Fawcett 1989, Janhonen 1992, Munkki-Utunen ym. 1992, Rahikkala 1992, Koivisto 
1996, Latvala & Janhonen 1998).  

Peplau (1909�1999) on jo vuonna 1952 esittänyt teoksensa �Interpersonal Relations in 
Nursing� koskien hoitotyön teoriaa ja käytäntöä. Peplau piti hoitotyötä käytännön työnä, 
johon soveltuisivat hyvin erityisesti käytäntöön pohjautuvat teoriat. Peplauta (1900�
1999) pidetään psykiatrisen hoidon ja teorian professionaalisen mallin alkuun panijana ja 
hoitotieteen teorian kehittäjänä. Peplau (1952, 1962, 1987, 1992) painotti omassa teorias-
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saan potilaiden ainutlaatuisia, yksilöllisiä kokemuksia ja niiden ymmärtämistä. Tämän 
tavoitteena on yksilöllinen kasvu, kehittyminen ja ihmisen kohtaaminen persoonana. Li-
säksi hän painotti hoitajan ja potilaan välistä vuorovaikutussuhdetta, joka kehittyy käy-
tännön hoitotyöstä hoitajien oman kehittymisen myötä analysoimalla tietoisesti tätä suh-
detta ja kehittämällä sitä. Hoitajan ja potilaan välisen suhteen tulisi olla tietoinen, tera-
peuttinen suhde, jossa on tietyt päämäärät, joka perustuu potilaiden kokemuksiin ja jossa 
hoitaja tietoisesti käyttää itseään saavuttaakseen potilaan kanssa hoidon päämäärät (Pep-
lau 1952, 1962, 1987, 1992, Barker 1998, 1999, Barker ym. 1999a, Forchuck & Reynolds 
1998, Gastmans 1998).  

Terapeuttiseen vuorovaikutussuhteeseen kuuluvia ominaisuuksia eri tutkijoiden mu-
kaan ovat luottamus, empatia, huolenpito, rakkaus, aktiivinen kiinnostus ymmärtää poti-
laan kokemuksia, terapeuttinen ilmapiiri, toimintatapa vuorovaikutustilanteessa, johdon-
mukaisuus, aitous, olosuhteista riippumaton positiivisuus, avoimuus, rehellinen arvostus, 
ihmisten hyvän ja positiivisten voimien tukeminen ja potilaalle annettu hyväksyntä (Pep-
lau 1952, 1962, 1987, 1992, Rogers 1970, Forchuck 1995, Beeber & Bourbonniere 1998, 
Chambers 1998, Forchuck ym. 1998, Peden 1998, Sills 1998, Barker 1999, 2001, Bray 
1999, Tilley 1999, Hanson & Taylor 2000). Lisäksi tämän vuorovaikutussuhteen tulee 
olla fenomenologisesti merkityksellinen potilaalle, mikä tarkoittaa, että kaikki hoitotoi-
minnot tulisi liittyä potilaan kokemaan sisäiseen tilaan ja yhdistyä hänen kokemuksiinsa, 
jotta muutos olisi mahdollinen. Jokainen yksilö tarkastelee maailmaa ainutlaatuisella ta-
vallaan liittäen tästä maailmasta tulevat kaikki havainnot omiin kokemuksiinsa, jotka 
saavat erilaisia merkityksiä (Rogers 1970, Rauhala 1989, 1990, 1993a, 1996, Lindström 
1995, Pervin & John 1997, Vuorinen 1998, Atkinson ym. 2000, Martin 2000). Terapeutti-
nen potilaiden kohtaaminen tarkoittaa, että hoitajat potilaiden kanssa tekevät heidät ky-
keneviksi tunnistamaan sairauttaan tai häiriötään ja uudelleen organisoimaan käyttäyty-
mistään ja tietoansa kohti itsenäisyyttä, kasvua ja kehittymistä (Peplau 1952, 1987, 1992, 
Chambers 1998, Sills 1999, Tilley 1999).  

Erityisesti psykiatrisessa hoitotyössä olisi tärkeää ymmärtää vuorovaikutuksen eri 
ulottuvuudet, koska psykoosia kokevat potilaat voisivat eheytyä tämän vuorovaikutuksen 
avulla (Peplau 1952, 1992, Beeber & Bourbonniere 1998, Tilley 1999, Teising 2000). 
Tämän vuorovaikutuksen tavoite on yhteydessä potilaan sairauden kokemukseen ja työ-
hön, mitä potilaan tulee tehdä. Työn tavoitteena on muutos enemmän toimivaksi per-
soonaksi (Peplau 1952, 1962, 1987, 1992, Kiikkala 1994, Kiikkala & Munnukka 1994, 
Lindström 1995, Forchuck & Reynolds 1998, Forchuck ym. 1998, Kiikkala ym. 1999, 
Tilley 1999, Kilkku ym. 2003).  

Positiivisella, terapeuttisella ilmapiirillä tutkimusten mukaan on myös vaikutusta posi-
tiiviseen muutokseen terveyden tilassa (Rogers 1970, Frank & Gunderson 1990, Achte 
1992, Heifner 1993, Forchuck 1995, Lindström 1995, Barker 1998, 2001, Chambers 
1998, Forchuck & Reynolds 1998, Gastmans 1998, Bray 1999, Kiikkala ym. 1999, Tilley 
1999, Hanson & Taylor 2000, Sharkey 2002). Tätä tietoista, terapeuttista hoitajan ja poti-
laan välistä vuorovaikutussuhdetta psykiatrisen hoitotyön perustaksi ovat painottaneet 
monet hoitotyön edustajat, mutta käsitettä terapeuttinen vuorovaikutussuhde psykiatrises-
sa hoitotyössä tulisi edelleen kehittää (Altschul 1972, Frank & Gunderson 1990, Heifner 
1993, Kiikkala 1994, Forchuck 1995, Sharma & Carson 1996, Kiikkala ym. 1999, Tilley 
1999, Hanson & Taylor 2000, Barker 2001, Sharkey 2002).  
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Phil Barker on kliinisessä työssään ja tutkimuksissaan yrittänyt laajentaa Peplaun me-
todia yhdistämällä persoonan ja kokonaisvaltainen -käsitteet (Barker ym. 1997, 1998, 
1999a, Barker 1998, 2001). Heidän mielestään psykiatrisessa hoitotyössä pitäisi ottaa 
huomioon henkilön sisäinen maailma kokonaisvaltaisena prosessina, johon sisältyvät 
esimerkiksi psyykkinen, kokemuksellinen hätä, pelko ja kauhu (Peplau 1952, 1962, Pep-
lau 1992, Barker ym. 1998, 1999a, Forchuck & Reynolds 1998).  

Viime aikoina on kirjoitettu paljon dialogisesta suhteesta, joka perustuu sosiaalisen 
konstruktivismin teoriaan. Tämän teorian ydinajatus on, ettei ole yhtä totuutta. �Totuus�, 
yhteinen ymmärrys, asioista muodostuu ihmisten välisessä dialogissa, jossa kuvataan ja 
selitetään niitä merkityksiä, joita liittyy siihen maailmaan, jossa ihmiset kulloinkin elävät 
ja jonka he yhdessä jakavat. Tällaista todellista vastavuoroisuutta pidetään tärkeänä ta-
voitteena hoitotyössä (Kiikkala 1994, Lindström 1995, Kiikkala 1998, Latvala 1998, 
Haarakangas & Seikkula 1999, 161�186, Janhonen 1999, Kiikkala ym. 1999, Latvala 
2002). Voimaantumis -käsite liitetään usein vastavuoroiseen vuorovaikutussuhteeseen 
potilaan ja hoitajan välillä hoitotyössä. Voimaantumis-käsite määritellään usein psykolo-
gisesta ja humanistisesta näkökulmasta (Gilbert 1995, Musker & Byrne 1997, Ellis-Stoll 
& Popkess-Vawter 1998, Ryles 1999). Voimaantumisella voidaan tarkoittaa hoitotyön 
käytäntöä, jossa potilas on hoidossaan mukana omana todellisena identiteettinään ja hä-
nen oma valinnanmahdollisuutensa lisääntyy (Gilbert 1995, 1�3). Voimaantuminen voi 
tarkoittaa myös hoitajan ja potilaan välistä prosessia, jonka tarkoituksena on auttaa poti-
lasta kehittämään tervettä käyttäytymistä, jolla tuetaan potilaan autonomisuutta (Ellis-
Stoll & Popkess-Vawter 1998, 1�2) tai eheyden saavuttamisen etsimistä, kun ihmisen 
eheys on uhattuna (Ryles 1999, 4).  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata potilaiden kokemuksia psykoosin ja aute-
tuksi tulemisen todellisuudesta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Psykoosi ilmiönä on 
jokaisen psykoosin kokeneen ihmisen henkilökohtainen kokemus terveyteen ja sairauteen 
liittyen, mikä myös vaikuttaa ihmisen jokapäiväiseen elämään, itseen ja suhteeseen mui-
hin ihmisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on potilaiden yksilöllisten ja situationaalis-
ten, ajankohtaisten kokemusten perusteella muodostaa psykoosin ja autetuksi tulemisen 
todellisuudesta psykiatriseen hoitotyöhön yleistä kuvausta tästä ilmiöstä. Tämä yleinen 
kuvaus perustuu yksilökohtaisiin situationaalisiin merkitysrakenteisiin. Yleisen ilmiön 
kuvauksen avulla psykiatrista hoitotyötä voidaan kehittää humanistiseksi psykiatriseksi 
hoitotyöksi. Tämä merkitsee potilaiden ainutlaatuisten, yksilöllisten kokemusten huomi-
ointia hoitotyön lähtökohtana sekä yhdessä hoitajan kanssa yhteiseen ymmärrykseen pyr-
kimistä.  



3 Metodologia 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tutkimuskohteena olevien aikuisten potilai-
den kokemuksia psykoosin ja autetuksi tulemisen todellisuudesta psykiatrisen sairaala-
hoidon aikana. Tutkimuksen lähestymistavaksi valitsin fenomenologisen lähestymistavan. 
Tutkimuskohde on perusluonteeltaan tajunnallinen ja tulee esille puheen ilmentäminä 
merkityksinä. Tutkimukseen osallistuvien lausumat ovat heidän kokemustensa ilmauksia 
ja siten tutkimusaineistoa. Suomalaisissa ja kansainvälisissä hoitotieteen julkaisuissa pai-
notetaan fenomenologisen lähestymistavan ja tutkimuksen tärkeyttä hoitotieteen kehittä-
miseksi kohti asiakas-/ potilaskeskeistä tai -lähtöistä hoitoa (Kiikkala & Munnukka 1994, 
Krause & Kiikkala 1996, Barker ym. 1997, 1999a, Latvala & Janhonen 1997, 1998, Bar-
ker 1998, 2001). Potilaslähtöisyys -käsitteellä on yleisesti ymmärretty ammatillista poti-
laan tarpeisiin vastaamista hoidossa (Abdellah 1970), mitä hoitajat pitävät tärkeänä läh-
tökohtana potilaan hoidossa (Kirkpatric ym. 1997). Potilaslähtöisyys tarkoittaa myös hoi-
toa, jossa potilas on itse mukana vaikuttamassa hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa (Lindström 1995). Tässä tutkimuksessa potilaslähtöinen hoitotyö sisältyy 
humanistiseen psykiatriseen hoitotyöhön, jolloin hoitotyön lähtökohtana on potilaiden 
ainutlaatuiset, yksilölliset, yksilöhistorialliset ja situationaaliset kokemukset (nk. feno-
menologinen kenttä).  

3.1  Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tutkimuskohteena olevien aikuisten potilai-
den kokemuksia psykoosin ja autetuksi tulemisen todellisuudesta psykiatrisen sairaala-
hoidon aikana kuvailemalla aineiston analyysin aikana yksilökohtaisten situationaalisten 
merkitysrakenteiden muodostuminen yhden esimerkin avulla ja kaikista situationaalisista 
yksilökohtaisista merkitysrakenteista muodostetun yleisen situationaalisen merkitysra-
kenteen (Giorgi 1985, 1994, 2000, Perttula 1995a). Pyrkimyksenä on tavoittaa toisen 
ihmisen kokemus sellaisena kuin se ilmenee tutkimukseen osallistuvien tajunnassa tutki-
jan ymmärtämisyhteyksien kautta (Giorgi 1994, 220) ja kuvata yleinen tieto tutkijan 
konstruoimana (Perttula 2000).  



31 

Tutkimustehtävänä on kuvailla: 

1. Millaisia kokemuksia potilailla on psykoosin ja autetuksi tulemisen todellisuudesta 
psykiatrisen sairaalahoidon aikana? (osajulkaisut III ja IV).  

Koska tutkimus kohdistuu potilaiden ainutkertaisiin psykoosin ja autetuksi tulemisen 
kokemuksiin, olen tarkastellut syvemmin myös seuraavia kysymyksiä: 

2. Millaisia eettisiä kysymyksiä otetaan huomioon, kun tutkimukseen osallistuvat ovat 
psykoosin kokeneita ja siitä selviytyneitä tai selviytymässä olevia potilaita? (osajul-
kaisu I). 

3. Miten Amedeo Giorgin aineiston analyysimenetelmää voidaan soveltaa psykiatristen 
potilaiden kokemusten tutkimukseen hoitotieteen tutkimuksessa? (osajulkaisu II). 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa perustuu Husserlin fenomenologiseen, deskriptiivi-
seen filosofiaan. Giorgin (1985, 1994, 2000) analyysimenetelmä perustuu Husserlin filo-
sofiaan ja sen avulla voidaan erityistieteessä tutkia ihmisten kokemuksia järjestelmälli-
sesti tutkimalla ihmisen maailmankuvan reaalisisältöjä (ks. myös Rauhala 1996). Rauha-
lan eksistentiaalis-fenomenologinen näkemys, joka perustuu Husserlin (1965) ja Heideg-
gerin (1991, 1992) filosofiseen fenomenologiaan, on tässä tutkimuksessa ontologinen 
kannanottoni ja uskomukseni kokonaisvaltaisesta, jakamattomasta ja ainutlaatuisesta ih-
misestä (Rauhala 1984, 1988, 1993a, b, 1996). Tässä tutkimuksessa tämä näkyy kiinnos-
tuksena ihmisten ainutkertaisiin kokemuksiin, jotka muodostavat ihmisen yksilökohtai-
sen, situationaalisen merkitysrakenteen. Tämän yksilökohtaisen situationaalisen merki-
tysrakenteen olen muodostanut kaikkien tutkimuksessa mukana olevien kohdalta, mutta 
esittänyt yhden esimerkin aineiston analyysin vaiheita kuvatessani.  

3.2  Tutkimuksen lähestymistapa 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksellisena lähestymistapana on fenomenologia. Valitsin tä-
män lähestymistavan, koska se sopii ihmisten ainutlaatuisten kokemusten ja elämysmaail-
man tutkimiseen (Husserl 1965, Giorgi 1985, 1994, 2000, Rauhala 1989, 1993a, 1996, 
Heidegger 1991, 1992, Varto 1992, Koch 1995, 1996, Perttula 1995a, 1998, 2000, Moyle 
& Clinton 1997, Paley 1997). Kokemus on aina kokemusta jostakin (Husserl 1965), se on 
ihmisen elämyksellinen tila, jonka lajeja Rauhalan (1996, 123�163) mukaan ovat tunne, 
tahto, tieto, usko, intuitio ja epätavalliset kokemukset. Kokemus muodostuu ihmisen sen-
hetkisestä elämyksellisestä tilasta, jonka taustalla on elämäntilanne ja vuorovaikutus, 
jonka hän sisäisesti kokee merkityksellisenä. Rauhalan (1996) mukaan kokemus on tajun-
nan sisältöjä maailmankuvassa, ja tajunta on tällöin kokemisen kokonaisuus.  

Ihminen on situationaalinen olento, joka on suhteessa sekä reaaliseen että ideaaliseen 
todellisuuteen. Tästä todellisuudesta hänelle muodostuu ainutkertaisia merkityskokonai-
suuksia. Kokemusten reaalisisältöjä ovat merkityssuhteiden rakenteet ja subjektiivinen 
maailmankuva on niiden kokonaisuus. Tällöin todellisuus käsitetään tajunnassa merkityk-
sinä. Tähän subjektiiviseen maailmankuvaan sisältyvät kokemus maailmasta, toiset ihmi-
set ja oma itse psykofyysisenä kokonaisuutena (Rauhala 1988, 1989, 1993 a, b, 1996).  
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Fenomenologia käsitteenä tarkoittaa oppia ilmiöstä eli oppia näyttäytymisestä, feno-
meeneista (Wilson 1989, Varto 1992, Nieminen & Åstedt-Kurki 1993, Lukkarinen 2001, 
116�164, Polit ym. 2001). Fenomenologian tavoitteena on nähdä ilmiöt niin kuin ne ovat. 
Fenomenologia on kiinnostunut siitä, mitä ihmisen tajunta on, miten se rakentuu ja toimii 
sekä millaisista kokemuksista tajunta koostuu (Perttula 2000).  

Fenomenologisessa filosofiassa on kaksi pääsuuntausta: kuvaileva eli deskriptiivinen 
fenomenologia ja tulkinnallinen eli hermeneuttinen fenomenologia. Edmund Husserl 
(1859�1938) kehitti deskriptiivisen fenomenologian, joka pyrkii kuvaamaan ihmisen ko-
kemusten merkitysten olennaisia sisältöjä (essence). Husserlin mukaan kokemuksen maa-
ilma tai asiat sellaisina, kuin ne ilmenevät ihmisten välittömissä kokemuksissa on alku-
lähde kaikelle tieteelle. Husserlin fenomenologian keskeisimpiä pyrkimyksiä on tutkia 
tietoisuuden kohteeseen suuntautuvan luonteen perusrakennetta, joka on luonteeltaan 
merkitysrakenne (Husserl 1965, Giorgi 1985, 1994, 2000, Koch 1995, 1996, Perttula 
1998, Lukkarinen 2001, 116�164, Polit ym. 2001, Sadala & Adorno 2002). Martin Hei-
deggerin (1889�1976) hermeneuttinen fenomenologia on kiinnostunut inhimillisestä 
olemassaolosta (eksistenssistä). Heidegger painotti ihmisen sisäisen maailman tutkimisen 
tulkinnallisuutta ja moninaisuutta. Heidegger painotti siis ihmisen olemassaoloa suh-
teessa maailmaan, joka on aina yksilökohtainen. Heideggerin mielestä tätä suhdetta ei voi 
erottaa yksilökohtaisuudesta. (Heidegger 1991, 1992, Rauhala 1996, Perttula 1998, Polit 
ym. 2001). 

Fenomenologia erityistieteenä on kokemuksen järjestelmällistä tutkimusta, jossa tutki-
taan ihmisen maailmankuvan reaalisisältöjä (Giorgi 1985, 1994, 2000, Rauhala 1996, 
Perttula 1998, 2000). Tässä tutkimuksessa kokemusmaailmalla tarkoitetaan yksilön sub-
jektiivista, sisäistä todellisuutta. Kokemisen erilaiset laadut ja asteet ilmenevät emotio-
naalisina, kognitiivisina, uskonnollisina tai toiminnallisina tajunnallisina merkityksinä 
(Rauhala 1988, 1989, 1990, 1996). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen lähestymistapa pe-
rustuu Husserlin fenomenologiseen filosofiaan ja empiirinen aineisto analysoidaan Gior-
gin (1985, 1994, 2000) ja Perttulan (1995a) erityistieteelle kehittelemällä analyysime-
netelmällä. Tutkimuksen tuloksena esitän yleisen, situationaalisen merkitysrakenteen, 
mikä on muodostettu potilaiden yksilökohtaisista, situationaalisista merkitysrakenteista. 
Kun kirjoitin menetelmän soveltamisesta artikkelia (osajulkaisu II), kuvasin aineiston 
analyysin pääosin Giorgin (1985, 1994, 2000) esittämien vaiheiden mukaan. Yhteenveto-
osassa olen yhdistänyt sekä Amedeo Giorgin (1985, 1994, 2000) että Perttulan (1995a, 
1998) esittämiä vaiheita, koska Perttula (1995a, 1998) on kehittänyt Giorgin (1985, 1994, 
2000) menetelmää useampivaiheiseksi, tarkemmaksi ja eksistentiaalisen fenomenologian 
suuntaan. Tässä tutkimuksessa olen poikennut Perttulan (1998, 2000) analyysin lopputu-
loksen kuvauksessa siten, että en ole kuvannut yksilökohtaisia, yleisiä merkitysverkostoja 
ja niistä johdettua yhden yleisen tai yleisen merkitysverkoston tyyppejä.  

Suomalaisessa hoitotieteen tutkimuksessa fenomenologista lähestymistapaa ja Ame-
deo Giorgin kehittelemää analyysimenetelmää ovat käyttäneet mm. Lindvall (1997) tut-
kimuksissaan Syöpään sairastuneen kokemuksia toivosta ja toivottomuudesta, kuvaile-
malla yksilökohtaisten, situationaalisten merkitysverkostojen yleiset yksilökohtaiset, mer-
kitysverkostot ja niistä muodostetut toivon kokemuksen ulottuvuudet, Lukkarinen (1999) 
Sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaatu ja elämänkulku, kuvailemalla yksilökohtais-
ten, situationaalisten merkitysverkostojen yleiset, yksilökohtaiset merkitysverkostot ja 
niistä muodostetut kaksi erilaista yleisen merkitysverkoston tyyppiä, sekä Purola (2000) 
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Kotona asuvan aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen omaisensa kokemuksia selviytymi-
sestä, kuvailemalla aivoverenkiertohäiriöpotilaiden ja omaisten yksilökohtaisista merki-
tysverkostoista muodostetun yleisen merkitysverkostotyypin mukaista selviytymismallia.  

3.2.1  Tutkimuksen ontologiset lähtökohdat 

Tutkimuksen ontologiset ratkaisut tarkoittavat tutkijan ilmaisemia olettamuksia tutkitta-
van ilmiön luonteesta ja sen rakenteesta. Tässä tutkimuksessa kiinnostukseeni potilaiden 
psykoosin ja autetuksi tulemisen kokemuksien lisäksi ontologisiin ratkaisuihin ovat vai-
kuttaneet hoitotieteessä ilmaistut olettamukset pääkäsitteistä, tieteellisestä alasta ja tämän 
alan suhteesta pääkäsitteisiin. Tällöin ontologisiin valintoihini ovat vaikuttaneet käsityk-
seni ihmisestä, terveydestä, ympäristöstä, vuorovaikutuksesta ja muutoksesta suhteessa 
terveyteen (Kiikkala & Munnukka 1994, 31�32, Perttula 1995a, Åstedt-Kurki & Niemi-
nen 1997, 152�162, Lukkarinen 2001, 116�164). 

Käsitykseni ihmisestä on holistinen eli kokonaisvaltainen, jolloin ihminen on enem-
män kuin osiensa summa, hän on jakamaton ja ainutlaatuinen, hänellä on oma yksilölli-
nen elämänsä ja elämän historiansa. Ihmisen kokonaisuus voidaan Rauhalan (1988, 1989, 
1993 a, b, 1996) mukaan ymmärtää kolmen ontologisen perusmuodon avulla. Nämä ole-
muspuolet ovat kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus. Kehollisuudella tarkoite-
taan elämää toteuttavien ja ylläpitävien orgaanisten prosessien kokonaisuutta. Tajunnalli-
suus on merkityskokemusten kehkeytymisen, olemassaolon ja toimivuuden taso ihmi-
sessä. Situationaalisuus tarkoittaa ihmisen (oikeammin tajunnallisuuden ja kehollisuuden) 
suhteutuneisuutta situatioonsa. Situaatio eli elämäntilanne tarkoittaa kaikkea sitä, mihin 
yksi ihminen joutuu suhteeseen. Ihminen kykenee pääsääntöisesti ilmaisemaan omaa to-
dellisuuttaan omalla ainutlaatuisella, yksilöllisesti vaihtelevalla tavalla. Ihminen pyrkii 
toteuttamaan itseään omista subjektiivisista lähtökohdistaan käsin. (Rogers 1970, New-
man 1986, Kiikkala & Munnukka 1994, Kiikkala 1998).  

Ihmisestä puheena olevien olemuspuolien yhteenkietoutumista Rauhala (1996, 88) on 
kutsunut ontologisesti situationaaliseksi säätöpiiriksi. Situationaalisen säätöpiirin avulla 
voidaan tarkastella olemuspuolten rakenteellisia suhteita ja keskinäisiä dynaamisia asetel-
mia. Näin myös olemuspuolten yhteenkietoutumisessa kehkeytyy ihmisen kokonaisuus 
(Rauhala 1996, 86�87). Rauhalan (1996, 87) mukaan kokonaisuus ei siten ole homo-
geenisuutta, vaan eri olemuspuolien edustavien ja asiantilojen yhteispeliä. Holistinen 
ihmiskäsitys on monopluralistinen, koska siinä sovitetaan yhteen moneus ja ykseys. Ih-
misen kokonaisuus voidaan näin ollen empiirisessä tutkimuksessa sekä sovelluksessa 
hallita vain erilaisuuden tiedostamisen ja huomioon ottamisen pohjalta. Ihminen ymmär-
retään elämäntilanteessaan yhdeksi ja samalla moneksi. Ykseydellä viitataan ole-
musmuotojen muodostamaan kokonaisuuteen ja moneudella niiden muodostamien prob-
lematiikkatyyppien erilaisuuteen, joita voidaan tällöin ristiriidattomasti empiirisessä ih-
mistutkimuksessa tutkia (1989, 1996).  

Määrittelen seuraavaksi Rauhalan käyttämiä (1988, 1989, 1993a, b, 1996) keskeisiä 
käsitteitä ihmisen kokonaisuuden eri olemismuodoista kehollisuus, situationaalisuus ja 
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tajunnallisuus sekä pyrin tarkastelemaan niitä tämän hoitotieteen tutkimuksen näkökul-
maan liitettynä.  

Ihmisen tajunnallisuuden kautta saavutetaan ihmisten kokemukset, joista olen tässä 
tutkimuksessa kiinnostunut. Ihminen tajunnallisena olentona tarkoittaa Rauhalan (1988, 
1989, 1993a, 1993b, 1996) mukaan ihmisen tajunnallista olemassaoloa psyykkis-henki-
senä kokonaisuutena. Tällä hän tarkoittaa merkityskokemusten kehkeytymisen, olemassa-
olon ja toimivuuden tasoa ihmisessä. Tajunta on kokemuksen kokonaisuus. Kokemus on 
ihmisen olemassaoloa reaalisissa kehyksissä. Kokemus on tajunnan sisältöjä maailman-
kuvassa. Tajunta tarkoittaa olemassaolon kokemisen eri laatuja ja asteita. Tajun-
nallisuudella ihmistutkimuksessa on omat mahdollisuutensa ja ehtonsa, sillä tajunnalli-
suus edellyttää kehollisuutta, fyysisen olemismuodon, kehon ja aivot (Rauhala 1989, 
1993a, 1993b, 1996).  

Terveydellä käsitän ihmisen kokemusta omasta terveyteen liittyvästä todellisuudesta, 
johon myös sairaus sisältyy. Ihmisen terveyden kokemus on kokonaisvaltainen, jolla on 
yksilölliset merkityksensä ihmisen eri olemuspuoliin; kehollisuus, situationaalisuus ja 
tajunnallisuus. (Kiikkala & Munnukka 1994, Rauhala 1988, 1989, 1990, 1996). Psykoo-
sin kokemus liitetään perinteisesti sairauteen. Sairautena se liitetään erityisesti aivojen 
toiminnoissa tapahtuneisiin muutoksiin tai geneettiseen perimään (Gournay 1995, 1996, 
Barker & Reynolds 1996, Barker ym. 1999). Rauhalan (1998, 1989, 1996) mukaan ihmi-
nen kehollisena olentona saa sisältönsä niiden orgaanisten prosessien kokonaisuudesta, 
joissa ihmiselämä toteutuu aineellisuudessaan. Orgaaniset tapahtumiset ovat perustaltaan 
mielekkäitä, mutta eivät mielellisiä. Kehollisuus ihmisen olemassaolon perusmuotona 
edellyttää situationalisuutta ja tajunnallisuutta. Jos kehollisuus, erityisesti aivokemia 
muuttuu, muuttuvat myös kokemisen ehdot, havaintojen selkeys ja ajattelun johdonmu-
kaisuus. Lisäksi yksilön aivokemian muutos muuttaa elämäntilannetta kokemuksellisesti 
erilaiseksi, vaikka elämäntilanne sinällään ei muuttuisikaan. Kehollisuus on siis suhteessa 
ihmisen reaaliseen elämäntilanteeseen (Rauhala 1974, 1988, 1989, 1993b, 1993b, 1996).  

Käsitykseni mukaan ihminen on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, minkä 
vuoksi ihmistä ja ympäristöä ei voida erottaa toisistaan. Oletan ympäristön sisältävän 
yksilön oman elämäntilanteen rakennetekijöineen, taloudellisen ja maantieteelliset olot, 
kulttuurin, arvostukset ja toiset ihmiset. Ihminen kasvaa ja kehittyy ihmiseksi sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Lisäksi näillä vuorovaikutussuhteilla 
on merkittävä yhteys kaikissa ihmisen elämän vaiheissa terveyden / mielenterveyden ja -
sairauden kokemuksiin (Kiikkala & Munnukka 1994, Tienari ym. 1994, Wahlberg 1994, 
Wahlberg ym. 1997, Vuorinen 1998, Atkinson ym. 2000, Teising 2000). Rauhalan (1984, 
1988, 1993a, b, 1996) mukaan ihminen situationaalisena olentona on kaikkea sitä, mihin 
ihminen yksilönä on suhteessa ja olemassaolon suhtautumista omaan elämäntilanteeseen, 
eli ihmisen tajunnallisuuden ja kehollisuuden suhteutuneisuutta situatioon. Situaatio on 
aina yksilöllinen, vaikka eri henkilöillä voi olla samoja ja samankaltaisia situaation ra-
kennetekijöitä. Kehollisuuden ja tajunnallisuuden situaatioon suhteutuminen on erilaista 
riippuen niistä situaation rakennetekijöistä, joihin kulloinkin ollaan suhteessa. Ihmisen 
kokonaisuuden muodostumisen kannalta situaation asiantilat muodostuvat ehdoiksi, joi-
den alaisuudessa, joiden avulla ja joissa kehollisuus sekä tajunnallisuus ovat sitä, mitä ne 
reaalisesti ovat.  

Vuorovaikutus hoitotyön kiinnostuksen kohteena on käsitykseni mukaan potilaan ja 
hoitajan välinen vastavuoroinen suhde. Tässä suhteessa käytetään terapeuttisia hoitotyön 
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keinoja, joilla asiakasta tai potilasta voidaan auttaa. Tämä vuorovaikutus sisältää sekä 
ainutlaatuista hoitajan tietoutta että yleistä asiantuntijuuteen liittyvää tietoutta hoitami-
sesta (Peplau 1952, 1962, 1992, Meleis 1992, Kiikkala & Munnukka 1994, Kiikkala 
1998, Janhonen 1999, Kiikkala 1999).  

Muutoksella terveydentilassa ymmärrän ihmisen sisäistä kokemuksellista muutosta si-
ten, että muutos terveyden suhteen ilmenee ajatuksissa, havainnoissa, tunteissa, tiedoissa, 
toiminnoissa ja uskomuksissa. Tällöin esimerkiksi terveyttä uhkaavat tekijät saattavat 
saada ihmisen sisäisessä, kokemuksellisessa maailmankuvassa paikkansa. Erilaiset inhi-
milliset tunteet ja vaikeudet kuuluvat ihmisen elämään, terveyteen / mielenterveyteen, 
joiden kanssa voi myös selviytyä. Tällöin ne voivat liittyä kokemuksellisesti subjektiivi-
seen minuuteen. Muutos terveydentilassa saattaa mahdollistua ihmisen tietoisuuden li-
sääntyessä siten, että ihmisen sisäisen positiivisen kokemuksen / voimaantumisen myötä 
muutos koetaan mielekkääksi eli muutos on tällöin ihmiselle fenomenologisesti merki-
tyksellinen (Peplau 1952, 1992, Rogers 1970, Meleis 1992, Kiikkala & Munnukka 1994, 
Kiikkala 1998). Tietoiseksi tuleminen Rauhalan (1996, 82) mukaan on sitä, että kehkey-
tymässä olevat, epäselvät, unohduksissa olevat, täydentymistä tarvitsevat ym. mie-
lellisyydeltään vajaat merkityskokemukset selkiytyvät ja täydentyvät jäsentyneen tietoi-
sen maailmankuvan tarpeita vastaaviksi. Lisäksi Rauhala (1996, 84) painottaa, että kaikki 
muutokset ja siirtymät suuntaan tai toiseen ovat aina vain merkitsevyyden vaihteluja 
maailmankuvassa.  

Rauhala (1996, 43) kuvaa tajunnan olemistapaa ja toimintamuotoja käsitteillä merki-
tyssuhteiden muodostus, intentionaalisuus, mielellisyys ja horisontin kenttä. Merkitys-
suhteiden muodostus alkaa kokemuksen muodostuksella, jolloin ihmiselle tarjoutuu mie-
lellisiä edustuksia todellisuuden ilmiöistä, objekteista ja omasta kehosta. Kun mieli josta-
kin kohteesta on elämyksellisesti oivallettuna läsnä ja se asettuu suhteeseen kyseessä ole-
van kohteen kanssa, syntyy merkityssuhde. Sellaisia ovat havainnot, ajattelu ja monet 
tunteet. Intentionaalisuus tarkoittaa tajunnallisen kokemuksen ominaisuutta viitata johon-
kin itsensä kannalta ulkopuoliseen kohteeseen.  

Rauhala (1996, 45) jakaa intentionaalisuuden latenttiin ja manifestoituneeseen viittaa-
vuuteen. Latentti intentionaalisuuden käsite on tärkeä esimerkiksi tiedostamattoman on-
gelman analyysissä. Psykoanalyyttinen tutkimus, opetuksen, kasvatuksen, psykoterapian 
ja itseanalyysin menetelmiä soveltaen voidaan latentisti intentionaaliset kokemukset ke-
hittää manifestiksi. Lisäksi Rauhala (1996, 45) mainitsee epäintentionaaliset kokemukset, 
jotka eivät periaatteessa kohdistuisi mihinkään, kuten onnellisuus ja tyytyväisyys, mutta 
voivat väljällä tavalla viitata johonkin. Täten ihminen ei ole vain intentionaalista tietoa 
muodostava olento, vaan hän voi, hän saa ja hänen tulee kokea myös tiedollisesti jäsen-
tymätöntä ja selittämätöntä.  

Rauhala (1988, 1989, 1993a, 1993b, 1996) käyttää omissa analyyseissään tajunnan 
olemusta ja toimintatapaa määritellessään käsitettä mielellisyys. Tällä hän ilmaisee sen, 
että tajunta on mielien oivaltavaa läsnäoloa, mutta ei välttämättä mieliä jostakin. Rauha-
lan (1988, 1993a, 1993b, 1996) mukaan kaikki tajunnalliset kokemukset ovat niitä koke-
van ihmisen kannalta merkityksiä riippumatta siitä, miten selkeitä ne ovat tai mikä on nii-
den kohteeseen viittaavuus. Epäselvä merkitys voi juuri epäselvyytensä vuoksi olla maa-
ilman kuvassa dynaamisesti vaikuttava (Rauhala 1988, 1989, 1993a, 1993b, 1996). Ih-
misen kokemusten kokonaisuutta Rauhala kuvaa subjektiivisena maailmankuvana, jolle 
on ominaista elämyksellisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisuus käsitetään tajunnassa 
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merkityksinä, joiden ei tarvitse olla kielen avulla syntyneitä eikä puhuttuna tai kirjoitet-
tuna kielenä ilmaistuna, ennen kuin niillä on asema ja tehtävä ihmisen maailmankuvassa. 
Täten maailma, toiset ihmiset, vieläpä oma itse psykofyysisenä kokonaisuutena näyttäy-
tyy omakohtaisten merkitysten avulla. Täten tajunta tulee olemassaolevaksi merkityk-
sissä. Tajunta on tällöin Rauhalan (1996, 49) mukaan �merkitysten kehkeytymisen, niiden 
keskinäisiin suhteisiin asettumisen ja niiden jatkuvan muuttumisen prosessi�. 

Rauhala (1996, 114) kuvaa tajunnan tapahtumisperiaatteiden analyysissä käsitteet 
psyykkinen ja henkinen. Rauhala (1996, 115) tekee jaon, koska kaikki tajunnalliset koke-
mukset eivät ole loogisesti tasavertaisia ihmisen maailmankuvassa eivätkä situationaali-
sen säätöpiirin sisäisessä ohjauksessa. Maailmankuvassa on olemassa merkityskokemuk-
sia, kuten kuten haluja, pyyteitä, toive- tai odotustiloja tyydytykseen tai väistelyyn suun-
tautuneita motiiveja, pelkoja, erilaisia kokemuksellisia jännitystiloja yms. Tällaisia ko-
kemuksia voi olla myös eläimillä. Rauhalan (1996, 115) mukaan näitä merkityskokemuk-
sia voidaan kuvata käsitteellä psyykkinen. Tärkeä tunnusmerkki psyykkisille kokemuksil-
le on, että ne eivät pysty itsetiedostukseen eivätkä korkeampitasoisempaan persoonan 
elämän säätelyyn. Henkisellä toimintatasolla on mahdollisuus arvojen ymmärtämiseen ja 
sovellukseen yleisemmällä tasolla. (ks. myös Rauhala 1988, 1989, 1993a).  

Tiedostamaton ja tietoinen tajunnassa kuvaa kokemussisältöjen selkeysasteiden di-
mensiota. Rauhala käyttää myös horisontin käsitettä, joka on Husserlilta peräisin. Tämä 
käsite viittaa maailmankuvan kehkeytymiseen struktuuriksi. Tällöin tajunnan organisoitu-
minen on hierarkkinen prosessi. Tämä merkitysten organisoitumisen spontaani prosessi 
ihmistajunnassa on fenomenologian mukaan yksilöhistoriallista Tämä tarkoittaa, että jo-
kainen noemaattinen uusi aines otetaan ikään kuin vastaan ja se tulkkiutuu joksikin mer-
kityssuhteeksi vanhan ja olemassa olevan tajunnan sisältöaineksen avulla. Näin vanha ja 
olemassa oleva yksilöhistoriallisesti kerrostunut kokemustausta toimii siten itseensä suh-
teuttavana, sopeuttavana ja tulkitsevana ymmärtämisyhteytenä (Husserl 1965, Rauhala 
1996).  

Ihminen holistisena kokonaisuutena kykenee subjektiivisen maailmankuvan kirjavuu-
dessa, jatkuvassa muuttumisen tilassa olevana säilyttämään suhteellisen ehyen mielellisen 
järjestelmän, joka kuvaa persoonan olemistapaa, maailmansuhdetta ja pystyy vielä ohjaa-
maan ihmisen elämän kulkua. Tätä voidaan perustella, koska ihminen eri olemuspuoli-
neen muodostaa kokonaisuuden. Olemuspuolien keskinäinen toisensa läpäisevä ja vasta-
vuoroisesti etenevä tapahtuminen muodostaa perustan sen käsittämiselle, miten merki-
tykset pysyvät ajan tasalla vastata kulloisiakin elämän kulussa esiintyviä vaihteluita. Toi-
sin sanoen tajunnassa oleva vanha kokemustausta mielellisenä suhdejärjestelmänä akti-
voituu, kun jossakin elämän vaiheessa tarjoutuu jokin mielellinen sisältö. Tällöin tajun-
nassa suhteutuu uusi vanhan kokemustaustaan, tajunta tulkitsee ja sijoittaa sen maail-
mankuvan kulloiseenkin kehitysvaiheeseen soveltuvaksi (Rauhala 1996, 158).  

3.2.2  Tieto fenomenologisessa tutkimuksessa 

Tiedon lähteenä fenomenologisessa tutkimuksessa ovat yksittäisen ihmisen arkielämän 
kokemukset, jotka ovat situationaalisia ja yksilöhistoriallisia (Husserl 1965, Giorgi 1985, 
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1994, 2000, Rauhala 1988, 1993a, 1996, Lindström 1995). Kokemukset ilmenevät merki-
tyksinä, ovat mielellisiä tai intentionaalisia ja muodostavat merkityssuhderakenteita 
omaan subjektiiviseen elämismaailmaan. Näitä kokemuksia fenomenologisessa tutkimuk-
sessa pyritään kuvaamaan ja/tai ymmärtämään. Kun Husserl analysoi maailmankuvan 
kehkeytymisen eli konstituoitumisen struktuuria, empiirinen tutkimus tarkastelee maail-
mankuvan muodostusta reaalisisältöjen avulla (Rauhala 1988, 1993a, 1996, Giorgi 1985, 
2000 ). Hoitotieteessä kiinnostuksen kohteena ovat yleensä potilaiden ainutlaatuiset ko-
kemukset omasta terveydestään, sairaudestaan, ympäristöstä, hoitamisesta ja muutoksesta 
tässä terveydentilassa.  

Fenomenologinen lähestymistapa tutkimuksessa sallii tutkimuksen kohteen säilyttävän 
sen oman sisällön. Toisin sanoen kohdetta ei tarvitse erottaa omasta kontekstistaan tutki-
akseen sitä. Fenomenologisessa tutkimuksessa tulokset esitetään kuvailevassa muodossa, 
ja vaihtelemalla kuvauksen rakennetta on mahdollista tuottaa kohteen eri kuvia (Giorgi 
1985, 2000, Kiikkala & Munnukka 1994). Tämä tutkimus kohdistuu ihmisten ainutlaatui-
siin kokemuksiin. Niiden merkityksiä tarkastellaan aineiston keruun ja analyysin aikana 
niiden yksilökohtaisessa kontekstissa, joiden osana ne ilmenevät. Pyrkimyksenä on saada 
käsitteellisesti yleistä situationaalista tietoa psykoosin ja autetuksi tulemisen kokemuksis-
ta psykiatrisen sairaalahoidon aikana (Varto 1992, Rauhala 1996, Perttula 1995a, 1998). 
Tavoitteena on ilmiön yleispätevän olemuksen esittäminen yksilön reaalisten, usein konk-
reettisten elämänkuvausten kautta (Perttula 2000). Tässä tutkimuksessa tämä tarkoittaa 
yksilökohtaisten situationaalisten merkitysrakenteiden perusteella muodostettua yleistä 
situationaalista merkitysrakennetta. 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tiedolla tarkoitetaan käsitteellistä yleistä, laadullista 
yleistä ja vaativaa yleistä tietoa. Tutkimustuloksina syntynyttä tietoa yksittäisestä ei sel-
laisenaan voida yleistää muihin vastaaviin ihmisryhmiin, eivätkä määrällisen yleisen ma-
temaattiset kriteerit ole sopivia laadullisessa tutkimuksessa (Varto 1992, Rauhala 1996). 
Tässä tutkimuksessa tuotettu tieto kuvataan käsitteellisenä yleisenä. Käsitteellisellä ylei-
sellä viitataan tutkimuksen ontologiseen ratkaisuun, valittuun käsitejärjestelmään ja tut-
kimuksen tuloksissa tehtyyn yleiseen. Käsitteellinen yleinen voi olla luonteeltaan ontolo-
gista tietoa, mutta mieluummin se on empiiristä yleistä tietoa. Vaikka tutkimuksen koh-
teena ovat yksittäisen ihmisen kokemukset, niistä voidaan löytää samankaltaisuuksia, 
joita voidaan kuvailla käsitteellisesti yleisellä tasolla. Samankaltaisuudet perustuvat ihmi-
sen kykyyn ajatella yleiskäsitteiden avulla. Yleiskäsitteet liittyvät myös tutkijan tapaan 
ymmärtää tutkimuskohdetta (Varto 1992, Perttula 1995a, Rauhala 1996, Lindvall 1997). 

Giorgin (1985, 1989, 2000) mukaan myös fenomenologisen tutkimuksen tulee täyttää 
yleisiä, tieteelliselle tutkimukselle asetettuja kriteereitä. Täten hän painottaa ilmiön kuvai-
lua mieluummin kuin tulkintaa. Deskriptiivisen tiedon tulisi perustua systemaattiseen 
tiedon keruuseen, olla metodisesti perusteltua ja kriittisen ajattelun tulos. Deskriptiivisen 
kuvauksen tulisi olla sellaista, että kuka tahansa, joka seuraa tutkimuksen kulkua, pystyy 
kuvausten perusteella seuraamaan sen alkujuuret ja mihin se päättyy. Giorgi väittää tul-
kinnan sisältävän epäselvyyttä ja useita mahdollisia tulkintoja asiasta. Tulkinta on Gior-
gin (2000) mukaan selitys jostakin. Kuvailun avulla pyritään uudelleen esittämään tutkit-
tava ilmiö tutkimukseen osallistuvien näkökulmasta, ja Giorgin mukaan tutkimukselli-
sesti on mahdollista päästä tähän toisen kokemaan (toiseuden) ilmiöön osittain, mutta 
sinne ei päästä koskaan täydellisesti. Giorgi painottaa, ettei hän kykene tarkalleen selit-
tämään tietoisuuden alkujuuria, mutta hän pyrkii ja kykenee kuvailemaan sen ulottuvuuk-
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sia (Giorgi 1985, 2000). Perttula (1995a, 1998, 2000) on muokannut Giorgin (1985, 
1994, 2000)) kuvaamaa menetelmää menettelytavoiltaan ja käsitteistöltään eksisten-
tiaaliseen suuntaan. Perttula (1995a, 1998, 2000) on kehittänyt Giorgin (1985, 1994, 
2000) menetelmää useampivaiheiseksi. Hän kuvaa yksilökohtaisten merkitysverkostojen, 
yleisten yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamisen ja niistä muodostetun yh-
den yleisen tai yleisen merkitysverkoston tyyppejä. Perttulan (2000, 439�440) mukaan 
yksilökohtaisista yleisistä merkitysverkostoista muodostetaan yksi yleinen merki-
tysverkosto, jos kaikissa ehdotelmissa yleisiksi merkitysverkostoiksi nähdään samat 
ydinmerkitykset. Toisiinsa palautumattomia yleisiä merkitysverkostoja kutsutaan yleisen 
merkitysverkoston tyypeiksi.  

Rauhalan (1996) mukaan persoonatutkimus on ihmisyksilön tutkimusta. Yleisinhimil-
linen on aina ihmisyksilössä edustettuna eri tavoin ja universaalit eli yleiskäsitteet, joita 
ihminen ymmärtää ja käyttää, tulevat subjektiivisen maailmankuvan konteksteissa uudel-
leen tulkittaviksi ja sovelletuiksi. Juuri siten konstituoituu ihmispersoona. Ehdottomin, 
varmin ja tärkein yleistettävä toteamus ihmisestä on se, että hän on ainutlaatuinen. Pää-
huomio persoonatutkimuksen analyysissä kohdistuu tajuntaan ja sen keskeiseen asemaan 
sekä tehtävään ihmisen kokonaisuudessa. Situationaalinen säätöpiiri edustaa persoonan 
olemassaolon struktuuria. Varsinkaan samannimisiä kokemusmerkityksiä ei voida irrottaa 
eri situationaalisista säätöpiireistä ja yhdistellä keskenään ikään kuin merkitsevinä. Esi-
merkiksi työn menetyksen merkitys eri ihmiselle on hyvin persoonakohtainen. Merkitys-
suhteella on oma merkitysfunktionsa vain siinä maailmankuvassa, jossa se on konstituoi-
tunut. Siitä irrotettuna se menettää spesifin merkitsevyytensä (Rauhala 1996, 107�108, 
Perttula 1998, 2000).  

Rauhalan (1996,112) mukaan Sigmund Freud oli eksistentiaalisen fenomenologian ja 
situationaalisen säätöpiirin mallin ensimmäinen soveltaja. Mielestäni myös Allan Johans-
sonin (1987) julkaisu on eksistentiaalisfenomenologista tutkimusta, jossa Heideggerin 
filosofia ja Rauhalan persoonatutkimus toteutuu. Tällöin kuvataan yksilökohtaisia situa-
tionaalisia merkitysrakenteita, joiden sisältöä tarkastellaan monipuolisesti. Tällöin on 
ollut kysymys vuosia kestävästä yhteistyösuhteesta tutkimuksessa mukana olleiden ih-
misten kanssa.  

Tieteen maailmankuvan ja persoonan subjektiivisen maailmankuvan konstituutiot ovat 
erilaisia. Persoonalla on yksityisyys, jota kunnioitetaan. Kuitenkin myös persoonaa tutkit-
taessa joudutaan käyttämään kieltä, joka on yleistävää, mutta Rauhalan (1996) mukaan 
kieltä voidaan käyttää myös ainutkertaisuutta ilmentävästi. Voidaan käyttää yksilöiviä 
määreitä, jotka ainutkertaistavat yleisen ilmaisun. Ihmisen kokemusmaailmaa ei voi kos-
kaan täysin ymmärtää, mutta siitä voi seurata, että ihmisen ainutlaatuisuutta kunni-
oitetaan. Ulkopuolinen tutkija voi jälkikäteen kuvailla mahdollisuuksien mukaan ja tar-
peittensa suuntaamana eri persoonien vertailun pohjalta aineistonsa ulottuvuuksia. Se on 
kuitenkin oikeutettua vasta, kun kunkin situationaalisen säätöpiirin on ensin annettu toi-
mia omien ehtojensa varassa (Rauhala 1996, 109�111).  

Tämä tutkimus kohdistuu tutkimukseen osallistuvien ainutlaatuisiin, situationaalisiin 
kokemuksiin psykoosista ja autetuksi tulemisesta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. 
Olen muodostanut aineiston analyysin aikana kaikkien tutkimukseen osallistuneiden yksi-
lökohtaiset merkitysrakenteet. Näistä yksilökohtaisista merkitysrakenteista olen kuvannut 
yhden esimerkkinä artikkelissa ja yhteenveto-osassa. Tutkimuksen tuloksena kuvaan ylei-
sen situationaalisen merkitysrakenteen, joka on muodostunut yksilökohtaisista situatio-



39 

naalisista merkitysrakenteista siten, että olen pyrkinyt kuvauksessa ilmentämään koke-
muksissa ilmenneitä samanlaisuuksia. Kuvaan mielestäni tulosta myös yksilöivästi esi-
merkiksi �minuus� käsitteenä viittaa yksilöön ja ohjaa ihmisten ajattelua yksilölliseen 
suuntaan. Lisäksi olen pyrkinyt säilyttämään ihminen kokonaisuus ja jakamattomuus ajat-
telun tutkimuksen alusta tutkimuksen loppuun saakka siten, että yleinen merkitysrakenne 
muodostaa kokonaisuuden, jossa kokemus psykoosista ja autetuksi tulemisesta liittyvät 
oleellisesti kokemukseen itsestä, muista ja jokapäiväisestä elämästä. Mielestäni nämä 
ulottuvuudet säilyttävät kontekstisidonnaisuuden, eivätkä ole irti ihmisten kokemuksien 
kokonaisuudesta.  

Tämä tutkimus edustaa filosofiselta taustaltaan Husserlin kuvailevaa fenomenologiaa. 
Tällöin erityistieteellisessä kokemuksen tutkimuksessa on johdonmukaista käyttää aineis-
ton analyysimenetelmänä Giorgin (1985, 1994, 2000) ja / tai Perttulan (1995a, 1998, 
2000) kehittelemää metodia, joka etenee yksilökohtaisten situationaalisten merkitysra-
kenteiden kautta yleisen situationaalisen merkitysrakenteen kuvaamiseen. Perttulan 
(2000, 430) mukaan metodin yksilökohtaisen osan tulokset saavat sitä keskeisemmän 
roolin, mitä vahvemmin fenomenologia sävyttyy eksistentiaaliseen suuntaan. Fenomeno-
loginen metodi empiirisestä näkökulmasta avaa tien ilmiökenttään, jota tässä tutkimuk-
sessa haluan tehdä ymmärrettäväksi ja rakentaa samalla itseymmärrystä hoitotieteestä 
tieteenalana (Perttula 2000). Yleinen situationaalinen merkitysrakenne ei enää edusta 
yksilöiden ainutlaatuisia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä, vaan tietoa tai ulottuvuuksia, 
joita näiden yksilöllisten merkitysrakenteiden perusteella on mahdollista muodostaa. 
Esimerkiksi tässä tutkimuksessa jokaisella osallistuvalla oli kokemus psykoosista, mutta 
kokemus vaihteli yksilöllisesti. Kokemuksessa oli yhteistä minuuden hallit-
semattomuuden tunne, josta muodostui keskeinen sisältö psykoosin ilmiön yleispätevästä 
olemuksesta (Giorgi 1985, 1994, 2000, Perttula 2000).  

3.3  Tutkimukseen osallistuvien valinta 

Seuraavaksi kuvaan tutkimukseen osallistuvien valintaa tutkimukseen liittyvien ja eettis-
ten kriteereiden perusteella, joita jouduin huomioimaan tutkimusta tehdessäni. Tutkimuk-
seni kiinnostuksen kohde oli siis potilaiden kokemukset psykoosin ja autetuksi tulemisen 
todellisuudesta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Tällöin tutkimukseen osallistujilla tuli 
olla kokemuksia kyseisestä ilmiöstä. Eettisen toimikunnan ja sairaalan tutkimus- ja kehit-
tämistyöryhmän virallisten tutkimuslupien hyväksymisen jälkeen otin yhteyttä yksiköi-
hin, joissa hoidettiin henkilöitä, joilla oli kiinnostukseni kohteesta kokemuksia. Eettinen 
toimikunta edellytti tutkimussuunnitelmaa hyväksyessään, että tutkimukseen osallistuvat 
potilaat ovat täysi-ikäisiä, eivätkä he ole holhouksessa. Keräsin tutkimusaineiston erään 
yliopistosairaalan psykiatrian klinikan osastoilta, joissa haastattelut myös tapahtuivat. 
Tutkimukseen osallistuvien valinnan kriteereiksi jo tutkimussuunnitelmavaiheessa olin 
asettanut, että tutkimukseen osallistuvat potilaat ovat psykiatrisessa sairaalassa ensim-
mäistä tai toista kertaa sairaalahoidossa ja kykeneviä tilansa puolesta osallistumaan tut-
kimukseen. Ennen aineiston keruuta olin mukana osastoilla eri hoitotilanteissa kertomas-
sa potilaille tutkimuksestani ja sen merkityksestä psykiatriselle hoitotyölle. Lisäksi sain 
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näin mahdollisuuden tutustua paremmin potilaisiin ja heidän hoitoonsa. Tein myös ha-
vaintoja ja osallistuin hoitotilanteisiin, joihin potilaat antoivat luvan osallistua. Lisäksi 
tein havainnoista, tapahtumista ja toiminnoista muistiinpanoja, jotta alkaessani kerätä 
aineistoa minun olisi parempi palauttaa mieleen tilanteita ja tapahtumia, joita olin nähnyt, 
kuullut ja kokenut (Grönfors 1985, Hirsjärvi ym. 1997) (osajulkaisu I). 

Kerroin osastolla tapahtuvien hoitotilanteiden aikana potilaille myös ajanjakson, jonka 
tulen olemaan osastoilla ja että heidän ei tarvitse päättää heti tutkimukseen osallistumi-
sesta. Näin he saivat aikaa pohtia osallistumistaan rauhassa ja samalla arvioida minua 
henkilönä ja ihmisenä; haluavatko he kertoa minulle sairauden ja hoidon kokemuksis-
taan? Tutkimukseen valittiin potilaat, jotka olivat psykoottisen tilan vuoksi kykeneviä 
osallistumaan tutkimukseen ja joilla oli ollut jokin psykoosiin kuuluva sairauden diag-
noosi. Valitsin henkilöt pääasiassa vapaaehtoisuuden perusteella, kuitenkin siten, että 
potilaat olivat kykeneviä antamaan tietoa kokemuksistaan, eikä heillä ollut haastattelun 
aikana sellaisia akuutteja oireita, esimerkiksi sellaisia harhoja, jotka olisivat sekoittuneet 
itse tutkimukseen ja haastattelutilanteeseen (osajulkaisu I) (Usher & Holmes1997, Appel-
baum 1999, 1�4, Dresser 1999, 5�28, Polit ym. 2001, Owen 2001, Moyle 2002). Tutki-
mukseen liittyvien eettisten artikkelien perusteella ihmisten kyvykkyyttä ja päätöksenteko 
oikeutta tulee tukea. Lisäksi tutkimukseen osallistumisen yksityiskohdat tulee esittää 
osallistujille siten, että he ne ymmärtävät. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta määritte-
lee kykenemättömän henkilön (disabled person) henkilöksi, joka on mielenterveyden 
häiriön, vamman tai muun syyn takia kykenemätön antamaan suostumusta ja voi osallis-
tua tutkimukseen vain, jos vastaavia tieteellisiä tuloksia ei voida saavuttaa muiden osal-
listujien kautta ja jos tutkimus aiheuttaa vain vähäistä haittaa osallistujille (Act of Medi-
cal Research 1999/488, ks. myös Appelbaum 1999, 1�4, Dresser 1999, 5�28).  

Tässä tutkimuksessa painotin potilaiden autonomista ja itsenäistä valintaa. Arvioin 
myös tarkasti valinnan aikana, että suostumus perustuu informoituun, vapaaehtoiseen, 
autonomiseen ja tietoiseen suostumukseen, johon ei liity pakkoa tai velvollisuutta osallis-
tua. Lisäksi keskustelin tutkimukseen osallistuvista potilaista osaston henkilökunnan ja 
lääkäreiden kanssa, koska halusin varmistaa myös heidän mielipiteensä potilaiden psyyk-
kisestä voinnista. Pyrin niin hyvin kuin mahdollista kertomaan tutkimukseen osallistujille 
tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustulosten käytön. Lisäksi korostin heidän oikeuttaan 
kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta (osajulkaisu I). 

Usherin ja Holmesin (1997) mukaan henkilöt, jotka kärsivät mielisairaudesta, voivat 
suostua tutkimukseen osallistujiksi niin kauan, kun he eivät osoita syvää psykoottista 
tasoa. Tässä tutkimuksessa osallistujat olivat kokeneet psykoottisuutta, mutta he olivat 
olleet koko ajan tietoisia itsen suhteen siten, että he tiesivät, keitä olivat, missä olivat ja 
miksi. He eivät siis sekoittaneet sisäisiä sairauden kokemuksiaan kokonaan ulkoisen ym-
päristön kanssa. Tutkimukseen osallistujat ymmärsivät myös tutkijan roolin osastolla, 
koska olin kertonut omasta roolistani heille usein. Joidenkin tutkimukseen osallistuneiden 
kohdalla odotin heidän selkiintymistään psykoottisista oireista, jotta he olisivat kykene-
vämpiä osallistumaan.  

Painotin oikeutta kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja vetäytyä pois tutkimuk-
sesta tutkimusprosessin missä vaiheessa tahansa. Tätä oikeutta käyttikin myöhemmin 
yksi tutkimukseen lupautunut henkilö. Kysyessäni tutkimukseen osallistumista, tein ha-
vaintoja, arvioin ja käytin omaa intuitiivista päättelykykyäni potilaiden mahdollisesta 
velvollisuuden tunteesta tai minua kohtaan osoitetusta kohteliaisuudesta osallistua tutki-
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mukseen. Esimerkiksi välttelevät kommentit kuten �no, enpä tiedä, voisihan sitä miet-
tiä�� tulkitsin, että potilas ei mielellään halunnut suostua tutkimukseen. Osa potilaista 
kieltäytyi myös suoraan. Esimerkiksi eräs potilas koki psykoottisen tilan hänessä aiheut-
tamien syyllisyyksien ja muiden kokemusten vuoksi, että hänen pitää osallistua, koska 
hän kokee sellaisia asioita. Tällöin sanoin, että on hyvä antaa aikaa itselle parantua pa-
rempaan kuntoon, jolloin sitten palataan uudelleen asiaan. Myöhemmin kyseisen henki-
lön ollessa psyykkisesti parempivointinen, hän kieltäytyi tutkimukseen osallistumisesta. 
Päättelin, että akuutissa psykoosissa oleva henkilö on herkkä ja �paljas�, eikä hän välttä-
mättä kykene pitämään puoliaan sairauden alkuvaiheessa. Psykoosista selviytyvä potilas 
saavuttaa kyvyn kontrolloida omaa osallistumistaan voinnin parantuessa. Näin tutkimuk-
seen osallistujiksi valikoitui kahdeksan henkilöä (osajulkaisu I).  

3.4  Aineiston keruu 

Keräsin aineiston haastattelemalla tutkimukseen osallistuvia vuoden 1998 tammikuussa, 
helmikuussa ja joulukuussa. Pidin haastattelut keskustelunomaisina. Hyvän haastattelun 
kriteereiksi nostin ensivaikutelman luomista, kohteliaisuutta, luottamuksen herättämistä, 
kiinnostuksen esittämistä, aktiivista kuuntelua, vuorovaikutuksen ylläpitämistä ja vuoro-
vaikutuksen luontevaa lopettamista (osajulkaisu I). Pyysin tutkimukseen osallistuvia ku-
vaamaan kokemuksiaan, mutta yritin olla liikaa johdattelematta keskustelua. Pohdin ky-
symyksiä, jotka ilmentäisivät tutkimukseen osallistuvien mahdollisuutta itse kuvata ko-
kemuksiaan (osajulkaisu III ja IV). Pyrin saavuttamaan tutkimukseen osallistuvien tutkit-
tavaan kohteeseen liittyvät kokemukset niin hyvin kuin mahdollista (Sorrell & Redmond 
1995, Hirsjärvi ym. 1997, Polit ym. 2001).  

Aineiston aukikirjoittaminen ja analysointi tapahtui yhtä aikaa aineiston keruun kans-
sa, mitä usein myös suositellaan laadullisen aineiston hankinnan yhteydessä (Lukkarinen 
2001, 116�164, Polit ym. 2001). Haastattelin kolmea potilasta yhden ja kuutta potilasta 
kaksi kertaa pääasiassa hoidon loppuvaiheessa ennen sairaalasta pois pääsyä. Kaksi ker-
taa haastattelin potilaita, jotka olivat aineiston keruun aikana osastolla pitempään ennen 
uloskirjoitusta ja näin sain mahdollisuuden vielä syventää saamaani tietoa ensimmäisen 
haastattelukerran jälkeen. Lisäksi halusin varmistua, että tutkimukseen osallistujat olivat 
olleet ensimmäisellä kerralla riittävän hyvävointisia osallistuakseen tutkimukseen. Täten 
varmistin, että tutkimukseen osallistujat kertoivat myös toisessa haastattelussa sellaisia 
asioita, joita halusivat �paljastaa�, eikä asioista kertominen ensimmäisellä kertaa johtunut 
heidän sairaudentilastaan. Näin tutkimukseen osallistuviksi suostui yhdeksän henkilöä, 
joilla oli kokemusta psykoosin ja autetuksi tulemisen todellisuudesta psykiatrisen sairaa-
lahoidon aikana. Haastateltavina oli kuusi naista ja kolme miestä, iältään 23�57-vuotiaita. 
Haastattelukertoja tuli yhteensä 14 (Giorgi 1985, 2000, Polit ym. 2001). Haastattelut to-
teutuivat osastolla olo aikana osaston vierashuoneessa, koska tämä huone oli sijainniltaan 
osaston takaosassa, suhteellisen miellyttävästi sisustettu ja rauhallinen paikka. Lisäksi 
tutkimukseen osallistujien ei tarvinnut poistua osastolta. Yksi haastatteluista toteutui 
myöhemmin terveyskeskuksessa. Osallistujat olivat yleensä valmistautuneet haastatte-
luun siten, että he olivat valmiina joko päiväsalissa tai huoneessaan odottamassa ennak-
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koon sovittuna aikana. Lisäksi osa oli merkinnyt ylös tarkan ajan, jotta olisi varmasti oi-
keana aikana tavattavissa.  

Aloitin haastattelut aina kertomalla uudelleen tutkimukseni tarkoituksen, tavoitteet, 
haastateltavien henkilökohtaisen anonymiteetin säilymisen ja tietojen säilyttämiseen liit-
tyvät asiat. Lisäksi painotin, että he määrittelevät itse, mitä he haluavat kertoa kokemuk-
sistaan sairaudestaan, sairaalassa olosta ja auttamisesta. Kerroin, että heillä on oikeus 
lopettaa haastattelutilanne ja tutkimuksessa mukana olo, milloin he itse halusivat. Annoin 
tutkimukseen osallistuville tiedot ajanjaksosta, jonka olen osastoilla, jotta he voivat tar-
vittaessa ottaa minuun yhteyttä tutkimukseen osallistumiseensa liittyen (osajulkaisu I) 
(Dyer 1987, Benoliel 1988, Ford & Reutter 1990, Latvala ym. 1998, Appelbaum 1999, 1�
4, Dresser 1999, 5�28, Owen 2001). Muistutin haastattelun alussa nauhoituksesta, mitä 
he eivät vastustaneet yhtä lukuun ottamatta. Kerroin myös, että nauhat säilyvät minulla 
niin kauan kuin niitä tarvitsen ja hävitän ne sitten, kun olen saanut tutkimusraporttini kir-
joitettua.  

Haastattelu alkoi jokapäiväisistä asioista keskustellen tai muuten tilannetta helpotta-
villa puheilla. Kerroin, että voi ottaa mukavan ja rennon asennon istuessaan, minua ja 
tilannetta ei tarvitse jännittää ja asioista tuleekin kertoa juuri itse haluamallaan ja osaa-
mallaan tavalla. Haastattelutilanne eteni nopeasti tutkimukseen osallistuvien kokemuksiin 
sairaudestaan ja auttamisesta sairaalassa olon aikana, koska olin ollut osastolla aiemmin 
pitempään mukana eri tilanteissa ja tiesin jokapäiväisistä asioista, tapahtumista ja tutki-
mukseen osallistuvat olivat saaneet arvioida minua jonkin aikaa. Jäsensin aiheen käsitte-
lyä haastatteluissa siten, että tutkimukseen osallistuvat tiesivät mielenkiintoni kohteen ja 
pyysin haastateltavia muistelemaan retrospektiivisesti tapahtumia ennen sairaalaan jou-
tumista ja sairaalassa olo aikaa. Näin aihe jäsentyi ajan ja paikan suhteen. Henkilön, jolla 
oli ollut psykoottisia kokemuksia, on helpompi jäsentää kokemusmaailmaansa prosessina 
ajallisesti ja paikallisesti (Achte & Tamminen 1998, Teising 2000).  

Seurasin haastattelutilanteen tunnelmaa ja haastateltavien nonverbaalista ja verbaalista 
viestintää. Tarkkailin esimerkiksi, oliko haastateltava rauhallinen, keskittymiskykyinen, 
tuskainen jne. Haastattelutilanteet kestivät viidestäkymmenestä minuutista tunti viiteen-
toista minuuttiin. Haastattelujen kesto määräytyi hyvin pitkälle haastateltavien itse mää-
rittelemänä. Kun he olivat mielestään kertoneet kaiken kokemansa sairaalassa oloajastaan 
ja sairauden kokemuksistaan, alkoivat he kysellä, olivatko he kertoneet riittävästi tai vie-
läkö haluaisin tietää jotakin. Osalle haastateltavista tuli suun kuivumisen tunteita ja vä-
symistä, jolloin sovittiin, että haastattelua jatketaan myöhemmin, kun vointi sen sallii 
(Ramos 1989, Dilonardo ym. 1993, Holloway & Wheeler 1995, Cowles 1998, Moyle 
2002).  

Haastattelut olivat antoisia, mutta minulle raskaita. Tutkimukseen osallistujat kertoivat 
kokemuksistaan avoimesti ja nämä kokemukset välittyivät hyvin todellisina. Haastatteli-
jana koin erilaisia vastatunteita, kuten uupumusta, ahdistusta, surua ja huolenpidon tun-
teen tarvetta. Haastateltavat itse kokivat haastattelutilanteet terapeuttisina, koska oli joku, 
joka kuunteli kiinnostuneena heidän kokemuksiaan. Joissakin haastattelutilanteissa jou-
duin muuttamaan omaa rooliani hieman enemmän tukevaksi ja rohkaisevaksi sekä koke-
musten vaikeuden ymmärtämisen osoitukseksi keskustellen niistä ymmärtävässä mie-
lessä. Esimerkiksi saatoin sanoa ääneen, että ymmärrän, että tilanteesi on ollut sinulle 
raskas tai että sinulla on ollut vaikeita kokemuksia.  
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Kirjoitin haastattelut sana sanalta tekstiksi heti haastattelujen jälkeen. Yhteensä litte-
roitua tekstiä kertyi 330 sivua rivivälillä 1.5. Kirjoitettuani haastattelunauhoitukset teks-
tiksi, luin ne ja pohdin niiden sisältöä sekä sitä, miten olisin voinut kysyä asian tutki-
mukseni tarkoituksen ja tehtävän kannalta paremmin. Niiltä haastatteluun osallistuneilta, 
joita haastattelin kaksi kertaa, tarkensin tarpeelliseksi katsomiani asioita tutkimuksen 
tarkoitus ja tehtävä mielessäni.  

3.5  Aineiston analyysi  

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi etenee Amedeo Giorgin (1985, 1994, 2000) (osa-
julkaisu II) ja Juha Perttulan (1995a) (yhteenveto-osa) Giorgin menetelmään lisäämien 
tarkempien osavaiheiden analyysimetodin mukaisesti. Tämä menetelmä sopi hyvin ko-
kemusten tutkimiseen ja niiden analysointiin, oli selkeä, ohjasi aineiston analyysiä vaihe 
vaiheelta eteenpäin, huomioi tutkimukseen osallistuvien yksilökohtaiset / yleiset situatio-
naaliset merkitysrakenteet. Pystyin seuraamaan tutkimuksen analyysin eri vaiheita ja jä-
sentämään analyysin etenemisen kokonaisuutena. Giorgin menetelmä (osajulkaisu II) ja 
siitä Perttulan tekemät muunnokset (yhteenveto-osa) sopivat tämän aineiston analysoin-
tiin hyvin.  

Fenomenologiseen tutkimukseen liittyvät koulukunnat ovat kehittäneet erilaisia lähes-
tymistapoja aineiston analysoimiseksi. Hoitotyössä on käytetty tavallisimmin kolmea 
menetelmää kuvailevan fenomenologisen aineiston analysoinnissa, jotka ovat: Colaizzin 
(1978), Giorgin (1985, 2000) ja van Kaamin (1983) menetelmät. Nämä kaikki menetel-
mät perustuvat Husserlin filosofiaan. Näiden kolmen analyysimenetelmän perustuotos on 
kokemuksen merkityksen kuvaus, mikä muodostuu usein olennaisten, sisällöllisten tee-
mojen nimeämisen kautta (Polit ym. 2001). Amedeo Giorgi on yksi johtavia fenomenolo-
gisen suuntauksen esittäjä ja metodologian sekä analyysin kehittäjä. Giorgin (1985, 1994, 
2000) analyysimenetelmä pohjautuu Husserlin (1965) ajatteluun (ks. myös Koch 1995, 
1996, Polit et al. 2001). Tässä menetelmässä etenee osallistujien esittämistä esimer-
kinomaisista yksityiskohdista suurempiin kokonaisuuksiin induktiivisen analyysin avulla 
ja päätyy yleisempään ymmärrykseen ilmiöstä, mikä on tutkimuksen kohteena (Karjalai-
nen & Siljander 1994, Giorgi 1985, 1994, 2000, Hallett 1995, Koch 1995, 1996, Walters 
1995). 

Tässä tutkimuksessa analysointimenetelmänä olen siis käyttänyt Giorgin (1985, 1994, 
2000) kehittämää fenomenologisen tutkimuksen aineiston analyysimenetelmää (osajul-
kaisu II) ja Perttulan (1995a, 1998) kehittämää useampivaiheista fenomenologisen tutki-
muksen analyysimenetelmää, joka on kehitetty Giorgin (1985) alkuperäisestä analyysi-
menetelmästä (yhteenveto-osa). Olen käyttänyt pääosin Giorgin alkuperäistä metodia 
kirjoittaessani toista osajulkaisua. Giorgin (1985, 10, 2000, 13) menetelmä noudattaa 
seuraavia vaiheita: kokonaiskäsityksen saaminen aineistosta, merkityksen sisältävien yk-
siköiden erottaminen psykologisella asenteella ja fokusoituen tutkittavaan ilmiöön sisäl-
löllisesti, merkityksen sisältävien yksiköiden muuntaminen tutkijan tieteenalan kielelle 
tutkittavan ilmiön perusteella ja muunnettujen merkitysyksiköiden muodostaminen syn-
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teesiksi yksilön kokemuksista (sisältää yksilökohtaisen ja yleisen merkitysrakenteen 
muodostamisen).  

Kun kirjoitin fenomenologisen menetelmän soveltamisesta osajulkaisua (II), tein yhtä 
aikaa aineiston analyysiä. Tällöin luin Giorgin (1985) kirjaa, tein muistiinpanoja, ana-
lysoin Giorgin käyttämää esimerkkiä oppimisesta (learning) ja Wertzin (1985, 155�216) 
omaa esimerkkiä omasta empiirisestä analysointiprosessistaan Giorgin metodin mukai-
sesti. Samalla kertaa yritin ymmärtää Perttulan (1995a, 1998) tekemiä muunnoksia Gior-
gin menetelmään. Eli etenin Giorgin analyysimenetelmien päävaiheiden mukaan osajul-
kaisu II kirjoittaessani, mutta vaiheiden sisällön ymmärtämiseksi käytin esimerkkeinä 
empiirisiä tutkimuksia. Olen käyttänyt osaltaan Perttulan (1995a, 1998, 2000) kuvaamia 
osavaiheiden nimiä osajulkaisu II:ssa yleisen situationaalisen merkitysrakenteen muodos-
tamiseksi ilman, että olisin viitannut Perttulaan (1995a, 1998, 2000). En ole jättänyt viit-
taamatta Perttulaan tahallisesti, vaan luulen, että tämän osajulkaisun (II) kirjoit-
tamisvaiheessa minulla on ollut vaikeuksia hahmottaa asioita ja kokonaisuutta sekä il-
maista asiaa englannin kielellä. Esitän seuraavaksi esimerkin avulla aineiston analyysin 
päävaiheet Giorgin (1985, 1994, 2000) ja Perttulan (1995a) näihin vaiheisiin tekemien 
lisävaiheiden mukaan. Analyysin aikana olen muodostanut kaikkien tutkimukseen osallis-
tuneiden yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet, mutta olen kuvannut yhden 
esimerkkinä sekä artikkelissa että yhteenveto-osassa. Kaikista yksilökohtaisista, situatio-
naalisista merkitysrakenteista olen sitten muodostanut yleisen, situationaalisen merkitys-
rakenteen psykoosin kokemuksesta ja autetuksi tulemisesta psykiatrisen sairaalahoidon 
aikana (osajulkaisu II), mitä pidän tämän tutkimuksen tuloksena (osajulkaisut III ja IV).  

3.5.1  Yksilökohtaisten situationaalisten merkitysrakenteiden 
muodostaminen 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa muodostin haastattelukeskusteluista syntyneestä ai-
neistosta tutkimuskohteen kannalta tärkeistä merkityssuhteista yksilökohtaisia situatio-
naalisia merkitysrakenteita. Yksilökohtaisten situationaalisten merkitysrakenteiden muo-
dostamisen vaiheina ovat 1) kokonaiskäsityksen saaminen aineistosta (Giorgi 1985, 2000, 
Perttula 1995a, 1998), 2) merkityksen sisältävien yksiköiden erottaminen fokusoituen 
tutkittavaan ilmiöön (Giorgi 1985, 2000, Perttula 1995a, 1998) ja 3) aineistoa sekä tutkit-
tavaa ilmiötä kuvaavien sisältöalueiden muodostaminen (Perttula 1995a, 1998). Sitten 
tutkija 4) muuntaa merkityksen sisältävät yksiköt tutkijan tieteenalan kielelle tutkittavan 
ilmiön perusteella (Giorgi 1985, 2000, Perttula 1995a, 1998) ja 5) laatii muunnettujen 
merkityksen sisältämien yksiköiden sisältöalueittain muodostetun yksilökohtaisen situa-
tionaalisen merkitysrakenteen (Giorgi 1985, 2000, Perttula 1995a, 2000). 

1. Kokonaiskäsityksen saaminen aineistosta (Giorgi 1985, 2000, Perttula 1995a, 1998): 
Ensiksi luin aineiston useaan kertaan saadakseni sisällöstä hyvän, kokonaisvaltaisen 
käsityksen. Pyrin eläytymään tutkimukseen osallistuvien kokemuksiin ilman en-
nakkokäsityksiä ja ymmärtämään aineistoa heidän näkökulmastaan. Eläytyminen 
tutkimukseen osallistuvien kokemuksiin ei ollut vaikeaa, koska olin ollut osastoilla 
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seuraamassa eri hoitotilanteita ja potilaiden olemista osastoilla. Vaikeinta mielestäni 
oli sulkeistaminen, millä tarkoitetaan erityistieteellisessä tutkimuksessa tutkijan ta-
junnan sisäistä toimintaa, jossa hän tietoisesti reflektoi tutkittavaan ilmiöön liittämi-
ään merkityssuhteita ja pyrkii sitten siirtämään ne pois tutkimusprosessin ajaksi 
(Husserl 1965, Perttula 1995a, 1998, Giorgi 1985, 2000). Sulkeistaminen onnistui 
parhaiten antamalla analyysin edetä aineistolähtöisesti luomatta siihen erityisiä abst-
rakteja tai teoreettisia luokkia analyysin missään vaiheessa, mitä myös Husserl 
(1965), Giorgi (1985) ja Perttula (1998) tarkoittavat avoimella mielellä ja että tutkija 
suhtautuu ilman etukäteisodotuksia aineistoon. Reflektoin tietoisesti aikaisempia kä-
sityksiäni psykoosista, siihen liittämiäni määritelmiä, psykiatrisen hoitotyön autta-
mistapahtumaa eri näkökulmineen ja osastolla havainnoimiani tilanteita. En tutustu-
nut tarkasti potilasdokumentteihin, koska halusin päästä potilaiden itsensä kokemiin 
tilanteisiin ja sisältöihin paremmin kiinni. Mielestäni juuri aineiston avoin, reflek-
toiva seuraaminen takasi ennakkokäsitysten sulkeistamisen (Perttula 1998).  

2. Merkityksen sisältävien yksiköiden erottaminen, fokusoiden tutkittavaan ilmiöön 
(Giorgi 1985, 2000, Perttula 1995a, 1998) ja aineistoa sekä tutkittavaa ilmiötä kuvaa-
vien sisältöalueiden muodostaminen (Perttula 1995a, 1998): 
Kun olin saanut kokonaiskäsityksen aineistosta, aloitin prosessin uudelleen luke-
malla aineistoa löytääkseni siinä olevat oleelliset merkityksen sisältämät yksiköt, jot-
ka olivat relevantteja tutkimukseni kannalta ja keskeiset sisällölliset teemat. Jaoin 
koko aineiston merkityksen sisältäviin yksiköihin, jotka itsessään ilmaisivat tutkitta-
van ilmiön kannalta olennaisen, sellaisenaan ymmärrettävän merkityksen. Tässä tut-
kimuksessa merkityksen sisältämät yksiköt liittyivät tutkimukseen osallistuvien ko-
kemuksiin psykoosista ja autetuksi tulemisesta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. 
Merkitysyksikkönä pidin kaikkia tutkimuksessa mukana olevien lausumia, joissa tuli 
esille tutkimustehtävien kannalta olennaisia asioita. Aina, kun tutkimuksessa mukana 
ollut alkoi kertoa uudesta kokemuksesta, erotin uuden merkityksen sisältämän yksi-
kön. Joissakin tapauksissa merkitys tuli ilmi jo yhdessä ainoassa sanassa, kun taas 
toisessa tapauksessa merkitys ilmeni koko lauseessa tai useamman lauseen kokonai-
suudessa. Seuraavassa esitän esimerkin mukana olleen henkilön haastattelukat-
kelmasta erotettuja merkityksen sisältäviä yksiköitä sisältöalueesta kokemus auttami-
sesta. Kursiivilla kirjoitettu teksti on haastateltavan puhetta ja kappalejaotus osoittaa 
merkityksen sisältävän yksikön.  

Miten voi auttaa silloin, kun tulee tällaisia tuntemuksia kuin sinullakin on ollut? 

Se puhuminenhan se kaikkein tärkein on, että pystyy puhumaan toisen kanssa 
kuitenkin sitten, että jos sitä ei pysty kenellekään puhumaan mitään, niin silloin 
se on vielä vaikeampaa. 

Sitä täytyy saada purkaa itseään silloin. 

Silloin täytyy olla joku, joka kuuntelee, kun en minäkään voi puhua kotona ke-
nellekään mitään.  

Ja sitten niin kuin yksilöllisesti hoitaa, eikä niin kuin ryhmää vaan kaikille.  
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Niin ja se minusta on hirveän tärkeää, että niin kuin tehdä niitä tutkimuksia, että 
saa varmuuden, ettei ole jostakin vielä vakavammasta kysymys.  

Kun minäkin niin kuin pyysin niitä tutkimuksia tähän pään kuvaukseen ja hor-
monitutkimukseen, mutta ei niitä kuitenkaan sitten tehty.  

Ja lääkkeethän ne myös ovat tärkeitä, mutta minulla, kun oli niin raju se annos 
kuitenkin, että tuli kaikki nämä tämmöiset sivuvaikutukset. 

Muodostin aineistoa jäsentävät suhteellisen laajat sisältöalueet yhtä aikaa merkityk-
sen sisältämien yksiköiden erottamisen kanssa. Sisältöalueet muodostuivat jatkuvaan 
aineistoon tutustumisen, lukemisen ja tutkimustehtävien perusteella, jolloin keskeistä 
oli tutkimukseen osallistuvien yksilökohtainen situationaalinen kokemus psykoosista 
ja autetuksi tulosta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Sisältöalueiksi näin muodos-
tuivat: 1) kokemus itsestä, 2) lähiverkostosta ja 3) selviytymisestä jokapäiväisestä 
elämästä, 4) kokemus selviytymiskeinoista sairauden oireista, sairastumisesta ja hoi-
toon tulosta, ja 5) kokemus autetuksi tulemisesta, 6) nykytilasta ja tulevaisuudesta. 

3. Merkityksen sisältävien yksiköiden muuntaminen tutkijan tieteenalan kielelle tutkit-
tavan ilmiön perusteella (Giorgi 1985, 2000, Perttula 1995a, 1998): 
Seuraavassa vaiheessa muunsin merkityksen sisältämät yksiköt tutkijan tieteenalan 
kielelle menettämättä kuitenkaan tutkimukseen osallistuvien kokemusta. Pyrin ta-
voittamaan kunkin merkityksen sisältämän yksikön ilmentämän kokemuksen keskei-
sen sisällön. Merkityksen sisältämät kielelliset muunnokset esitin kielellisesti mah-
dollisimman yksiselitteisesti ja erilaisiin teoreettisiin käsitteisiin sitoutumista vält-
täen. Reflektoin tietoisesti tutkittavien kokemusta tutkittavasta ilmiöstä ja pyrin mie-
likuvitustasolla löytämään juuri sellaisia välttämättömiä merkityksiä, jotka tekevät 
kokemuksesta sisällöltään juuri kyseisen kokemuksen ja ettei kokemus muunnu al-
kuperäisestä. Seuraavassa esitän esimerkin yhden tutkimukseen osallistuneen merki-
tyksen sisältämien yksiköiden muuntamisesta sisältöalueesta �kokemus autetuksi tu-
lemisesta�. Muunnos on merkitty sulkuihin isoin kirjaimin. 

Minä koin, että minä kuolen ja silloin lähdettiin hakemaan apua ja ensin mentiin 
sinne sairaalaan, toiseen sairaalaan, josta sitten toimitettiin tänne. (HÄN OLI 
LÄHTENYT HAKEMAAN APUA KUOLEMAN TUNTEESEEN, JOLLOIN 
HÄNET OLI OHJATTU PSYKIATRISEEN SAIRAALAAN). No se puhuminenhan 
se on kaikkein tärkeintä, että täytyy olla joku, jolle puhua kuitenkin, että jos ei olisi 
ketään, niin se olisi sitten vaikeampaa kuitenkin. Ja sitten niin kuin yksilöllisesti hoi-
taa, eikä niin kuin ryhmää vaan kaikille. Niin ja se minusta on hirveän tärkeää, että 
niin kuin tehdä niitä tutkimuksia, että saa varmuuden, ettei ole jostakin vielä vaka-
vammasta kysymys, kun minäkin pyysin, mutta ei niitä kuitenkaan sitten tehty. Ja 
lääkkeethän ne myös ovat tärkeitä, mutta minulla, kun oli niin raju se annos kuiten-
kin, niin tuli kaikki nämä tämmöiset sivuoireet. (HÄN KOKEE AUTETUKSI 
TULEMISESSA OLEVAN TÄRKEÄÄ HOITAJAN KANSSA TAPAHTUVAT 
YKSILÖLLISET KESKUSTELUT, TUTKIMUKSET JA LÄÄKKEET. 
TUTKIMUSTEN AVULLA TODISTETTAISIIN, ETTEI OLE VAKAVAMMASTA 
SAIRAUDESTA KYSYMYS). Voin minä puhua vaikeistakin asioista, sitä täytyykin 
purkaa itseään, minä kun olen kokenut niin paljon. Ja minulla on ystävä, jonka kans-
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sa minä puhun paljon kaikenlaista. (HÄN KOKEE VOIVANSA PUHUA 
VAIKEISTAKIN ASIOISTA, JA NÄIN PURKAA ITSEÄÄN). No sehän se oli ka-
malan tärkiää, kun ne hoitajat vakuuttivat, etten minä voi aiheuttaa muille vahinkoa, 
että sitten uskalsin niin kuin liikkua enemmän. (HÄN ON KOKENUT 
MERKITYKSELLISEKSI HOITAJIEN VAKUUTTELUN JA ETTEI HÄN VOI 
AIHEUTTAA VAHINKOA MUILLE HENKILÖILLE. HÄN ON SITTEN 
USKALTANUT LIIKKUA ENEMMÄN). Minusta se olisi tärkeää, että jokaista niin 
kuin yksilöllisesti opetettaisiin löytämään se oma minä, niin kuin minäkin tunsin, ett-
en kykene hallitsemaan itseäni enkä omaa ruumistani. (HÄN ON KOKENUT 
TÄRKEÄKSI LÖYTÄÄ OMA ITSENSÄ JA ITSEHALLINTA). Niin ei siellä pal-
jon kerrottu mitään, minäkin sain tietää niistä toiminnoista osaston muilta potilailta, 
niin että kaikesta olisi pitänyt kertoa enemmän, niin kuin näistä lääkkeiden sivu vai-
kutuksista, kun minulla meni tuo puhe semmoiseksi sammaltavaksi, ja ihan niin kuin 
olisi ollut päissään, niin potilaat sanovat, että se johtuu siitä lääkkeestä, että paljon 
enemmän olisi pitänyt kertoa. Ja ei se oma hoitaja ehtinyt, kun sano vaan aina, että 
on niin kiire, että se oli sellainen pikapuhelu se meidän keskustelu sitten, että eipä 
siinä paljon ehtinyt puhuakaan. (HÄN OLISI TOIVONUT ENEMMÄN TIETOA 
HOIDOSTA, HOIDON ORGANISOINNISTA JA KESKUSTELUJA OMAN 
HOITAJAN KANSSA).  

4. Muunnettujen merkityksen sisältämien yksiköiden yhdistäminen sisältöalueittain ja 
situationaalisen yksilökohtaisen merkitysrakenteen laatiminen (Giorgi 1985, 2000, 
Perttula 1995a, 1998) 
Giorgia soveltamalla on tavoiteltavaa, että muodostetaan myös yksilökohtainen si-
tuationaalinen merkitysrakenne (Giorgi 1985). Perttulaa (1995a, 1998) mukaillen lo-
pulta yhdistin kaikki muunnetut, merkityksen sisältämät yksiköt eri sisältöalueisiin ja 
muodostin näistä yksilökohtaisen situationaalisen merkitysrakenteen tutkimukseen 
osallistuvien psykoosin ja autetuksi tulemisen kokemuksesta. Merkityksen sisältämät 
yksiköt asetetaan sisällöllisesti toistensa yhteyteen. Tämä merkitysten välisten yhte-
yksien tavoittaminen on tärkeää, koska tajunnallinen ilmiö ei muodostu erillisistä 
merkityssuhteista vaan niiden monimutkaisista mielellisistä kietoutumisista. Merki-
tysrakenteella viitataan empiirisessä erityistieteellisessä tutkimuksessa tutkittavan 
ilmiön kokonaisuuteen, joka on yleensä osa koetusta maailmasta. Täten tutkija pyrkii 
hahmottamaan toisen ihmisen kokemuksen toistuvia ja tutkimuksen kannalta keskei-
simpiä merkityssisältöjä (Perttula 1995a, 1998).  

Esimerkki yksilökohtaisesta situationaalisesta merkitysrakenteesta: Esitän seuraa-
vaksi esimerkin yhden tutkimukseen osallistuneen henkilön yksilökohtaisesta situa-
tionaalisesta merkitysrakenteesta. Kuvauksessa en esitä hyvin tarkkoja yksi-
tyiskohtaisia elämän olosuhteisiin liittyviä faktatietoja tutkimukseen osallistuneen in-
timiteetin suojaamiseksi. Lisäksi niiden esittämisellä ei ole myöskään merkitystä tut-
kimuksen tarkoituksen eikä tutkimustehtävien näkökulmasta.  

Keski-ikäinen, perheellinen, palvelualalla työskentelevä nainen 

Kokemus itsestä, lähiverkostosta ja selviytymisestä jokapäiväisessä elämässä: Hän 
pitää itseään ahkerana ja työteliäänä. Hän kokee olleensa tyytyväinen, onnellinen ja 
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rauhallinen aikaisemmin. Hän on pyrkinyt aina auttamaan muita niin paljon kuin on 
pystynyt, erityisesti lähiomaisiaan. Hän kokee, ettei hän ole muistanut ajatella itseään 
ja omaa jaksamistaan. Hän kokee olleensa voimakas luonne, eikä hän ole pelännyt 
juuri mitään. Lisäksi hän pitää itseään järki-ihmisenä. Hän kokee merkityksellisiksi 
lähiomaiset, joiden hyvinvoinnista hän kantaa huolta. Hän kokee lähiomaisten autta-
van ja tukevan häntä, vaikka hän ei voi puhua kotona heille oudoista tuntemuk-
sistaan. Hän kokee selviytyneensä jokapäiväisestä elämästään hyvin ahkeruuden, 
työnteon, harrastusten ja hyvien ihmissuhteiden ansiosta.  

Kokemus selviytymiskeinoista sairauden oireista, sairastumisesta ja hoitoon tulosta: 
Ennen viime vuotta hänellä ei ole ollut minkäänlaisia mielenterveysongelmia. Hän 
on nyt ensimmäistä kertaa psykiatrisessa sairaalassa hoidossa. Hän kokee, että hänen 
psyykkiset tuntemuksensa alkoivat elämässä olleiden senhetkisten tapahtumien yh-
teydessä. Tällöin hän koki vaikeuksia hallita itseään, häntä hallitsi ja ohjasi joku ul-
kopuolinen. Hänellä oli pelkoja, että hän voi aiheuttaa vahinkoa muille, mikä teki hä-
net hyvin pelästyneeksi. Hän ei kyennyt ajattelemaan muuta kuin tunteitaan ja koki, 
että hänellä ei ole voimia jaksaa. Hän liitti nämä tuntemukset todellisiin kotona ta-
pahtuviin tilanteisiin, mikä toisaalta aiheutti riitaa muiden perheenjäsenten kanssa. 
Hän oli yrittänyt selviytyä psyykkisten tuntemustensa kanssa hakemalla apua useista 
eri paikoista, keskustelemalla ystävänsä kanssa ja rukoilemalla.  

Kokemus autetuksi tulemisesta: Hän on lähtenyt hakemaan apua kuolemantuntee-
seen, jolloin hänet oli ohjattu psykiatriseen sairaalaan. Hän kokee autetuksi tulemi-
sessa olevan tärkeää hoitajan kanssa käytävät yksilölliset keskustelut, tutkimukset ja 
lääkkeet. Tutkimusten avulla todistettaisiin, ettei ole vakavammasta sairaudesta ky-
symys. Hän kokee voivansa puhua vaikeistakin asioista ja näin purkaa itseään. Hän 
on kokenut merkitykselliseksi hoitajien vakuuttelun turvassa olosta ja ettei hän voi 
aiheuttaa vahinkoa muille henkilöille. Hän on kokenut tärkeäksi löytää oma itsensä 
ja, että oppisi hallitsemaan itseään. Hän on kokenut hoitajien vakuuttelun jälkeen us-
kaltaneensa liikkua ympäristössä, eikä hänen ole enää tarvinnut suojautua pahan uh-
kaa vastaan. Hän olisi toivonut enemmän tietoa hoidosta, hoidon organisoinnista ja 
keskusteluja oman hoitajan kanssa. Hän olisi toivonut, että keskustelut sisältäisivät 
keinoja, miten löytää oma minä uudestaan, kun on kummallisia tuntemuksia ja pel-
koja minän menettämisestä. Hän kokee, että hänen omia toiveitaan hoidon suhteen 
kyseltiin vähän. Hän sai tietoa osaston toiminnoista, eri aktiviteeteista ja lääkkeiden 
sivuvaikutuksista muilta osaston potilailta.  

Kokemus nykytilasta ja tulevaisuudesta: Hän syyllistää itseään osallistumisestaan 
ryhmiin, joihin oli hakeutunut, koska uskoo niiden aiheuttaneen hänen outoja tunte-
muksiaan. Hän on tietoisesti pyrkinyt laittamaan vaikeiden asioiden muistot taka-
alalle ja aikoo nyt keskittyä itseensä ja omien voimiensa palauttamiseen. Hän aikoo 
rajata itsensä jakamista moneen eri suuntaan. Hän haluaa päästä tasapainoon itsensä 
kanssa ja toivoo saavansa sen hyvän olon takaisin, mikä hänellä oli ennen oireiden 
ilmaantumista. Tällä hetkellä hän kokee vointinsa olevan vielä hieman levoton ja 
lääkkeiden sivuvaikutukset kiusaavat, koska hänellä on jäykkyyttä. Hän uskoo ja 
luottaa paranemiseen sekä Jumalaan. Hän jatkaa hoitoaan avohoidossa käymällä kes-
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kustelemassa erikoissairaanhoitajan luona sekä mahdollisuuksien mukaan osallistu-
malla ryhmiin. Lisäksi kotona on paljon touhua, joka pitää hänet virkeänä ja toi-
meliaana. 

3.5.2  Yleisen situationaalisen merkitysrakenteen muodostaminen 

Tässä tutkimuksessa analyysin toisessa vaiheessa on pyrkimyksenä tavoittaa käsitteelli-
sesti yleistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Perttula 1995a, 1998). Yleinen situationaalinen 
merkitysrakenne voidaan esittää monella tavalla (Giorgi 1985, 1998, 2000). Giorgi (1998, 
20, 2000, 15) esittää, että yleisen situationaalisen merkitysrakenteen tulee kuvata ilmiön 
parhainta yleistä merkitystä, ei yksilöiden yksilökohtaisia merkitysrakenteita. Perttulan 
(1998) mukaan Giorgi esittää yleisen, situationaalisen rakenteen muodostamista tai sen 
tyypittelyä ja tämä yleinen, situationaalinen merkitysrakenne sisältää kaikki yksilökohtai-
set situationaaliset merkitysrakenteet. Giorgi (1985, 1994) pitää tärkeänä, että yksilöitä on 
enemmän kuin yksi, jolloin ilmiön oleellinen sisältö tai olemus saadaan parhaiten esiin 
(Giorgi 1985, 1994). Perttulan (1995a) mukaan yksilökohtaiset situationaaliset merkitys-
rakenteet mielletään metodin toisen vaiheen tutkimusaineistoksi. Niitä ei kuitenkaan enää 
pidetä tiettyjen ihmisten koetun maailman kuvauksina, vaan esimerkkeinä tutki-
muskohteeseen suuntautuvasta, tutkittavaa ilmiötä kuvaavasta yleisestä.  

Kaikkien tutkimukseen osallistuvien yksilökohtaisista, kertomuksen muodossa ole-
vista situationaalisista merkitysrakenteista etenin kaikki tutkittavat kattavaan yleiseen 
situationaaliseen merkitysrakenteeseen. Yleisen, situationaalisen merkitysrakenteen tulee 
sisältää jokaisen tutkimukseen osallistuvan yksilökohtaisessa situationaalisessa merkitys-
rakenteessa esiinnousseet, tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset sisällöt. Tutkijan on pää-
tettävä, mitkä ominaisuudet yksilökohtaisista situationaalisista merkitysrakenteista ilmai-
sevat yleistä totuutta ja mitkä eivät. Tästä johtuen tutkijan tulee verrata eri yksilökohtaisia 
situationaalisia merkitysrakenteita toisiinsa ja etsittävä niistä eroavuuksia ja yhtäläisyyk-
siä. Samankaltaisuudet edustavat näin yleistä situationaalista merkitysrakennetta ilmiöstä. 
Tutkija käy näin jatkuvaa keskustelua yksilökohtaisten ja yleisen situationaalisen merki-
tysrakenteen välillä (Giorgi 1985, 1994, 2000, Perttula 1995a, 1998).  

Seuraavaksi esitän esimerkkien avulla muodostetun yleisen situationaalisen merkitys-
rakenteen potilaiden kokemuksista psykoosin ja autetuksi tulemisen todellisuudesta psy-
kiatrisen sairaalahoidon aikana. Analyysin loppuosassa käytän Perttulan (1995a) esittä-
miä fenomenologisen analyysin vaiheita, koska Giorgi (1985, 1994, 2000) ei kuvaa ylei-
sen situationaalisen merkitysrakenteen muodostamiseksi vaiheita. Giorgi (1985, 1994, 
2000) pitää tärkeänä kuvata sekä yksilökohtaiset ja niistä muodostettu yleinen situatio-
naalinen merkitysrakenne. Olen käyttänyt Perttulan (1995a) analyysimenetelmään kehit-
telemiä lisävaiheita tämän tutkimuksen aineiston analysointia tehdessäni, koska tässä 
yhteenveto-osassa voidaan näin paremmin seurata analyysin etenemistä kohti yleistä 
merkitysrakennetta. Analyysi etenee yksilökohtaisista situationaalisista merkitysra-
kenteista yleiseen situationaaliseen merkitysrakenteeseen seuraavien vaiheiden kautta: 
Yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet jaetaan merkityksen sisältämiin yksi-
köihin ja nämä merkityksen sisältävät yksiköt tiivistetään yleiselle kielelle, joissa yksilöl-



50 

linen kokemus ei ole enää esillä. Yleiselle kielelle muunnettujen merkityksen sisältävien 
yksiköiden avoimen lukemisen perusteella muodostetaan niitä jäsentävät sisältöalueet ja 
yleiselle kielelle muunnetut merkityksen sisältävät yksiköt sijoitetaan niitä jäsentäviin 
sisältöalueisiin. Kukin sisältöalue jaetaan niitä jäsentäviin spesifeihin sisältöalueisiin, 
joihin yleiselle kielelle muunnetun merkityksen sisältämä yksikkö sijoitetaan. Tämän 
jälkeen kunkin spesifin sisältöalueen niihin sijoitetut yleisen merkityksen sisältävät yksi-
köt asetetaan sisällöllisesti toistensa yhteyteen, jolloin muodostuu spesifi yleinen merki-
tysrakenne. Lopuksi laaditaan yleinen merkitysrakenne asettamalla spesifejä sisältöaluei-
ta jäsentävät yleiset merkitysrakenteet toistensa yhteyteen, josta muodostetaan tutkittavaa 
ilmiötä koskeva yleinen situationaalinen merkitysrakenne (Perttula 1995a).  

Tässä tutkimuksessa tämä yleinen situationaalinen merkitysrakenne edustaa käsitteelli-
sesti yleistä tietoa, on toisen vaiheen analysoinnin tulos ja esitetään tutkimustuloksina 
kyseisestä tutkimuskohteesta. Vaiheiden esittämisen ja analysoinnin etenemisen esimerk-
kinä on aikaisemmin kuvattu keski-ikäinen, perheellinen, palvelualalla työskentelevä 
nainen, jonka yksilökohtaisen situationaalisen merkitysrakenteen kuvasin.  

1. Yksilökohtaisten situationaalisten merkitysrakenteiden jakaminen merkityksen sisäl-
täviin yksiköihin ja yksiköiden muuntaminen kielelle, joissa yksilöllinen kokemus ei 
enää ole esillä.  

Ensin jaoin yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet merkityksen sisältä-
miin yksiköihin ja tiivistin yksiköt kielelle, joissa yksilöllinen kokemus ei ole enää 
esillä. Tämän muutoksen olen kuvannut esimerkin jälkeen ilmaistuina isoin kirjai-
min. Kuvaan seuraavassa esimerkkinä osan edellä olevan yksilöllisen situationaali-
sen merkitysrakenteen sisältöalueesta kokemus autetuksi tulosta.  

Kokemus autetuksi tulosta 

Hän on lähtenyt hakemaan apua kuolemantunteeseen. AVUN TARVE KOETTU 
KUOLEMANTUNNE. Hän kokee autetuksi tulemiseksi olevan tärkeää hoitajan 
kanssa tapahtuvat yksilölliset keskustelut, tutkimukset ja lääkkeet. YKSILÖLLISET 
KESKUSTELUT HOITAJAN KANSSA, TUTKIMUKSET JA LÄÄKKEET 
AUTTAVAT. Tutkimusten avulla todistettaisiin, ettei vakavammasta sairaudesta ole 
kysymys. TIETOISUUS TILANTEESTA AUTTAA. Hän on kokenut merkitykselli-
seksi hoitajien vakuuttelun turvassa olosta ja ettei hän voi aiheutetaan vahinkoa muil-
le henkilöille. VAKUUTTELU TURVASTA JA ITSEN HALLINNASTA 
TÄRKEÄÄ. Erityisesti keskustelujen hän olisi toivonut sisältäneen, miten löytää 
oma minä uudestaan, kun on kummallisia tuntemuksia ja pelkoja minän menettämi-
sestä. OMAN MINÄN LÖYTÄMINEN HOITAJAN AVULLA TÄRKEÄÄ.  

2. Yleiselle kielelle muunnettujen, merkityksen sisältävien yksiköiden avoimen lukemi-
sen perusteella niitä jäsentävien sisältöalueiden muodostaminen (Perttula 1995a)  
Toiseksi muodostin yleiselle kielelle muunnettujen merkityksen sisältävien yksiköi-
den avoimen lukemisen perusteella niitä jäsentävät sisältöalueet, joiksi muodostui 1) 
kokemus itsestä, 2) kokemus lähiverkostosta, 3) kokemus selviytymisestä jokapäiväi-
sessä elämässä, 4) kokemus psyykkisistä tuntemuksista, 5) kokemus autetuksi tu-
losta, 6) kokemus nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tässä yhteydessä sijoitin yleiselle 
kielelle muunnettujen merkityksen sisältävän yksikön johonkin kuudesta sisältöalu-
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eesta. Sisältöalueen muodostivat tässä vaiheessa samaa sisältöä ilmaisevat eri ihmis-
ten kokemukset.  

3. Sisältöalueiden jakaminen niitä jäsentäviin spesifeihin sisältöalueisiin ja jokaisen 
yleiselle kielelle muunnetun merkityksen sisältämän yksikön sijoittaminen johonkin 
spesifiin sisältöalueeseen (1995a).  
Sitten jaoin kunkin sisältöalueen niitä jäsentäviin spesifeihin sisältöalueisiin ja sijoi-
tin jokaisen yleiselle kielelle muunnetun merkityksen sisältämän yksikön johonkin 
spesifiin sisältöalueeseen Tämän jälkeen kirjoitin ylös sisältöalueet ja spesifit sisältö-
alueet, joita olivat: 

− Kokemus itsestä: Kokemus luonteesta/persoonasta ja kokemus suhteesta muihin 
ihmisiin  

− Kokemus lähiverkostosta: Lähiverkosto tukeva ja auttava, lähiverkosto huolen ai-
heena, lähiverkosto ymmärtämätön ja ristiriitoja aiheuttava 

− Kokemus/käsitys selviytymisestä jokapäiväisessä elämässä: Selviytyminen arjen 
vaatimuksista, selviytyminen työelämässä 

− Kokemus psyykkisistä tuntemuksista: Kokemus psyykkisiin tuntemuksiin johta-
neista tekijöistä, kokemus hoitoon tulosta, kokemus psyykkisistä tuntemuksista ja 
omaehtoiset selviytymiskeinot psyykkisten tuntemusten kanssa 

− Kokemus autetuksi tulemisesta: Autetuksi tulemista edistävät ja estävät tekijät, in-
terventioiden sisällöllinen anti autetuksi tulemiseksi ja autetuksi tulo psyykkisesti 
huonokuntoisena 

− Kokemus nykyvoinnista ja tulevaisuudesta  

Kuvaan seuraavassa kuviossa spesifeihin sisältöalueisiin kuuluvat merkityksen sisäl-
tävät yksiköt kaikilta tutkimuksessa mukana olevilta henkilöiltä. Sisältöalue on ko-
kemus autetuksi tulemisesta ja sen spesifi sisältöalue �autetuksi tulemista edistävät ja 
estävät tekijät�. Taulukon esimerkkinä on kuvaus autetuksi tulemista edistävistä te-
kijöistä, jossa näkyy myös, keneltä tutkimuksessa mukana olevalta alkuperäinen yk-
sikkö on peräisin. 
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Taulukko 1.  Spesifisen, yleisen merkitysrakenteen merkityksen sisältämät yksiköt 
kokemuksesta �autetuksi tulemista edistävät tekijät�  

Autetuksi tulemista edistävät tekijät Tutkimuksessa mukana oleva henkilö 
Ilmapiiri rauhallinen ja turvallinen H1,H2, H3, H4, H5, H7, H8 
Tieto hoidosta, hoitajan roolista, lääkkeistä H1, H3, H5, H7, H8 
Kohtelu ystävällistä, hienotunteista, kiinnostunutta, 
ymmärtävää 

H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 

Hoitotilanteet, joilla yhteys omaan tilaan  H1, H2, H4, H5, H6, H7, H8 
Keskustelu oman hoitajan tai hoitajien kanssa  H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 
Hoitoneuvottelut, joihin omaiset osallistuvat H1, H3, H4, H6, H7, H8 
Vaikutusmahdollisuus omaa hoitoa koskevaan 
päätöksentekoon 

H2, H4, H5, H6, H7, H8 

Lääkehoito H3, H4, H5, H6, H7 

4. Spesifin yleisen merkitysrakenteen muodostaminen (Perttula 1995a)  
Tämän jälkeen asetin kunkin spesifin sisältöalueen osalta niihin sijoitetut tiivistetyn 
merkityksen sisältävät yksiköt sisällöllisesti toistensa yhteyteen, jolloin muodostui 
spesifi yleinen merkitysrakenne. Tämä muodostettiin erikseen jokaisesta spesifistä 
sisältöalueesta, joita tässä tutkimuksessa on yhteensä 16. Seuraavaksi esitän spesifin, 
yleisen merkitysrakenteen sisältöalueesta kokemus autetuksi tulemisesta: autetuksi 
tulemista edistävät tekijät. 

Kokemus autetuksi tulemisesta: autetuksi tulemista edistävät tekijät 

Potilaat kokivat autetuksi tulemista edistäviksi tekijöiksi osaston rauhallisuuden, ko-
dikkuuden, tietoisuuden osaston tarjoamasta hoidosta, hoitajan roolista ja lääkkeistä, 
kohtelun ystävällisyyden, hienotunteisuuden ja ymmärtämisen. Potilaat kokivat ne 
hoitotilanteet auttaviksi, joilla oli yhteyttä potilaan kokemaan, sisäiseen omaan tilaan 
ja tilanteeseen. Edelleen potilaat kokivat auttavan, kun keskusteltiin joko oman hoita-
jan tai hoitajien kanssa. Samoin hoitoneuvottelut, joihin omaiset osallistuvat, vai-
kutusmahdollisuus omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon sekä mahdollisuus 
ilmaista mielipiteitään koettiin auttavina. Lääkehoitoa potilaat pitivät tarpeellisena 
psyykkisten tuntemusten lievittymiseksi.  

5. Yleisen merkitysrakenteen laatiminen asettamalla spesifejä sisältöalueita jäsentävät 
yleiset merkitysrakenteet toistensa yhteyteen (Perttula 1995a) 
Kun olin laatinut kaikki yleiset spesifit merkitysrakenteet, suhteutin kunkin sisältö-
alueen spesifit merkitysrakenteet keskenään ja näin päädyin sisältöalueittain ete-
nevään yleiseen merkitysrakenteeseen. Seuraavassa kuvaan tutkimuksen sisältöalu-
eesta kokemus autetuksi tulemisesta yleisen merkitysrakenteen: 

Kokemus autetuksi tulemisesta helpottava ja välttämätön, auttamisesta jäsentymätön 
ja autetuksi tulo huonokuntoisena jatkuva kokemus turvallisuudesta ja kunnioituk-
sesta 

Potilaille kokemuksellisesti autetuksi tuleminen oli helpottava ja välttämätön, mutta 
auttamiseen liittyvät toiminnot jäivät jäsentymättömäksi. Autetuksi tuloon vaikuttivat 
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monet tekijät ja kokemus saada apua oli yksilöllinen. Keskeistä autetuksi tulossa oli, 
miten henkilökunta kohtaa ja kohtelee potilaita. Potilaat olivat haavoittuvia ja avutto-
mia psyykkisten tuntemusten hallinnan alla. Tämä merkitsi sitä, että hoitajien tulisi 
kyetä suojaamaan potilaita lisähaavoittuvuudelta sekä takaamaan heidän turvallisuu-
tensa. Henkilökunnan rauhallinen, tietyllä tavalla etäältä tapahtuva, mutta läsnä oleva 
tilanteiden seuraaminen koettiin tärkeäksi selkkausten välttämiseksi potilaiden ol-
lessa huonokuntoisena hoitoon tullessaan. Kaikki pakkoon liittyvät toimenpiteet ja 
epäilyt potilaita kohtaan merkitsivät henkilökohtaista loukkausta ja rangaistuksi tu-
lemisen tunnetta. Edelleen potilaille hoidon organisointi jäi jäsentymättömäksi, kos-
ka hoidon sisältöä, hoitajan roolia ja hoitomenetelmiä ei käyty keskusteluissa syste-
maattisesti läpi. Interventioiden sisällöllinen anti autetuksi tulemisen kokemuksissa 
oli erityisesti hoitajan kiinnostus, kuuntelu ja ymmärryksen osoitus. Potilaat pitivät 
tärkeänä saada purkaa tuntemuksiaan saadakseen tuntemuksensa paremmin haltuun, 
ymmärrettävän ja kokonaisvaltaisen käsityksen luomiseksi. Potilaiden kokemana 
keskeisenä esteenä tulla autetuksi oli tietämättömyys tuntemuksista. Yhteistyösuhde 
oman hoitajan kanssa oli keskeinen ja tärkeä avun saamisen kannalta, ja hoitajien ak-
tiivisempaa kontaktin ottoa potilaiden suhteen pidettiin tärkeänä. Potilaiden kokemus 
kiinnostuksesta heitä kohtaan merkitsi, että heistä myös välitettiin. Potilaat pitivät 
tärkeänä, että heitä kunnioitettiin ja ilmaistiin ääneen, että he osaavat ja kykenevät. 
Omaisten osallistuminen hoitoon oli merkityksellistä ja tärkeää autetuksi tulemiseksi. 
Omaisten osallistuminen varsinkin hoidon alkuvaiheessa lisäsi turvallisuuden tunnet-
ta tuttuudella ja tunteena, että asioita hoidetaan ja potilaasta huolehditaan. 

6. Tutkittavaa ilmiötä koskevan yleisen situationaalisen merkitysrakenteen laatiminen 
(Giorgi 1985, 1994, 2000) asettamalla sisältöalueiden yleiset merkitysrakenteet tois-
tensa yhteyteen(Perttula 1995a) 
Viimeisessä vaiheessa muodostin tutkittavaa ilmiötä koskevan yleisen situationaali-
sen merkitysrakenteen asettamalla sisältöalueiden yleiset merkitysrakenteet toistensa 
yhteyteen. Tällöin integroin edellä kuvatut sisältöalueet toisiinsa. Sen tuloksena esi-
tän tutkittua ilmiötä koskevan yleisen situationaalisen merkitysrakenteen. Tämä on 
tutkimuksen tiivistetyin empiirinen tulos, käsitteellinen yleinen. Se kuvaa kahdeksan 
aikuisen henkilön kokemuksia psykoosista ja autetuksi tulosta psykiatrisen sairaala-
hoidon aikana.  



4 Tutkimustulokset 

Tutkimustuloksina esitän fenomenologiseen tutkimukseen soveltuvan aineiston analyysin 
perusteella yksilökohtaisista situationaalisista merkitysrakenteista muodostetun yleisen 
situationaalisen merkitysrakenteen. Tämä yleinen situationaalinen merkitysrakenne edus-
taa yleistä tietoa tutkimukseen osallistuneiden kokemuksista psykoosista ja autetuksi tu-
lemisesta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Yleisen situationaalisen merkitysrakenteen 
tieto sisältää samankaltaisia sisältöjä, joita eri yksilöiden kokemuksissa ilmeni (Giorgi 
1985, 1994, 2000). Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt deskriptiivisen fenomenologian 
mukaiseen yleiseen tietoon, jolloin tavoitteena on ollut ilmiön yleispätevän olemuksen 
kuvaaminen yksilön reaalisten, usein konkreettisten elämän kuvausten kautta. Tähän olen 
mielestäni päässyt noudattamalla kurinalaisesti fenomenologista analyysimenetelmää 
(Giorgi 1985, 1989, 2000, Perttula 1995a, 2000).  

Tämän tutkimuksen tuloksena muodostui siis yleinen situationaalinen merkitysrakenne 
potilaiden kokemuksista psykoosin ja autetuksi tulemisen todellisuudesta psykiatrisen 
sairaalahoidon aikana. Tämän yleisen situationaalisen merkitysrakenteen ulottuvuudet 
ovat potilaan kokema hallitsematon minuus (kuvio 1) ja potilaan kokema autetuksi tule-
minen (kuvio 2). Esitän seuraavaksi tämän yleisen merkitysrakenteen ulottuvuudet esi-
merkkeineen. 

4.1  Potilaan kokema hallitsematon minuus  

Hallitsematon minuus merkitsi kokonaisvaltaista ja uuvuttavaa emotionaalista sekä fyy-
sistä minän muuttumisen ja itsehallinnan menetyksen tunnetta, herkistyneisyyttä itsen ja 
muiden suhteen, omaisten tärkeyttä/merkityksellisyyttä, vaihtelevaa ja vaikeaa, jokapäi-
väisessä elämässä selviytymistä.  
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Kuva 1. Potilaan kokema hallitsematon minuus 

Hallitsemattomaan minuuteen sisältyi emotionaalinen, fyysisen minän muuttumisen ja 
itsehallinnan menetyksen tunne. Emotionaalisesti tämä muuttumisen tunne merkitsi tun-
netta, että �minä� ei ole sama �minä� kuin se oli aikaisemmin ollut, vaan se oli muuttunut 
tai sitä pakotettiin ulkopuolelta muuttumaan. Fyysisesti minän muuttumisen tunne mer-
kitsi kokonaisvaltaista fyysistä uupumusta, unettomuutta, fyysisten elintoimintojen muut-
tumisen tunnetta ja erilaisia kipuja. Nämä minän muuttumiseen liittyvät tuntemukset ai-
heuttivat suurta tuskaa, pelkoa, levottomuutta ja ärtyneisyyttä. Minän muuttumiseen liit-
tyviin tuntemuksiin kuului usein ulkopuolelta tulevan uhkan tai pahan tapahtumisen ko-
kemus, mikä aiheutti kontrollin ja itsehallinnan menetystä erilaisina toimintoina ja sel-
viytymisyrityksinä. Itsehallinnan menetys lisäsi syyllisyyttä ja häpeää. Minuuden muut-
tumisen ja itsehallinnan menetyksen tunnetta oli vaikea ilmaista sanoin ja ymmärtää juuri 
itselle tapahtuvana.  

Hallitsematon minuus merkitsi potilaan kokemaa herkistyneisyyden lisääntymistä it-
sen ja muiden suhteen siten, että omaa toimintaa ja muiden ihmisten suhtautumista itseen 
tarkkailtiin, havainnoitiin ja seurattiin tarkemmin. Kokemukseen itsestä liittyi pelko �hul-
luksi� tulemisesta. Myös joissakin tilanteissa muiden ihmisten palautteet olivat viitanneet 
mahdollisuuteen potilaan �kummallisuudesta� tai �hulluudesta�. Tästä johtuen oma käyt-
täytymisen muutos yksilöllisesti vaihdellen oli vetäytymistä pois muiden ihmisten seuras-
ta enemmän omiin oloihin. Tämä vetäytyminen suojasi �hulluksi� paljastumiselta tai jou-
tumasta tulemaan ei-ymmärretyksi muiden ihmisten taholta. Nämä vuorovaikutukseen 
liittyvät vaikeudet lisäsivät potilaiden kokemaa yksinäisyyttä, vetäytymistä pois ihmis-
suhteista, ystävien katoamisena ja he olivat suhteellisen yksin omien tuntemustensa kans-
sa myös perheen sisällä.  

Tässä hallitsemattoman minuuden prosessissa omaiset olivat tärkeitä ja merkitykselli-
siä, koska omaiset olivat huolissaan läheisensä voinnista ja osallistuivat potilaan hoitoon 
sen eri vaiheissa. Omaisten tilanne saattoi myös lisätä potilaiden kokemaa huolta ja syyl-

Herkistyneisyys itsen ja Omaisten tärkeys ja

muiden suhteen merkityksellisyys

KOKONAISVALTAINEN JA UUVUTTAVA

EMOTIONAALINEN JA FYYSINEN

MINÄN MUUTTUMISEN JA

ITSEHALLINNAN MENETYKSEN TUNNE

Vaihteleva ja vaikea selviytyminen

jokapäiväisessä elämässä



56 

lisyyttä, koska itse ei pystynyt vastaamaan erilaisiin vaatimuksiin, joita omaisilla oli. Li-
säksi huolta saattoi lisätä omaisilla oleva vakava sairaus tai muut jokapäiväiseen elämään 
liittyvät selviytymisen vaikeudet. Potilaat kokivat omaiset merkityksellisinä, vaikka hei-
dän suhtautumisensa potilaita kohtaan olisi ollut ristiriitaista, riitaisaa tai kärjistynyttä. 
Tämä ristiriitainen tai riitelyyn johtava toiminta liittyi potilaan kokemiin erilaisiin kum-
mallisiin tuntemuksiin, joita omaisten oli vaikea ymmärtää. Tällöin potilaat kokivat, ettei 
heitä ymmärretä tai he ovat perheen �ärsyttäjiä� tai �höpöttävät� vain.  

Hallitsematon minuus lisäsi vaikeuksia selviytyä jokapäiväisessä elämässä itsen, mui-
den ja arjen hallinnan suhteen, koska minuuden hallitsemattomuuteen liittyvät tuntemuk-
set valtasivat koko olemuksen. Tällöin kaikki huomio kiinnittyi oman itsen hallinta- ja 
selviytymisyrityksiin yksilöllisesti vaihtelevasti. Minän muuttumisen tunteeseen yritettiin 
vaikuttaa etsimällä todisteita itselle, että �minä� on �minä� tai taistelemalla tavalla tai toi-
sella tätä minän muuttumisen tunnetta vastaan. Minuuden hallitsemattomuuteen johta-
neiksi syiksi kuvattiin usein ajankohtaisia, situationaalisia elämäntilanteita, muutoksia ja 
vaikeuksia työssä ja ihmissuhteissa. Elämässä selviytyminen vaihteli yksilöllisesti siten, 
että mitä enemmän potilailla oli ikää ja kokemusta arjen hoitamisesta ja siihen liittyvistä 
toiminnoista, kuten kodin hoidosta, työssä käynnistä ja ihmissuhteista, sitä helpommin 
löytyi myös yleisinhimillisiä �tasapainon� tavoittamisen keinoja selviytyä minuuden hal-
litsemattomuuteen liittyvien tuntemusten kanssa ja yleensä elämässä. Selviytymiskei-
noina käytettiin fyysistä rasitusta, levähtämistä, lukemista, kirjoittamista, ystävien kanssa 
keskustelua, itsereflektointia ja avun hakemista terveysalan asiantuntijoilta. Tilannetta 
yritettiin siis helpottaa tunnetasolla toiminnan avulla ja ymmärtää tilanne tiedon avulla.  

4.2  Potilaan kokema autetuksi tuleminen psykiatrisen  
sairaalahoidon aikana 

Hallitsematon minuus merkitsi kokonaisvaltaista ja uuvuttavaa emotionaalista ja fyysistä 
minän muuttumisen ja itsehallinnan menetyksen tunnetta, herkistyneisyyttä itsen ja mui-
den suhteen, omaisten tärkeyttä/ merkityksellisyyttä sekä vaihtelevaa ja vaikeaa, jokapäi-
väisessä elämässä selviytymistä. Tällöin autetuksi tuleminen oli välttämätöntä ja helpot-
tavaa. Lisäksi autetuksi tuleminen merkitsi haavoittuvuudelta suojaamisesta ehey-
tyneemmäksi tuloa siten, että yksilöllistä voimaantumista ja selviytymistä tuetaan. Aute-
tuksi tulemisessa auttaminen sisälsi autetuksi tulemista edistäviä/estäviä tekijöitä ja erilai-
sia terapioita/interventioita, jotka jäivät osittain jäsentymättä minuuteen ja minuuden hal-
litsemattomuuden tuntemuksiin erilaisten tarjottujen hoitotoimintoiden suhteen. Auttami-
sen tuloksena nykyvointiin suhtauduttiin toiveikkaasti ja tulevaisuuteen varauksellisesti.  
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Kuva 2. Potilaan kokema autetuksi tuleminen psykiatrisen sairaalahoidon aikana  

Tässä tutkimuksessa haavoittuvuudelta suojaaminen oli tärkeää psyykkisesti huonokun-
toisena eli tilassa, jolloin minuuden hallitsemattomuuden tuntemukset olivat akuuteim-
millaan. Tällöin potilaat olivat herkistyneitä, peloissaan, levottomia, minuuden tunne oli 
muuttunut ja itsehallinnassa vaikeuksia. Tämä haavoittuvuudelta suojaaminen tarkoittaa 
tällöin yksilöllisen sisäisen eheyden ja itsehallinnan saavuttamista hoitajien erilaisilla 
interventioilla, jotka muodostavat hoidon perustan. Näiden interventioiden päämääränä 
on jatkuvan turvallisuuden tunteen ja kunnioituksen viestittäminen potilaille, jolloin poti-
las kokee tulevansa ymmärretyksi, kuulluksi ja luotetuksi. Lisäksi tähän sisäisesti ehey-
tyneemmän tilan saavuttamiseen sisältyy potilaan tietoisempi itsensä ymmärrys ja sisäi-
sen eheyden säilyttäminen ilman pakkoon liittyviä interventioita.  

Jatkuva turvallisuuden ja kunnioituksen viestittäminen mahdollistaa sen, että potilaat 
saavuttavat sisäiseen kaaokseen eheyttä ja itsenä säilymisen tunnetta. Tällöin hoitajien 
toiminnoissa painottuu hoitajien läsnäolo, seuranta, vakuuttelu turvasta, aktiivisuus ja 
yhdessä olo. Omaisten mukana olo hoidon alkuvaiheessa lisää potilaiden kokemaa turvaa 
ja itsenä säilymisen tunnetta tuttuudellaan ja ymmärryksellä asioiden hoidosta. Potilaiden 
ymmärrys ja kuulluksi tulo on tärkeää, mikä voidaan saavuttaa hoitajien tavalla ilmaista 
ymmärrystä ja kuuntelua verbaalisesti ja nonverbaalisti. Luottamuksen osoitus potilaille 
merkitsi kokemuksellisesti tulla hyväksytyksi täysjärkisenä ihmisenä, jolla on osaamista 
ja kykyjä, vaikka erilaisia psyykkisiä tuntemuksia ilmeneekin. Tällöin potilaiden todesta 
ottaminen ja epäilyjen vähentäminen on tärkeää. Potilaan tietoisempi itseymmärrys mer-
kitsi erilaisia interventioita ja tutkimuksia, joiden avulla potilaat saivat tietoa epämääräi-
seksi koettuun, kaoottiseen minuuden hallitsemattomuuden tunteeseen.  

Autetuksi tuleminen sisälsi autetuksi tulemista edistäviä/estäviä tekijöitä ja terapi-
oita/interventioita, joita potilaiden auttamisessa tarjottiin osastoilla. Auttamisen tulee pe-
rustua potilaiden omiin kokemuksiin tavoitteistaan, jolloin autetuksi tuleminen liittyy 
heidän sisäiseen tilaansa ja tämän tilan muutokseen. Potilaiden itsensä kuvaamissa tavoit-
teissa painottui sellaisen tilan saavuttaminen, mikä heillä oli ollut ennen sairastumistaan 
ja selviytyminen jokapäiväisessä elämässä sekä voimien palautuminen. 

AUTETUKSI HAAVOITTUVUUDELTA HELPOTTAVA 
TULEMINEN SUOJAAMISESTA JA VÄLTTÄMÄTÖN

EHEYTYNEEMMÄKSI
TULOA 

YKSILÖLLISEN 
VOIMAANTUMISEN
JA SELVIYTYMISEN
TUKEMINEN 

AUTETUKSI TULEMISTA JÄSENTYMÄTÖN
EDISTÄVÄT/ESTÄVÄT SISÄISEEN
TEKIJÄT JA ERILAISET TILAAN
TERAPIAT/INTERVENTIOT

TULOKSENA SUHTAUTUMINEN NYKYTILAAN
TOIVEIKAS JA TULEVAISUUTEEN
VARAUKSELLINEN 
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Autetuksi tulemista edistäviksi tekijöiksi muodostui osaston ilmapiiri, tietoisuus osas-
ton hoidosta, hoitajan roolista ja potilaiden positiivinen kohtelu. Lisäksi ne hoitotilanteet, 
jotka liittyivät potilaiden omaan sisäiseen kokemukselliseen tilaan, koettiin auttavina. 
Vuorovaikutuksellisista tilanteista autetuksi tulemista edistivät keskustelut oman hoitajan 
tai hoitajien kanssa, hoitoneuvottelut, joihin omaiset osallistuivat ja vaikutusmahdollisuus 
omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Lääkehoitoa pidettiin oireiden helpottumisen 
vuoksi auttavana.  

Autetuksi tulemista estäviksi tekijöiksi muodostuivat osaston rauhattomuus, turvatto-
muus, tietämättömyys hoidosta, hoitotilanteista ja hoitajien osuudesta potilaiden hoito-
prosessiin. Autetuksi tulemista estäviin tekijöihin liittyi potilaiden kohtaamisen kii-
reellisyys, epäilevä asennoituminen potilaaseen, pakottaminen, yksin jättäminen ja seli-
tysten vähäisyys. Hoitotilanteet, jotka eivät yhdistyneet potilaiden kokemaan omaan si-
säiseen tilaan, jäivät irralleen potilaiden osastolla olon ja hoitotilanteiden yhteyden ym-
märtämisestä. Tällöin keskustelujen ja hoitoneuvottelujen tarkoitus jäi epäselväksi ja tä-
ten ne eivät organisoituneet potilaan kokemaan sairaalassa oloon, hoitoon ja tilaan. Kes-
kustelujen ja hoitoneuvottelujen merkityksellisyys potilaiden auttamiseksi potilaan tilaa 
edistävinä toimintoina ja sisäistä eheyttä tukien, jäi arvioimatta. Lääkkeiden muutokset ja 
sivuvaikutukset lisäsivät pelkoa uudelleen sairastumisesta tai lääkkeiden vaikutus ajatte-
lun selkeyteen pohditutti.  

Terapiat ja interventiot, joilla potilaita pyrittiin auttamaan, olivat merkittäviä ja tärkeitä 
toimintoja, joiden liittymistä potilaiden itsensä kokemaan tilaan ja tilan jäsentymiseen 
olisi pitänyt arvioida yksilöllisesti. Pääsääntöisesti erilaiset terapiat ja interventiot koettiin 
positiivisesti silloin, kun ne toteutuivat potilaan näkökulmasta hänen tarpeitaan vastaa-
viksi. Keskustelut oman hoitajan/hoitajien kanssa auttoivat, koska oli joku, joka kuunte-
lee, sai jakaa ja purkaa vaikeita kokemuksia, hoitajan tukemana löysi ratkaisuja lukkiintu-
neeseen tilanteeseen, hoitaja realisoi hoitoa ja sai vakuuttumaan itsen hallinnasta ja tur-
vallisuudesta. Keskusteluryhmät auttoivat olemaan muiden seurassa, jäsentämään omia 
asioita muiden kokemusten avulla ja ilmaisemaan itseä. Hoitoneuvottelut toimivat lähin-
nä tavoitteiden ja jatkohoidon suunnittelun foorumeina. Omaisten osallistuminen hoito-
neuvotteluihin lisäsi potilaiden turvallisuutta ja tietoisuutta, että asioita hoidetaan. Muut 
terapiat ja hoitotilanteet saivat positiivisen merkityksen autetuksi tulosta, jos ne liittyivät 
jotenkin potilaan henkilökohtaisesti koettuun tilaan, tämän tilanteen harjoittelun tai arvi-
oinnin tarpeeseen ja tämän tilan edistymiseen. Toiminnallisia tilanteita ja esimerkiksi 
fysioterapiaa toivottiin enemmän. Omaa aktiivista toimintaa ja muiden potilaiden tiedol-
lista antia pidettiin myös tärkeänä.  

Lepositeisiin joutuneet potilaat kokivat leposidehoidon rangaistuksena, pakottamisena 
ja alistamisena, mikä ei lisännyt heidän turvallisuuden tunnettaan. Pikemminkin leposide-
hoidon kokeneet kokivat itselleen tapahtuvan tällöin todella pahaa. Leposidehoito aiheutti 
avuttomuuden, nöyryytetyksi tulemisen tunteita ja lisääntyviä pelkoja. Lepositeisiin jou-
tumisen syyt jäivät osin epäselviksi ja selittämättä. Potilaat ymmärsivät olleensa le-
positeisiin laiton yhteydessä huonossa kunnossa. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet poti-
laat kokivat pakon ja alistamisen lisäävän mahdollisuutta selkkaukseen henkilökunnan ja 
potilaan välillä, koska potilas on tällöin niin kokonaisvaltaisesti sisäisten tuntemustensa 
valtaama ja asioiden perille meno saattaa olla vaikeaa. Tällöin tilan antaminen potilaille 
siten, että seurataan ja ilmaistaan rauhallisuutta, on tärkeää.  



59 

Hoidon tuloksena nykyvointiin suhtauduttiin toiveikkaasti, mutta tulevaisuuteen vara-
uksellisesti. Vaikeisiin psyykkisiin tuntemuksiin oli saatu apua, jolloin minuuden hallit-
semattomuus oli vähentynyt. Minuudessa kuvattiin olevan vielä hieman epävarmuutta, 
herkkyyttä ja haavoittuvuutta. Minuuden hallitsemattomuuden vähentymistä kuvattiin 
havaintojen lisääntymisenä ympäristöstä, kiinnostuksen heräämisenä itsestä, osallistumi-
sena ja toimintana sekä voimien lisääntymisenä. Minuuden hallitsemattomuuden aikana 
omasta käyttäytymisestä johtuva syyllisyys painoi mieltä, tuohon aikaan liittyviä tapah-
tumia siirrettiin syrjään ja haluttiin unohtaa. Suhtautuminen tulevaisuuteen oli varauksel-
lista siten, että omaan selviytymiseen liittyi epävarmuutta. Jatkohoidon suunnittelun mer-
kitystä painotettiin. Kokemusta sairaudesta osa piti myös voimavarana ja vaikeana oppi-
na. 



5 Pohdinta 

5.1  Humanistinen psykiatrinen hoitotyö  

Humanistinen psykiatrinen hoito on ihmisen auttamista ja hoitamista perustuen ihmisten 
ainutlaatuisiin kokemuksiin terveydestään ja sairaudestaan sekä niiden merkityksestä 
elämäänsä. Tämä ihmisten kokemuksiin perustuva hoitotyö lisää potilaan todellista ainut-
laatuisuuden ymmärrystä hänen elämästään, itsestään ja suhteistaan muihin sekä niistä 
merkityksistä, mitä hän antaa esimerkiksi psyykkiselle tilalleen. Tällöin hoitajan ja poti-
laan välinen suhde perustuu tietoon, joka ohjaa hoitotyön toteutusta sellaiseen suuntaan, 
jossa potilaan minuuden (itsekokemuksen) kokemusta ylläpidetään ja hänen minätietoi-
suutensa voi lisääntyä. Humanistinen psykiatrinen hoitotyö arvostaa inhimillisyyttä ja 
ihmistä kokonaisuutena. Tämä inhimillisyys ja ihmisen kokonaisvaltaisuus käsittää ihmi-
sen kohtaamisen ja auttamisen jatkuvana vastavuoroisena ymmärryksen lisääntymisenä 
potilaasta ja hänen kokonaistilanteestaan. Potilas ymmärretään yksilöllisten, ainutlaatuis-
ten, yksilöhistoriallisten ja situationaalisten merkityssuhteiden kautta, joita yhdessä hoita-
jan kanssa tutkitaan. Kaiken vastavuoroisuuden tavoitteena on potilaan itseymmärryksen 
ja tietoisuuden lisääntyminen, jotta hänen jokapäiväinen elämänsä mahdollistuu hänelle 
sopivalla tavalla.  

Tässä tutkimuksessa yleinen, situationaalinen merkitysrakenne ulottuvuuksineen ja 
tutkimustulos potilaan kokemana hallitsemattomana minuutena ja autetuksi tulemisena 
psykiatrisen sairaalahoidon aikana osoittaa humanistisen psykiatrisen hoitotyön kehittä-
misen tarpeellisuuden kliinisen psykiatrisen hoitotyön lähtökohdaksi. Tämä tarkoittaa 
tällöin psykiatrisen hoitotyön oman erityisluonteen tiedostamista, kuvaamista ja määrit-
tämistä eri keinoin mm. tutkimuksin. Tämän tutkimuksen hyötyä psykiatriselle hoitotyöl-
le voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta. Nämä näkökulmat ovat potilaiden ainut-
kertaisten ja yksilöllisten kokemusten painottaminen psykiatrisen hoitotyön lähtökoh-
daksi, psykoosin kuvaus potilaan kokemana hallitsemattomana minuutena sekä hoitajien 
vastavuoroisen, empaattisen vuorovaikutuksen merkityksen painottaminen potilaiden 
autetuksi tulemisessa.  

Potilaiden ainutkertaiset ja yksilölliset situationaaliset kokemukset ovat psykiatrisen 
hoitotyön lähtökohta ja ydin. Potilaiden kokemuksia seuraamalla voidaan psykiatrisessa 
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hoitotyössä tunnistaa se hoitotyön alue, johon hoitajien tulee keskittyä ja mitä hoitajien 
tulee seurata. Potilaiden situationaalisista kokemuksista lähtevä hoitotyö ohjaa hoitajien 
omaa toimintaa löytämään omaa asiantuntijuuttaan psykiatrisen hoitotyön kokonaisuu-
dessa. Mutta tämä vaatii hoitajilta vastavuoroisen, psykiatrisen hoitotyön tekemisen tai-
toja ja todellista paneutumista potilaiden asiaan. 

Psykoosi potilaiden kokemana merkitsi hallitsematonta minuutta. Tämä ohjaa psykiat-
rista hoitotyötä ymmärtämään psykoosia potilaiden kokemana, mutta yksilöllisesti vaih-
dellen. Potilaille psykoosi merkitsi siis hallitsematonta minuutta itsehallinnan menetyk-
sen ja minän muuttumisen tunteena emotionaalisine ja fyysisine tunteineen. Tämä koke-
mus vaikuttaa näiden ihmisten elämään kokonaisvaltaisesti. Potilaan kokema hallitsema-
ton minuus liittyy ihmisen kokemukseen itsestä, suhteista muihin ja yleensä elämään. 
Tämä edellyttää psykiatrista hoitotyötä kohdistumaan ihmisen kokemukseen hallitsemat-
tomasta minuudesta ja sen merkityksestä ihmiselle itselleen ja elämälleen koko-
naisuutena. Tavoitteena on mahdollinen itsehallinnan uudelleen saavuttaminen. 

Potilaan kokema autetuksi tuleminen merkitsi haavoittuvuudelta suojaamisesta ehey-
tyneemmäksi tuloa siten, että yksilöllistä voimaantumista ja selviytymistä elämästä tue-
taan. Kun hoitajat ottavat huomioon potilaiden situationaaliset kokemukset psykiatrisen 
hoitotyön lähtökohtana, he ymmärtävät potilaan minuuden haavoittuvuuden silloin, kun 
potilaat ovat kokemuksellisesti psyykkisesti huonossa kunnossa. Tämä ymmärrys ohjaa 
hoitajia potilaan suojeluun ja eheyden sekä jäsentyneisyyden tunteen rakentamiseen hoi-
totyön keinoin. Näitä hoitotyön keinoja sisältyy vastavuoroiseen vuorovaikutukseen, mi-
kä lisää potilaan kokemaa turvaa, ihmisenä olemisen arvoa, mahdollisuutta eheytyä yksi-
löllisesti olosuhteissa, jotka tukevat potilaan minuutta, minuuden säilyttämistä tai saavut-
tamista. Tavoitteena on myös potilaan kokeman minätietoisuuden lisääntyminen.  

5.1.1  Potilaan kokema, hallitsematon minuus  

Tämän tutkimuksen aineiston analyysin perusteella hallitsematon minuus merkitsi koko-
naisvaltaista ja uuvuttavaa, emotionaalista sekä fyysistä minän muuttumisen ja itsehallin-
nan menetyksen tunnetta, herkistyneisyyttä itsen ja muiden suhteen, omaisten tärkeyttä ja 
merkityksellisyyttä sekä vaihtelevaa ja vaikeaa jokapäiväisessä elämässä selviytymistä. 
Minuudella tarkoitetaan ihmisen sisäistä elämysmaailmaa, kokemusta itse tuotetuista ha-
vainnoista omassa mielessä ja omassa määräysvallassa olevista tapahtumista. Minuuden 
ja minän tehtävä on saada hallintaansa ne ajatukset ja tunteet, joita ympäristö ja elimistö 
aiheuttavat yksilössä. Minuuden kokemus merkitsee ihmisen senhetkistä elämysmaail-
man ja itsekokemuksen eheyden kokemusta. Eheä minäkokemus edustaa psyyken tasa-
painotilaa. Ihmisellä on pyrkimys ylläpitää eheää itsekokemusta, minuuden tunnetta ja 
elämysmaailmaa. Minuus sisältää minäkäsityksen, minäkuvan, ideaaliminän, ruumiinku-
van, identiteetin ja itsetunnon. Psykoosi minuuden hallitsemattomuutena vaikuttaa kaik-
kiin näihin minuuden sisältämiin ulottuvuuksiin yksilöllisesti vaihdellen (Pervin & John 
1997, Vuorinen 1998, Vilkko-Riihelä 1999, Atkinson ym. 2000, Elliott 2001).  

Tämän tutkimuksen mukaan tutkimukseen osallistuneet olivat kokemuksellisesti me-
nettäneet minuuden eheyden tunteen. Potilaiden minäkäsitys ja minäkuva olivat muuttu-
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neet siten, että havainnot itsestä olivat pelottavia ja niitä oli vaikea ymmärtää. Havainnot 
itsestä olivat sekä emotionaalisesti että fyysisesti muuttuneet vaikuttaen heidän minäkäsi-
tykseensä, ruumiinkuvaansa ja itsetuntoon. Minuuden hallitsemattomuuden tunne vaikutti 
heidän itseluottamukseensa itsehallinnasta ja sen menettämisen pelosta lisäten turvatto-
muutta ja hätää. Minän muuttumisen ja itsehallinnan menetyksen tunteeseen vaikuttivat 
potilaiden kokema ulkopuolelta tuleva muutokseen pakottaminen, uhkan tai pahan tapah-
tumisen tunne. Tämä lisäsi sisäistä emotionaalista kauhua, pelkoa ja tuskaa sekä fyysistä 
uupumusta ja fyysisten toimintojen muuttumisen tunnetta. Tätä uhkan ja pahan tapahtu-
misen kokemusta oli vaikea kuvata ja ymmärtää juuri itselle tapahtuvaksi. Teisingin 
(2000) mukaan psykoottisen potilaan minän rajat ovat hauraat ja hajonneet, ja potilaat 
kokevat uhkaa, jota vastaan he taistelevat. Myös Haarakangas ja Seikkula (1999, 164) 
ovat kuvanneet tätä psykoottisen kokemuksen maailman merkityksellistymistä potilaille, 
jolloin henkilön kuolemankauhu tai elämiseen liittyvät pelot voivat saada äärimmäisiä 
muotoja. Achte ja Tamminen (1997, 1998) kuvaavat psykoottisen potilaan sisäisen maa-
ilman kaaosta, joka on minuuden kokemisessa usein hyvin voimakasta uhkaa sisältävää ja 
siihen liittyviä kokemuksia ja kognitioita on ylivoimaisen vaikea sisällyttää millään taval-
la itseen. Näin ne muodostavat minuudelle uhan, jonka kokonaisvaltaisena sisältönä on 
usein jonkinlainen itsen tuhoutuminen (Achte & Tamminen 1997, 1998).  

Minuuden tuottaminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa suhteessa toisiin 
(Johansson 1987, Vuorinen 1998, Pervin & John 1997, Vilkko-Riihelä 1999, Atkinson 
ym. 2000, Elliott 2001). Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneet kokivat herkisty-
neisyyttä itsen ja muiden suhteen, koska he kokivat, että he eivät tulleet ymmärretyksi 
tuntemustensa kanssa. Kuitenkin omaiset olivat tärkeitä ja merkityksellisiä. Täten tämä 
merkityksellisten ihmisten hoidossa mukana olo on tärkeää minuuden ylläpitämisen ja 
eheyden kokemuksen uudelleen saavuttamiseksi. Myös henkilökunnan tärkeys minuuden 
uudelleen saavuttamisessa on tärkeää. 

Minuus uhattuna pyrkii säilyttämään eheytensä stressaavissa tilanteissa erilaisin co-
ping- (selviytymis-) tai puolustuskeinoin. Minän peruspyrkimys on itsearvostus, johdon-
mukaisuus, ideaali- ja reaaliminän harmonia, selkeys, järjestys, eheys, itsensä tuotta-
minen ja toteuttaminen (Janhonen 1992, Vuorinen 1992, 1998, Pervin & John 1997, Lat-
vala 1998, Vilkko-Riihelä 1999, Atkinson ym. 2000, Martin 2000, Elliott 2001). Tässä 
tutkimuksessa tutkimukseen osallistuvat käyttivät erilaisia coping-keinoja, joita olivat 
tehtävään/ongelmaan suuntautuneet ja tunnesuuntautuneet coping-keinot. Myös Martin 
(2000) on kuvannut ääniä kuulevien ihmisten käyttävän coping-keinoja (ystävät, tieto), 
jotka auttoivat heitä paremmin selviytymään äänien kanssa. Tutkimukseen osallistuneet 
yrittivät helpottaa minuuden hallitsemattomuuteen liittyviä tuntemuksia käyttämällä fyy-
sistä rasitusta, hakemalla emotionaalista tukea omaisilta tai ystäviltä ja siirtämällä nega-
tiivisia kokemuksia syrjään. Kuitenkaan yrityksistään huolimatta he eivät aina kyenneet 
käyttämään toimivia coping-keinoja, vaan heidän toimintansa oli epäadekvaattia muiden 
näkökulmasta ja myöhemmin, kun itsehallinta lisääntyi, myös potilaiden omasta näkö-
kulmasta.  

Hallitsematon minuus minuuden muuttumisena ja itsehallinnan menetyksenä aiheutti 
siis toimintaa, mikä lisäsi tutkimukseen osallistuneiden kokemaa häpeää ja syyllisyyttä. 
Häpeän tunnetta ovat kuvanneet myös Vuokila-Oikkonen ym. (2002) ja Hellzen ym. 
(1998). Hellzenin ym. (1998) tapaustutkimuksen mukaan potilas ei ymmärtänyt selkiy-
tyneempänä ollessaan omia toimintojaan psykoottisena olo aikana. Hän tunsi häpeää, 
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surua ja toivottomuutta käyttäytymisestään. Tästä johtuen potilaalla esiintyi usein pako- 
ja kuolemantoiveita. Lisäksi potilas kaipasi kotia, jossa olla turvassa itseltä ja muilta.  

Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneet kuvasivat tuntemuksiaan ja vaikeuksi-
aan näiden tuntemusten suhteen, mutta heidän oli vaikea ymmärtää, mistä ne johtuivat. 
Tutkimukseen osallistuneet eivät löytäneet mielellisyyttä kokemuksilleen. He yrittivät 
etsiä selityksiä omasta elämäntilanteestaan tai aikaisemmista elämäntapahtumista. Oi-
reidensa suhteen he toimivat loogisesti kokemustensa perusteella mm. uhkaa vastaan he 
alkoivat suojautua kukin omalla tavallaan. Myös Hellzen ym. (1998) on pohtinut psykoo-
sin mielellisyyttä potilaiden kokemuksissa. Hellzen ym. (1998) kuvaa, että tilanteessa, 
jossa potilas kokee menettäneensä kontrollin oman elämänsä ja toimintojensa suhteen, on 
loogista että hän alkaa käyttäytyä kummallisesti (Hellzen ym. 1998). Myös Barker (1998, 
2001), Barker ym. (1997, 1999a) ja Kilkku ym. (2003) kuvaavat artikkeleissaan potilai-
den itsensä hallinnan menetystä (loss of sense of self), kun heillä on kokemuksia trau-
masta, muista vaikeista elämänongelmista tai psyykkisestä psykoottisesta häiriöstä.  

Minuuden hallitsemattomuuteen liittyi vaikeutta tehdä itseään ymmärrettäväksi ja 
muiden oli myös vaikea ymmärtää tutkimukseen osallistuvia ja heidän oireitaan. Myös 
kirjallisuudessa kuvataan tätä potilaiden psykoosin kokemuksen ymmärtämisen vaikeutta 
(Cullberg 1999, 35�43, Haarakangas & Seikkula 1999, Martin 2000). Oleellista on, että 
henkilökohtainen kokemusmaailma eheytyy ja suhde omaan minään ja toisiin ihmisiin 
selkeytyy, mitä kautta elämä tulee helpommin hallittavaksi (Rauhala 1993a, 1995, Haara-
kangas & Seikkula 1999, Puhakainen 1999, 2001) 

Koettu hallitsematon minuus liitettiin usein ajankohtaisiin, situationaalisiin elämänti-
lanteisiin. Lisäksi minuuden hallitsemattomuuteen liittyvät tuntemukset aiheuttivat vai-
keuksia itsen, muiden ja arjen hallinnan suhteen vetäytymisenä, riitoina, yksilöllisesti 
vaihtelevina vaikeuksina selvitä arjesta ja jokapäiväisestä elämästään yleensä. Tätä minän 
toimintojen vaikeutta kuvaa Cullberg (1999, 35) minän kyvyttömyytenä integroida ihmi-
sen sisäinen todellisuus ulkoisen todellisuuden kanssa, jolloin psykoosi on väliaikainen 
maailmankatsomus ja psyykkinen henkiinjäämisstrategia monimutkaista ja kivuliasta 
todellisuutta vastaan. Martin (2000), Haarakangas ja Seikkula (1999, 168) painottavat 
myös psykoosin kokemista yksilön tapana vastata senhetkiseen elämäntilanteeseen ja 
potilaat hallusinaatioissaan kertovat usein jostakin todella tapahtuneesta asiasta. Rauhalan 
(1990, 1996) ja Puhakaisen (1999, 2001, 2002) mukaan psykooseissakin on kyse ensisi-
jaisesti inhimillisestä kokemuksesta ja vääristyneistä merkityssuhteista, jolloin kyse on 
ihmisen elämisen taidon, vuorovaikutussuhteiden ja kokemusmaailman kysymyksistä 
tässä yhteiskunnassa ja kunkin ihmisyksilön ainutlaatuisessa elämäntilanteessa. 

5.1.2  Potilaan kokema autetuksi tuleminen psykiatrisen  
sairaalahoidon aikana 

Minuuden hallitsemattomuuden tilassa potilaan kokema autetuksi tuleminen tässä tutki-
muksessa tarkoitti haavoittuvuudelta suojaamisesta eheytyneemmäksi tuloa siten, että 
yksilöllistä voimaantumista ja selviytymistä tuetaan. Autetuksi tuleminen koettiin hel-
pottavana ja välttämättömänä. Auttaminen autetuksi tulemiseksi sisälsi autetuksi tule-
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mista edistäviä/estäviä tekijöitä ja terapioita/interventioita, joiden avulla potilaita pyrittiin 
auttamaan. Auttaminen jäi usein jäsentymättömäksi potilaiden osastolla olon ja sisäisen 
tilan eli minuuden hallitsemattomuuden välillä. Hoidon tuloksena suhtautuminen nyky-
vointiin oli toiveikas, mutta tulevaisuuteen varauksellinen.  

Haavoittuvuudelta suojaaminen 

Haavoittuvuudelta suojaaminen tarkoitti turvassa oloa, ymmärretyksi, kuulluksi, kunnioi-
tetuksi ja luotetuksi tuloa, tuloa tietoisemmaksi ja eheyden säilyttämistä. Tämä tarkoitti, 
että hoitajat osoittivat toiminnallaan jatkuvaa turvallisuuden tunteen ja kunnioituksen 
ylläpitoa eri tavoin, jotta potilaat voisivat hädässään luottaa hoitajiin ja muuhun henkilö-
kuntaan tavoitteena itsenä säilymisen vahvistaminen. Myös Barker ym. (1997, 1999a) ja 
Barker (1998, 2001) kuvaavat useissa kirjoituksissaan tätä turvallisuuden tarvetta ja pe-
lastamista ikään kuin psyykkiseltä �hukkumiselta�. Teisingin (2000) mukaan hoitajien 
tulisi luotettavan ja turvallisen vuorovaikutuksen avulla vahvistaa potilaita palaamaan ei-
psykoottiseen maailmaan. Barker (2001) pitää erityisen tärkeänä emotionaalista ja fyysis-
tä turvassa oloa. Turvallisen hoitosuhteen luomista psykoosin kokevien ihmisten auttami-
seksi painotetaan myös erityisesti psykodynaamiseen psykoterapiaan liittyvissä julkai-
suissa (Tähkä 1996, Achte & Tamminen 1998). Tällöin kaikkinainen hoitosuhteeseen ja 
itse terapeuttiseen työskentelyyn liittyvä selkeys ja kontaktien suhteellisen tiheä toistu-
vuus ovat olennaista, koska ne tukevat jonkinasteisen identiteetin säilyttämispyrkimyksiä 
ja sen rakentumista.  

Tässä tutkimuksessa potilaat kokivat tärkeäksi saada tietoa sairaudestaan ja mitä heille 
oli tapahtumassa, jotta heidän tilansa selkiytyisi ja jäsentyisi. Myös Kilkku ym. (2003) 
kuvatessaan tiedon antamisen merkitystä ensi kertaa psykoosiin sairastuneiden kokemana 
painottavat, että tiedon, jota potilaalle annetaan, tulisi liittyä potilaan sisäisiin kokemuk-
siin. Ihmisen minuuden kokemiselle on olemassa myös aika, tapahtumien järjestys ja jon-
kinlainen spatiaalisuus eli tilat, joissa tapahtumat esiintyvät. Kaaokseen voidaan saada 
järjestystä käymällä yhdessä potilaiden kanssa läpi hänen elämäänsä liittyneitä tapahtu-
mia viimeisten päivien ajoilta. Myös potilas itse alkaa enemmän jäsentää tapahtumia pe-
räkkäisinä suhteessa toisiinsa ja niiden kaaosmaisuus ajallisesti ja paikallisesti vähenee 
(Achte & Tamminen 1998). Achte ja Tamminen (1998) kuvaavat hoidon alun sisältävän 
edellytyksien rakentamista hoitoon motivoitumiselle, minuuden perustojen tukemisen ja 
ajankohtaisten ongelmien käsittelyn tärkeyttä. Tämän jälkeen voi olla vuorossa psykoot-
tisten oireiden �normalisointi�, johon liittyy erilaisten mahdollisten altistusten, stressite-
kijöiden tarkastelu, oireiden luonteen selittäminen ja niiden katastrofaalisuuden vähentä-
minen. Psykoottiset kokemukset voivat kuulua normaaliin kokemusmaailmaan edustaen 
tällaisten kokemusten ääripäätä. Tässä yhteydessä voi tuoda esille potilaan erityistä herk-
kyyttä ja alttiutta kokea varsinkin stressin yhteydessä asioita ja tilanteita voimakkaasti, ja 
myös psykoottisella tavalla (Achte & Tamminen 1998). 

Tutkimuksessa ymmärretyksi tuleminen oli tärkeää kummallisine tuntemuksineen, 
varsinkin, kun ympäristöltä tuleva ymmärrys koettiin olevan vähäistä minuuden hallitse-
mattomuuden suhteen. Teising (2000) on kuvannut artikkelissaan psykiatrisen hoitotyön 
toteuttamista psykoottisen potilaan hoidossa. Hän painottaa psykodynaamista orientaa-
tiota potilaan ymmärtämiseksi (Teising 2000). Myös Barker (2001) ja Martin (2000) pai-
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nottavat henkilön tarvetta tulla ymmärretyksi. Tämä sisältää tarpeen saada henkilökohtai-
nen tuska, kärsimys, sairaus tai trauma jaetuksi toisten kanssa (Barker 2001). 

Tässä tutkimuksessa autetuksi tulemisessa oli tärkeää sisäisen eheyden, voimaantumi-
sen ja selviytymisen saavuttaminen. Tämän tulee perustua potilaiden omiin kokemuksiin, 
joita on yhdessä hoitajien kanssa tutkittu. Lisäksi tätä kokemusta ja hoitotoimintoja tulee 
toteuttaa systemaattisesti eri keskusteluissa ja muissa hoitotilanteissa. Potilaiden minuu-
den hallitsemattomuutta erilaisissa hoitotilanteissa käytiin läpi satunnaisesti ja systemaat-
tisemmin vain, jos potilaat olivat kykeneviä itse vaatimaan asioiden läpi käymistä eri 
tilanteissa. Hoitajien ammattitaitoa pidettiin tärkeänä ja heiltä odotettiin aktiivisempaa 
kiinnostusta potilaita kohtaan, jotta omaa tilannetta voi ymmärtää kokonaisuutena pa-
remmin. Tutkimukset ja kirjallisuus painottavat positiivista, jatkuvaa ja jäsentynyttä poti-
laiden kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta hoidon positiivisen tuloksen saavuttamiseksi ja 
laadukkaan potilaiden hoidon tuottamiseksi. Vastavuoroinen vuorovaikutus potilaan ja 
hoitajan välillä tarkoittaa potilaan osallistumista aktiivisesti hoitoonsa ja painottaa vuoro-
vaikutuksen terapeuttisuutta. Tämä terapeuttisuus merkitsee hoitajien tietoista vuoro-
vaikutuksen käyttöä potilaan auttamisessa. Terapeuttisella vuorovaikutuksella on tutki-
musten mukaan yhteyttä potilaan kokemaan tuloksekkaaseen hoitoon ja hoidon laatuun. 
Tätä terapeuttista vuorovaikutussuhdetta tulee määritellä enemmän psykiatrisen hoitotyön 
näkökulmasta (Frank & Gunderson 1990, Peplau 1992, Munnukka 1993, Barker & 
Reynolds 1996, Chambers 1998, Kiikkala 1994, Barker ym. 1997, 1998, 1999a, Latvala 
& Janhonen 1997, Latvala 1998, Barker 1998, 2001, Kiikkala 1998, Tilley 1999, Bray 
1999, Janhonen 1999, Kiikkala 1999, Campell 2000, 11�26, Kokkola ym. 2002, Latvala 
2002).  

Kirjallisuudesta löytyy onnistuneita tapauskuvauksia psykoosipotilaan auttamisesta. 
Achte ja Tamminen (1997) ja Forchuck (1995) esittävätkin, että psykoosin hoito on oma 
taitonsa, joka edellyttää henkilökohtaista soveltuvuutta ja erityistä sitoutuneisuutta pit-
kään yhteistyöhön. Tutkimuksissa terapian terapeuttisuudesta kahden vuoden hoidon ai-
kana merkittävä havainto oli, että hyvin toimiva hoitosuhde ennustaa hyvää tulosta 
(Frank & Gunderson 1990). Lisäksi Alasen (1993,1997) mukaan terapeutin ominaisuuk-
silla on suurempi merkitys psykoosipotilaiden hoidossa kuin teknisillä taidoilla (Alanen 
1993, 1997). 

Positiivinen, terapeuttinen vuorovaikutus alkaa jo hoitajien tavasta puhua potilaalle. 
Jokainen kommentti, jonka hoitaja esittää potilaalle tai hänen kuullen, voidaan arvioida 
terapeuttiseksi tai ei-terapeuttiseksi. Täten tämä kommunikaatio joko myötävaikuttaa 
potilaan emotionaaliseen kasvuun tai vahvistaa hänen sairauttaan (Tilley 1999, Barker 
2001). Altschul (1972, 1997) on omien havaintojensa ja tulkintojensa perusteella yrittänyt 
määritellä, millaista on terapeuttinen vuorovaikutus hoitajien ja potilaiden välillä. Hänen 
mukaansa eri hoitajien toisiaan seuraavat vuorovaikutustilanteet saman potilaan kanssa 
olivat ristiriitaisia ja silminnähtävästi tuloksettomia. Esimerkkien perusteella hän väittää, 
että kun hoitajat olivat tyytyväisiä toimintaansa vuorovaikutuksessa potilaan kanssa, hän 
esitti havaintojensa perusteella tilanteiden olleen epäonnistuneita ja potilaat olivat edel-
leen levottomia ja tyytymättömiä. Täten Altschul osoitti löytäneensä ei-terapeuttisia vuo-
rovaikutuksellisia tekniikoita (Altschul 1972, p 147�148, Altschul 1997, Tilley 1999). 
Myös monet muut psykiatrisen hoitotyön käytännön tutkimukset osoittavat tosiasian, että 
hoitajat eivät toimi vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa terapeuttisesti, ja kontakteja 
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potilaiden kanssa on suhteettoman vähän (Gijbels 1995, Lepola & Vanhanen 1997, Ro-
gers & Kashima 1998, Bray 1999, Sharkey 2002). 

Hellzenin ym. (1998) ja Martinin (2000) mukaan hoitajien tulisi nähdä mahdollisuuk-
sia potilaiden käyttäytymisessä sairausprosessin aiheuttamien vaikeuksien näkemisen 
lisäksi. Potilas on ennen kaikkea ensisijaisesti ihminen ja toiseksi henkilö, jolla on sai-
raus. Latvalan (1998, 2002), Barkerin (1998, 2001), Kiikkalan (1994, 1998, 1999) ja Jan-
hosen (1999) mukaan on tärkeää kehittää potilaan voimaantumista lisääviä interventioita 
kohti todellista yhteistyötä potilaiden kanssa. Perinteisesti potilaskeskeiset interventiot 
ovat näkyneet psykoanalyysissä ja sitä lähellä olevissa metodeissa kuten psykodynaami-
sessa psykoterapiassa (Alanen 1993, 1997, Tähkä 1994,1996, Kiikkala 1994, 1998, 1999, 
Janhonen 1999, Latvala 2002). 

Barkerin (2001) mukaan psykiatrisessa hoitotyössä potilaslähtöisyyden varmistami-
seksi tärkeintä on potilaiden ainutlaatuiset kokemukset suhteessa sairauteen ja terveyteen. 
Hoitaja pyrkii saamaan tietoa, mitä on tapahtunut henkilön kokemuksissa suhteessa maa-
ilmaan, itseen, muihin ja mitä nämä kokemukset merkitsevät hoidon kannalta. Hoitajan 
tavoitteena on tutkia henkilön kokemuksellista rakennelmaa, mikä sisältää terapeuttisen 
vuorovaikutussuhteen. Potilas päättää pääosin häntä koskevista asioista. Hoidon suun-
nittelussa käytetään potilaan ilmaisemaa kieltä muuttamatta sitä ammattikielelle. Barker 
(2001) ja Rauhala (1996) puhuvatkin persoonakohtaisesta tieteestä, jolle psykiatrisen 
hoitotyön olisi hyvä perustua. Tähän prosessiin liittyvät olennaisesti henkilön läheiset 
ihmiset. 

Auttaminen autetuksi tulemisessa 

Auttaminen sisälsi autetuksi tulemista edistäviä / estäviä tekijöitä ja terapi-
oita / interventioita, minkä tuloksena oli kokemus nykyvoinnista ja tulevaisuudesta. Aute-
tuksi tulemista edistäviksi tekijöiksi tässä tutkimuksessa muodostuivat osaston ilmapiiri, 
tietoisuus osaston hoidosta, hoitajan roolista ja potilaiden kohtelun positiivisuus. Ne hoi-
totilanteet, jotka liittyivät potilaan kokemaan sisäiseen tilaan, koettiin auttavina. Vuoro-
vaikutuksellisista tilanteista autetuksi tulemista edistivät keskustelut oman hoitajan tai 
hoitajien kanssa, hoitoneuvottelut, joihin omaiset osallistuivat ja vaikutusmahdollisuus 
omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. 

Kontaktissa psykoottiseen henkilöön on olennaista keskittyä siihen, mitä potilas tuo 
esille. Aktiivinen ja kuunteleva ote saattaa tuottaa jonkinasteista jakamisen kokemista. 
Yhteistyön muodoista tulee sopia toistuvasti (Kiikkala 1994, 1998, Achte Tamminen 
1998, Chambers 1998, Barker 1998, 2001). Lisäksi hoitajien terapeuttisuus, auttava asen-
noituminen ja ystävällisyys ovat tärkeitä tekijöitä autetuksi tulon kokemuksessa 
(Richmond & Roberson 1995). Cleary ja Edwards (1999) kuvaavat tutkimuksessaan hoi-
tajien luonteen merkittävyyttä ja tärkeyttä potilaiden kokemana. Hoitajien tapa kommu-
nikoida, käyttää ääntä ja kutsua potilasta olivat kommunikoinnissa tärkeitä. Toiset hoita-
jat olivat hoitavampia tai terapeuttisempia kuin toiset. Välimäen (1998) tutkimuksessa 
potilaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta potilailla tulisi olla mahdollisuus osal-
listua päätöksentekoon hoitonsa suhteen. Täten potilaiden itsemääräämisoikeutta tulisi 
pyrkiä tukemaan tai heillä tulisi olla idea, mitä mahdollisesti itsemäärääminen tarkoittaa 
heidän tilanteessaan. Lindströmin (1995) mukaan psykiatrisen hoitotyön hoitavuuden 
ehtoihin kuuluu potilaiden resurssien mukaan ottaminen, heidän kokemustensa ja niiden 
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merkitysten ymmärtäminen, potilaiden toiveiden, mielipiteiden huomiointi ja heidän 
oman tahdon kunnioitus (Lindström 1995). Lisäksi Beechin ja Normanin (1995) tutki-
muksessa hoitajien toiminta kuvattiin väkivallan ja häiriön hallitsemiseksi, kommuni-
koinniksi (antamalla neuvoja, ratkaisemalla ongelmia, antamalla tietoa, vastaamalla ky-
symyksiin), hoitamiseksi, kunnioittamiseksi ja ymmärtämiseksi. 

Autetuksi tulemista estäviksi tekijöiksi muodostuivat tässä tutkimuksessa osaston rau-
hattomuus, turvattomuus, tietämättömyys hoidosta, hoitotilanteista ja hoitajien roolista. 
Autetuksi tulemista estäviä tekijöitä olivat potilaiden kohtaamisen kiireellisyys, potilas ei 
tule ymmärretyksi, epäilevä kohtelu, pakottaminen, yksin jättäminen ja selitysten vähäi-
syys. Hoitotilanteet, jotka eivät yhdistyneet omaan sisäiseen tilanteeseen, eivät lisänneet 
autetuksi tulemisen kokemusta. Mullerin ja Poggenpoelin (1996) tutkimuksessa potilai-
den käsityksistä vuorovaikutuksesta hoitajien kanssa, nimettiin vuorovaikutuksen muo-
doksi stereotyyppisyys, kustodialismi, säännöillä pakottaminen, sekä intimiteetin, empa-
tian ja hoidon puute. Pejlertin ym. (1995) sekä Lepolan ja Vanhasen (1997) mukaan psy-
kiatriset potilaat olivat yksin tarinoidensa ja ongelmien ratkaisujen kanssa ja päivittäiset 
aktiviteetit muodostuivat päivittäisistä rutiineista. Lindströmin (1995) tutkimuksessa poti-
laat odottivat hoitajien aktiivisuutta ilman, että heidän piti itse pyytää huomiota. Abmanin 
(1998) mukaan potilaat, joilla on psykoottisia ja kaoottisia oireita, yrittävät tulla ymmär-
retyiksi omilla kertomuksillaan. Tällöin olisi tärkeää kuunnella näitä potilaiden kerto-
muksia. Abman (1998) ja Talseth ym. (2001) tutkimuksissa potilaiden kertomukset jäivät 
kuulematta, ja henkilökunta määritteli potilaiden tilan heidän näkökulmastaan ja yleensä 
standardin kertomuksen mukaan.  

Pejlert ym. (1998) ovat tutkineet pitkäaikaispotilaiden hoitoa hoitajien näkökulmasta. 
Tutkimusten mukaan hoitajat suhtautuivat potilaisiin kuin lapsiin, joilla ei ole kykyä suo-
riutua asioistaan itsenäisesti. Tämä taas ei ollut yhteydessä potilaiden itsensä kokemuk-
siin. Täten hoitajat ja potilaat eivät puhuneet samasta asiasta. Latvala (1998) osoitti,  että 
potilas oli passiivinen hoidon vastaanottaja. Lisäksi psykiatrisen hoitotyön hoitajille koh-
distetut tutkimukset osoittavat hoitajien vaikeuden ja ristiriidan määritellä potilaiden au-
tonomisuutta ja itsemääräämistä suhteellisen vaikeiden oireiden yhteydessä (Fetter & 
Lowery 1992, Koivisto 1996, Breeze & Repper 1998, Berg & Hallberg 2000). 

Mielen sairauden kokemus on usein perustaltaan potilaan sisäistä voimattomuutta li-
säävää. Potilas nähdään usein sekä hoitajien että omaisten mukaan kykenemättömäksi. 
Myös psykiatrinen hoito voi lisätä henkilön voimattomuutta lisäämällä loukatuksi tulemi-
sen vaurioita. Yleisin muoto tästä voimattomuuden lisäämisestä on henkilön kuulematta 
jättäminen omassa elämän kokemuksissaan sairaalassa (Musker & Byrne 1997, Martin 
2000, Barker 2001). Cullbergin (1999, 37) ja Barkerin (2001) mukaan psykiatrinen sai-
raalaosasto saattaa lisätä potilaiden kokemaa psykoosia tai hätää. Psykiatrinen sairaa-
laympäristö sisältää liikaa ärsykkeitä, henkilökunta on enimmäkseen keskenään pienessä 
ryhmässä hoitohuoneessa ja potilaiden kanssa keskitytään sairauden oireisiin.  

Terapiat ja interventiot autetuksi tulemiseksi. Tässä tutkimuksessa erilaiset terapiat ja 
interventiot auttamisessa tarkoittivat eri hoitotoimenpiteiden sisältöjä ja niiden merkitystä 
omaan tilanteeseen. Potilailla oli näistä tilanteista sekä positiivisia että negatiivisia koke-
muksia. Potilaat pyrkivät liittämään hoitotoimintoja omaan sisäiseen tilanteeseensa kukin 
omista lähtökohdistaan käsin. Ongelmaksi muodostui näiden hoitotoimintojen systemaat-
tinen integrointi yhdessä potilaiden ja hoitajien kanssa käydyissä keskusteluissa tai muis-
sa tilanteissa. Täten tässä tutkimuksessa auttaminen jäi jäsentymättömäksi ja usein liitty-
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mättä potilaiden sisäiseen tilaan. Jäsentymättömyys aiheutui interventioiden satunnaisuu-
desta. Interventiot, joita psykiatrisessa hoitotyössä käytettiin, olivat tärkeitä silloin, kun 
niitä toteutettiin systemaattisesti, esimerkiksi oman hoitajan kanssa käydyissä keskuste-
luissa. Näitä keskusteluja systemaattisena hoidon jatkuvana prosessina ja potilaan sisäi-
siin kokemuksiin liitettyinä oli kuitenkin suhteellisen vähän. Myös Cullberg (1999, 37) 
kuvaa psykiatrisessa hoidossa tapahtuneiden asioiden ja ulkopuolisen maailman yhteydet-
tömyyttä potilaiden omaan oleskeluun osastolla. Lisäksi ne potilaat, jotka osasivat vaatia 
keskusteluja, saivat itselleen järjestymään tilanteita, mutta heillä tuntui olevan muutenkin 
enemmän kykyjä jäsentää ja arvioida itse omaa tilannettaan. Abma (1998) painottaa, että 
potilaiden tarinat jäävät kuulematta, henkilökunta määrittelee potilaiden tilan heidän nä-
kökulmastaan standardin kertomuksen valossa ja potilaiden aloittamaa tarinaa ei kehitellä 
eteenpäin, jotta tämä tarina edistyisi.  

Psyykkisesti huonokuntoisen auttamiseen liittyi potilaan kokemana jatkuvan turvalli-
suuden ja kunnioitetuksi tulemisen tarve, johon sisältyi ymmärrys, kuulluksi tulo, tietoi-
suus ja eheyden kokemus. Eheyden kokemukseen tässä tutkimuksessa liittyi kokemus 
eheyden uhkasta psykiatrisessa hoidossa potilaiden kokemana erilaisina eristämiskäy-
tänteinä. Tässä tutkimuksessa lepositeisiin joutuneet potilaat kokivat leposidehoidon ran-
gaistuksena, pakottamisena ja alistamisena. Tämä ei lisännyt heidän turvallisuuden tun-
nettaan. Johnson ym. (1997) ovat tutkineet aggression ilmenemistä potilaiden näkökul-
masta. Heidän mukaan ympäristön ulkoiset tekijät, kuten sairaala suljettuine ovineen, 
omaisista erotetuksi tulo, henkilökunta, muut potilaat ja myös omaiset ja ystävät vaikutti-
vat aggressiiviseen käyttäytymiseen. Kirjallisuuden mukaan henkilökunnan käyttäytymi-
nen voi olla ennakoivana tekijänä potilaiden aggression ilmenemiseen (Blair 1991, Mor-
rison 1994, Harris & Morrison 1995, Johnson ym. 1997). Tutkijat ovat havainneet, että 
ulkoinen tapahtuma ennen eristämistä on ollut potilaan ja henkilökunnan välinen konflik-
ti, kuten kontrollitoimenpiteet, säännöt, kieltäminen tai rangaistuksilla �uhkaaminen� 
(Blomhoff ym. 1990, Johnson ym. 1997). Myös tässä tutkimuksessa potilaat kuvasivat 
pakottamisen tai kiinni käymisen saattavan johtaa selkkaukseen hoitajien kanssa. Väki-
valta ja impulsiivinen käyttäytyminen voi johtua puolustautumisesta ristiriitaista, häm-
mentävää ja uhkaavaa ympäristöä vastaan, eikä niinkään ole tuotos sairauden prosessista. 
Käyttäytymällä aggressiivisesti potilaat yrittävät säilyttää voimantunteensa voimatto-
muutta vastaan sairaalaympäristössä (Johnson ym. 1997).  

Tässä tutkimuksessa potilaat kokivat leposidehoidon lisäävän avuttomuuden, pelon ja 
nöyryytyksen tunteita. Lewis (2002) kuvaa, että viime aikoina on paljon kiinnitetty huo-
miota aggression hallitsemiseen käytännössä, mutta vapauden rajoitus (eristäminen) on 
tullut osaksi sairaalan päivittäisiä rutiineja. Eristys tai sitominen on usein käytetty hoidol-
linen interventio. Lewis (2002) ihmettelee, miksi hoitotyön käytännössä hyväksytään 
eristäminen / sitominen hoidollisena interventiona, jos se on tutkimuksissa kuvattu huo-
noksi valinnaksi ja siitä ei ole todettu olevan potilaalle hyötyä. Lewis (2002) perustelee 
ihmettelyään, että jos pakottavat toimenpiteet suoraan manipuloivat ruumiin koskemat-
tomuutta ja toimintoja sekä ohittavat potilaan oman ajattelun mekanismit, nehän siis aut-
tavat luomaan pelkästään avuttomuuden ja kontrollin menetyksen tunnetta ja toisaalta 
saattavat lisääntyneeseen väkivaltaan. Tutkimusten perusteella Lewis (2002) väittääkin, 
että käytännön työntekijöillä ei ole riittävästi asiantuntemusta hoitaa väkivaltaisia tilan-
teita. Lewis (2002) ehdottaa, että olisi tärkeää kehittää mieluummin �non - touch� vuoro-
vaikutusmuotoja (Lewis 2002, 59) kuin eristää ja sitoa. Lisäksi hänen mukaansa tieto ja 
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tämän tiedon taitava soveltaminen voi auttaa henkilökuntaa ehkäisemään vihan kehitty-
mistä aggressioksi ja aggression kehittymistä väkivallaksi. On normaali kokemus olla 
vihainen tulematta aggressiiviseksi tai väkivaltaiseksi. Täten myös potilailla voi olla oi-
keutettua vihan tunnetta (Lewis 2002).  

Lääkehoitoa pidettiin tärkeänä oireiden vähentymisen vuoksi, mutta sivuvaikutukset 
aiheuttivat hämmennystä ja jopa pelkoja oireiden voimistumisesta. Lisäksi lääkehoidon 
sopiva määrä tai minimimäärä oli joidenkin toiveena, tai jopa yrittäminen selvitä ilman 
lääkkeitä. Hardingin ja Zahniserin (1994) mukaan jopa 50 % potilaista pärjää ilman neu-
roleptien aloitusta. Suomen API-projektin (akuutin psykoosin integroidun hoidon kehit-
tämisprojekti) mukaan 22 % ensikertalaisista skitsofreniaan sairastuneista tarvitsee lääki-
tystä, kun käytetään systeemistä ja psykoterapeuttista vuorovaikutusta (Lehtinen ym. 
1996). 

Tässä tutkimuksessa potilaiden kokemus nykyvoinnistaan oli toiveikas ja suhtautumi-
nen tulevaisuuteen varauksellinen. Omina tavoitteinaan potilaat ilmaisivat yksilöllisesti 
paluun takaisin kotiin, toiveen normaalista elämästä ja palaamisen takaisin siihen tilaan, 
mikä oli ollut ennen sairastumista. Myös Owen ym. (1998) kuvaavat tuloksissaan, että 
pitkään sairastaneet naispotilaat ylläpitivät edelleen toivetta normaalimmasta elämästä. 
Connelly ym. (1993) kuvaavat potilaiden toivetta paikasta, missä olla oma itsensä.  

5.2  Tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset 

Eettisten kysymysten pohdinta on erityisen tärkeää tutkittaessa inhimillistä toimintaa, kun 
on kysymys nk. haavoittuvaan ryhmään kuuluvien ihmisten tutkimukseen osallistumi-
sesta, joihin myös mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset kuuluvat (osajulkaisu I). 
Lisäksi tutkittaessa ihmisten ainutlaatuisia kokemuksia sensitiivisistä aiheista lisää se 
eettisten valintojen tarkkaa pohdintaa ja tietoisia perusteluja tutkimusprosessin eri ratkai-
suja tehtäessä ja prosessin läpiviemisessä (Schröck 1991,30�39 Usher & Holmes 1997, 
Latvala ym. 1998, Owen 2001, Moyle 2002). Tässä tutkimuksessa pohdin eettisiä kysy-
myksiä yleisten eettisten ohjeistusten näkökulmasta, tutkijan ja organisaation suhteeseen 
sekä tutkimusprosessiin liittyen. Tutkimusprosessi sisältää tutkimukseen osallistuvien 
valintaan, tutkimusaiheen sisältöön ja tutkimuksen käytännön toteutukseen liittyvät eetti-
set kysymykset. Lisäksi eettiset kysymykset ja niiden huomiointi tulee näkyä myös tut-
kimusten tulosten julkaisemiseen liittyvissä ratkaisuissa.  

Inhimilliseen toimintaan liittyviä tutkimuksia säätelevät yleiset, yleensä kansainväliset 
eettiset ohjeet, säännöt ja lait, joita tutkijan tulee noudattaa tutkimusta tehdessään. Tässä 
tutkimuksessa merkittävimpiä eettisiä ohjeistuksia, joita sovellettiin, olivat Nurembergin 
koodi, Helsingin julistus ja kansainväliset eettiset ohjeet lääketieteellistä tutkimusta var-
ten (WMA 1964, Council of Europe 1983, 1984, 1990, Bandman & Bandman 1985, Be-
noliel 1988, CIOMS/WHO 1993, Act of Status and Rights of Patients 1992/785, Leino - 
Kilpi ym. 1993, Leino - Kilpi & Kurittu 1995, Latvala ym. 1998, Dresser 1999, 5�28). 
Lisäksi Laki Lääketieteellisestä Tutkimuksesta 1999/488 ohjasi toimintaani ja valintoja 
eettisestä näkökulmasta (Act of Medical Research/Laki Lääketieteellisestä Tutkimuksesta 
1999/488 ja Mielenterveyslaki 116/1990). Nämä julkiset asiakirjat painottavat tutkimuk-
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sen tarkoituksen hyvää tuottavaa näkökulmaa ja että tutkimukseen osallistujat eivät saa 
joutua alttiiksi millekään vahingolle tai riskille. Lisäksi kaikista mahdollisista riskeistä 
tulee kertoa potilaille ennen tutkimukseen suostumista. Edelleen ohjeistuksissa määritel-
lään niin kutsutut haavoittuvat tutkimukseen osallistujat, joita myös psykiatriset potilaat 
ovat. Tällöin tähän haavoittuvaksi luokiteltuun ryhmään kuuluvien potilaiden valinnassa 
tulee olla erittäin tarkka, ja valintojen tulee perustua selkeisiin ja eettisesti oikeudenmu-
kaisiin ratkaisuihin. 

Tutkijan ja organisaation väliseen suhteeseen eettisistä kysymyksistä kuului eettisen 
toimikunnan hyväksymä lupa tutkimuksen suorittamiseksi. Lisäksi organisaatio, jossa 
tutkimus tehdään, antaa erilliset ohjeistukset tutkimuksen teolle. Oulun yliopiston eetti-
nen toimikunta hyväksyi tutkimukseni eettisesti hyväksyttävänä, mutta suositteli, että 
potilaat, joita tutkimukseen valitsen, eivät ole alaikäisiä eikä heillä ole virallista virkahol-
hoojaa sairautensa vuoksi. Edelleen Oulun yliopiston psykiatrian klinikan tutkimus - ja 
kehittämistyöryhmä arvioi tutkimussuunnitelmani ja hyväksyi tutkimuksen teon, huo-
mauttaen, että psykoosin kokemusta on tutkittu lähinnä psykoterapeuttisin menetelmin 
kuten Johansson (1987) on tehnyt ja että minun tulee olla tutustunut näihin tutkimuksiin. 
Lisäksi allekirjoitin psykiatrian klinikan tutkimus - ja kehittämistyöryhmän vaatiman 
dokumentin, jossa hyväksyin sairaalaa kohtaan koskevat velvoitteet vaitiolosta ja muista 
arkaluontoisista asioista, joita näin ja kuulin aineistonkeruun aikana. Lisäksi tutkimukseni 
eettisiin valintoihin liitin osaston henkilökunnan, ylihoitajan ja lääkärin informoinnin 
tutkimukseni aiheesta, tarkoituksesta ja aineistonkeruun ajankohdasta. 

Tutkimusprosessiin liittyen olin tutkimukseen osallistuvien valinnassa erityisen tarkka, 
koska psyykkisistä ongelmista kärsivät potilaat saattavat kokea olevansa velvollisia osal-
listumaan, eikä heillä ole rohkeutta kieltäytyä. Olin asettanut seuraavia reunaehtoja tut-
kimukseen osallistuvista: potilaat ovat vapaaehtoisia, eivät ole tutkimukseen osallistumi-
sen aikana akuutisti psykoottisia siten, etteivät ymmärrä tutkimukseen osallistumistaan 
vaan sekoittavat sen omaan psykoottiseen maailmaansa ja että tutkimukseen osallistujat 
ovat aikuisia (Amador ym. 1991, 1994, Dilonardo ym. 1993, Blackburn 1994, Usher & 
Holmes 1997, Appelbaum 1999, 1�4, Owen 2001). Tutkimusaiheen sensitiivisyyden takia 
minun tuli pohtia, miten lähestyn aihetta, miten pyydän potilaita kuvaamaan kokemuksi-
aan ja miten arvioin aiheen aiheuttamaa mahdollista stressiä potilaille (Holloway & 
Wheeler 1995, Usher & Holmes 1997, Cowles 1998, Owen 2001). Informoidessani poti-
laita tutkimuksesta painotin heidän vapaata tahtoaan, vapaaehtoisuuttaan intimiteetin säi-
lymistä ja että heidän suostumuksensa tulee perustua riittävään tietoon. Näin osallistujien 
valintaa ohjasi informaatioon perustuva, vapaaehtoinen ja autonominen sekä tietoinen 
suostumus ilman pakkoa (osajulkaisu I.) (Dyer & Bloch 1987, Ramos 1989, Holloway & 
Wheeler 1995, Appelbaum 1999, 1�4, Dresser 1999, 5�28). Lisäksi jokainen potilas sai 
riittävästi eri prosessin vaiheissa tietoa mahdollisuudesta kieltäytyä tutkimukseen osallis-
tumisesta missä vaiheessa tahansa tutkimuksen kulkua, mitä oikeutta yksi tutkimukseen 
osallistuvista käyttikin myöhemmin.  

Laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena luoda luottamusta herättävä vuorovaikutus-
suhde tutkimukseen osallistuvien kanssa, mutta siinä on myös ongelmansa. Vuorovaiku-
tus tutkimukseen osallistuvien kanssa saattaa muodostua läheiseksi, koska tutkimukseen 
osallistujat ovat jakaneet inhimillisen elämän koskettavia asioita tutkijan kanssa, ja tämä 
tieto koskettaa yleensä kumpaakin. Tutkijan tulee osasta arvioida, kuinka tarkkaan ja mitä 
asioita hän on valmis ja halukas nostamaan esille tutkimukseen osallistuvien tilanteesta, 
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kun on kysymys arkaluonteisista asioista ja miten arkaluonteisiin aiheisiin suhtautuu ja 
osoittaa ymmärrystä. Tutkimukseen osallistujat voivat kokea tutkijalle kertomisen tai 
tutkijan tapaamiset terapeuttisina, joista on vaikea luopua tai suhteen lopettaminen voi 
tuottaa surua (Amador ym. 1994, Ford & Reutter 1990, Holloway & Wheeler 1995, Cow-
les 1998, Appelbaum 1999, 1�4, Owen 2001). Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessin 
kulkuun eli aloitukseen, itse haastattelutilanteeseen ja haastattelun sekä aineiston keruun 
lopettamiseen käytettiin aikaa tietoisesti ja tutkimukseen osallistuvia informoiden ja hei-
dän tuntemuksiaan kunnioittaen (osajulkaisu I). Tutkimukseen osallistuvat pitivät haas-
tattelutilanteita terapeuttisina, tärkeinä ja mielenkiintoisina. Lopetin tutkimuksen tark-
kaan ja huolella antamalla tutkimukseen osallistuvien arvioida tutkimukseen osallistu-
mista, kertomiaan asioita ja palaamalla haastattelun lopussa aihepiiriltään �kevyempiin� 
aiheisiin. 

Tutkimusten tulosten julkaisemisen periaatteena on avoimuus ja rehellisyys (Vehviläi-
nen-Julkunen 1991). Tähän olen pyrkinyt tutkimusvaiheiden huolellisella kuvauksella. 
Tutkimustuloksia kuvatessani pyrin ottamaan pois sellaiset tarkat, yksilökohtaiset asiat, 
joista tutkimukseen osallistuvat henkilöt tunnistettaisiin. Kuvaan tiedon yleisenä, situa-
tionaalisena merkitysrakenteena ulottuvuuksineen.  

5.3  Tutkimuksen luotettavuus  

Luotettavuudella tarkoitetaan tutkimustulosten ja tutkittavan todellisuuden mahdollisim-
man hyvää vastaavuutta (Grönfors 1985, Lincoln & Cuba 1985, Hämäläinen 1987, Tyn-
jälä 1991, Vehviläinen & Julkunen 1991, Miles & Huberman 1994, Lukkarinen 2001, 
116�164, Polit ym. 2001). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytettä-
vistä käsitteistä ja luotettavuuden kriteereistä esitetään kirjallisuudessa erilaisia lähesty-
mistapoja ja tekniikoita. Tynjälän (1991, 388) mukaan laadullisen tutkimuksen arviointi-
kriteerit poikkeavat määrällisen tutkimuksen validiteetti- ja reliabiliteettikysymyksistä. 
Sandelowskin (1986, 1993, 1995) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuus on riip-
puvainen uskottavasta (luotettavasta) aineistosta, analyysiprosessista ja tulosten luotetta-
vasta esittämisestä. Kaikki nämä ominaisuudet ovat kuitenkin riippuvaisia myös tutkijan 
kyvyistä (Sandelowski 1986, 1993, 1995, Hallett 1995).  

Tässä tutkimuksessa aineisto oli uskottavaa, koska kaikki tutkimukseen osallistuvat 
potilaat olivat kokeneet jonkin tasoista psykoosia. Analyysiprosessin olen yrittänyt kuvata 
yksityiskohtaisesti, jokainen haastattelu yhtä lukuun ottamatta nauhoitettiin ja kaikki 
haastatteluaineistot aukikirjoitettiin sanatarkasti. Analyysiprosessi eteni Giorgin (1985, 
1994, 2000) ja Perttulan (1995b, 1998) fenomenologisen tutkimuksen analyysimenetel-
män mukaan vaihe vaiheelta. Tulokset ovat johdettu alkuperäisestä aineistosta, minkä 
osoitan analyysin eri vaiheissa esimerkein. Ennen aineiston keruuta ja analyysia yritin 
asennoitua ilmiöön avoimesti ja yritin kaikin tavoin saavuttaa tutkimukseen osallistuvien 
kokemuksen ilmiöstä. Myös usean vuoden pituinen kokemukseni psykiatrisesta hoito-
työstä psykiatrisena erikoissairaanhoitajana naisten suljetulla vastaanotto-osastolla ja 
psykiatrisen hoitotyön opettajana helpotti prosessin läpivientiä. Prosessi oli henkilökoh-
taisesti raskas ja vaativa. Erityisesti aineiston keruu, potilaiden kohtaaminen ja haastattelu 
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tilanteet koin raskaina. Lisäksi tutkimusprosessin läpi vieminen vaati paljon aikaa ja ref-
lektointia ahdistuksen tunteineen. 

Keskeisiä kysymyksiä fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on 
pohtia: perustuvatko tutkimustulokset empiiriseen aineistoon, ovatko valitut tutkimusme-
netelmät ja aineiston käsittelytavat tutkimustehtävän kannalta mielekkäitä ja pystyykö 
raportin lukija seuraamaan tutkijan ajatusten kulkua ja tehtyjen ratkaisujen perusteluja 
loogisesti? Perttula (1995b, 39�47) on esittänyt myös kriteereitä fenomenologisen koke-
muksen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi, minkä lähtökohtana on tutkittavan 
ilmiön perusrakenteen ja tutkimusmenetelmän vastaavuus. Perttula (1996b) jakaa luotet-
tavuuden kriteerit yleisiin ja spesifeihin luotettavuuden kriteereihin. Yleisiä kriteereitä 
hänen mukaansa ovat tutkimusprosessin johdonmukaisuus, tutkimusprosessin reflektoin-
ti, tutkimusprosessin aineisto- ja kontekstisidonnaisuus, tavoiteltavan tiedon laatu, meto-
dien yhdistäminen, tutkijayhteisö, tutkijan subjektiivisuus ja tutkijan vastuullisuus. Spesi-
fejä luotettavuuden kriteereitä ovat ennakkokäsitysten reflektointi ja siihen liittyvä sul-
keistaminen sekä merkityksen sisältävien yksiköiden mielikuvatasolla tapahtuvan muun-
telun kurinalaisuus ja systemaattisuus (Giorgi 1985, Perttula 1995b). Tarkastelen näitä 
vaiheita mukaillen Perttulaa (1995b, 39�47): 

Tutkimusprosessin johdonmukaisuus tarkoittaa tutkittavan ilmiön perusrakenteen, tut-
kimusaineiston hankintatavan, teoreettisen lähestymistavan, analyysimenetelmän ja tut-
kimuksen raportointitavan loogisuutta. Tämä tutkimus perustuu kokonaisvaltaiseen ih-
miskäsitykseen, jolloin ihminen on ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokemuksistaan merki-
tyksiä luova henkilö (Rauhala 1993, 1996, Perttula 1995b, Puhakainen 1999, 2001). Hus-
serlin (1965) ja Giorgin (1985, 2000) mukaan ihmisten kokemusten kuvaaminen lähtee 
heidän itsensä määrittämistä, jokapäiväiseen elämäänsä liittyvistä asioista, ja nämä asiat 
liittyvät aina johonkin kohteeseen. Tutkimalla ihmisten kokemuksia voidaan saavuttaa 
heidän yksilöllisesti muodostamia merkityksiä ja merkitysrakenteita jostakin ilmiöstä. 
Ihmiset kokevat asioita kokonaisuutena heidän senhetkisen tietoisuutensa valossa, ja tämä 
tietoisuus on tärkeää pyrittäessä saavuttamaan ihmisten tämänhetkinen kokemusmaailma. 
Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita potilaiden senhetkisistä yksilöllisistä situatio-
naalisista psykoosin ja autetuksi tulemisen kokemuksista psykiatrisen sairaalahoidon ai-
kana. Fenomenologinen tutkimusmenetelmä sopii hyvin kokemusten tutkimiseen (Husser 
1965, Giorgi 1985, Perttula 1995b, 2000).  

Giorgi (1985, 2000) painottaa tieteellisen tutkimuksen ehdot täyttävää fenomenolo-
gista tutkimusta, jolloin tutkimukseen osallistuvia on hyvä olla useita. Fenomenologi-
sessa tutkimuksessa kuvataan yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet ja ne ovat 
osa koko tutkimusta sekä edustavat henkilön yksilöllistä kokemusta ja hänen 
merkityssuhteitaan juuri hänen koetussa sisäisessä maailmassaan. Yksilökohtaisten 
situationaalisten merkitysrakenteiden kuvaamisella saavutetaan ihmisten yksilölliset 
kokemukset, joiden avulla voidaan kuvata myös ilmiön keskeistä yleistä situationaalista 
merkitysrakennetta etsimällä oleellista sisällöllistä samankaltaisuutta tiedollisesti näistä 
yksilökohtaisista situationaalisista merkitysrakenteista. Tässä tutkimuksessa yleinen 
situationaalinen merkitysrakenne edustaa tietoa tai kuvausta ilmiöstä, joka on muodostu-
nut useiden ihmisten yksilökohtaisista merkitysrakenteista, eikä ole tarkoitettukaan 
edustamaan yksilöllistä ihmisen kokemusta.  

Fenomenologista eli kokemuksiin kohdistuvaa empiiristä tutkimusta voidaan tehdä 
usealla tavalla. Tässä tutkimuksessa kiinnostukseni kohteena potilaiden kokemukset ovat 
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osoitus näkemyksestäni ihmisestä kokonaisvaltaisena henkilönä. Aineiston analyysimene-
telmäksi valitsemani metodi mahdollistaa analyysin teon usealla eri tavalla, kunhan yksi-
lökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet muodostetaan analyysin aikana. Tämän 
jälkeen näistä yksilökohtaisista situationaalisista merkitysrakenteista voidaan eri tavoin 
päätyä kuvaamaan yleistä situationaalista merkitysrakennetta (Giorgi 1985, 1994, 2000, 
Perttula 1995a, 1998, 2000). Perttula (2000) painottaa, että mitä vahvemmin fenomenolo-
gia sävyttyy eksistentiaaliseksi fenomenologiaksi, sitä tärkeämpi on oletus kokemusten 
yksilökohtaisuudesta ja sitä keskeisemmän roolin analyysimetodin yksilökohtaisen osan 
tulokset saavat. Mielestäni ihmisen kokemus on aina yksilökohtaista riippumatta feno-
menologisesta suunnasta, yksilökohtaisuuden painotus ja esitys osoittaa fenomenologisen 
tutkimuksen eroja.  

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston keruu toteutettiin haastattelemalla psykoosin 
kokeneita potilaita avoimin mielin ja omia ennakkokäsityksiä arvioiden ja reflektoiden. 
Pohdin usein aikaisempaa tietouttani psykoosin kokeneisiin ihmisiin ja psykoosin sairaus 
luonnetta. Psykoosi sairautena on lääketieteessä määritelty ja kuvattu tarkkoine muotoi-
neen ja oireineen. Kysyinkin usein itseltäni, onko järkeä lähteä tutkimaan ko. aihetta ja 
löydänkö sellaista potilaan psykoosin kokemuksesta, joka voisi viedä psykiatrista hoito-
työtä eteenpäin. Uskoin kuitenkin, että potilaiden kokemus on tärkeää psykiatrisen hoito-
työn tutkimusta. Uskoni perustui psykoosin kokeneiden ihmisten auttamiseen aikaisem-
min sairaanhoitajana ollessani. Tällöin ymmärsin ihmisten mahdollisuuksia ja kyvyk-
kyyttä sairauden takanakin. Koin, että näin tein sulkeistamista olemassa olevan tiedon ja 
oman asennoitumiseni kanssa. Ontologinen käsitys ihmisen kokonaisuudesta on ollut 
tutkimuksessa mukana koko ajan. Aineiston analysointi eteni aineiston ehdoilla, kun us-
kalsin luottaa aineistoon. Tutkimusraportti perusteluineen on kuvattu loogisesti ja myös 
mahdollisimman tarkkaan, mutta vaikeuksia on ollut perustella kaikki asiat ristiriidatto-
malla tavalla, kun on tuntunut, että ei ymmärrä, eikä kaikki ole vielä löytänyt paikkaa 
minun omassa maailman kuvassani.  

Valitsin tutkimusyhteisöt tarkoituksenmukaisesti siten, että näistä yhteisöistä oli mah-
dollisuus tavoittaa henkilöitä, joilla oli kokemusta mielenkiintoni kohteena olevasta ilmi-
östä. Tutkimukseen osallistuvat valikoituivat vapaaehtoisuuden ja psyykkisen vointinsa 
perusteella, siten, että he olivat kykeneviä osallistumaan haastatteluihin. Lisäksi olin ai-
neistonkeruun aikana mukana osastoilla erilaisissa tilanteissa, jolloin minun oli mahdol-
lista tutustua tutkimukseen osallistuviin jo aikaisemmin ja luoda heihin kontaktia. Näin 
saavutin paremmin tutkimukseen osallistuvien luottamuksen itseäni kohtaan. Hankkimani 
aineisto oli monipuolinen ja mahdollisti hyvin tutkimustehtävän suorittamisen (Field & 
Morse 1985, Giorgi 1985, Hirsjärvi & Hurme 1993, Hirsjärvi ym. 1997, Perttula 1995b). 

Analysoin aineiston johdonmukaisesti Giorgin (1985, 1994, 2000) ja Perttulan (1995a) 
esittämiin analyysin vaiheisiin pohjautuen. Analyysi etenee askel askeleelta yksilöiden 
yksilökohtaisten merkitysrakenteiden kuvauksesta niistä muodostettuun yleiseen situatio-
naaliseen merkitysrakenteeseen. Aineiston analyysin vaiheiden perusteella on helppo seu-
rata ihmisten todellisten kokemusten mukana säilymistä. Täten analyysimenetelmä tässä 
tutkimuksessa on perusteltu. Tutkimukseni raportointitapa etenee tämän analyysimenetel-
män mukaisesti. Vaikeuksia analyysimenetelmän soveltamisessa oli, että yritin yhdistää 
kahden henkilön kehittämää metodia, mikä ei sitten ollutkaan aivan yksinkertaista.  

Alussa metodia opetellessa lähdin liikkeelle Perttulan kuvaamista vaiheista, jotka koin 
välillä tuskastuttavan monimutkaisina ja pieniksi osiksi jaetuiksi. Kuitenkin nämä vaiheet 
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antoivat myös tunteen siitä, että analyysi etenee sellaiseen suuntaan, joka on johdonmu-
kainen ja myös tieteelliset ehdot täyttävää. Kun sitten päätin kirjoittaa kansainväliseen 
tieteelliseen lehteen artikkelin analyysimenetelmän soveltamisesta, jouduin tutustumaan 
Giorgin (1985, 1994, 2000) menetelmän kuvauksiin vielä tarkemmin. Tämä vaihe vei 
paljon aikaa, koska jouduin kääntämään analyysin tekemisen muutamaan vaiheeseen. 
Tällöin luin Giorgin (1985) kirjassa olevia esimerkkejä, jotta ymmärtäisin, miten hänen 
kehittelemä analyysi etenee. Näin minä muodostin käsityksen analyysin vaiheista. Nyt 
huomaan, ettei yhdistäminen ole ollutkaan yksinkertaista ja helppoa, koska tuntuu, että 
välillä on sekoittanut niitä keskenäänkin. Ehkä olisi ollut helpompaa pysytellä vain toisen 
kuvaamassa metodissa. Eniten itseäni vaivaa se, että osajulkaisu II:sta on viitteistä jäänyt 
Perttula (1995a) pois, vaikka häneen olisi ehdottomasti pitänyt siinä artikkelissa viitata. 
Tämä siksi, että huomaan, kun kuvaan artikkelissa yleistä situationaalista merkitysraken-
netta, että olen käyttänyt Perttulan (1995a) esittämiä vaiheiden kuvauksia osaltaan.  

Tässä tutkimuksessa oma subjektiivisuus ja oman itsen reflektointi oli voimakkainta 
tutkimusaineiston keruun ja osastolla olo ajan aikana. Tällöin koin monenlaisia tunteita, 
kuten väsymystä, empatiaa potilaiden tilannetta kohtaan. Potilaisiin saamani kontakti toi 
välittämisen tunteen ja toivoa heidän selviytymisensä suhteen. Lisäksi pohdin potilaiden 
kokemuksia usein tutkimusprosessin aikana. Toisin sanoen elin osan aikaa heidän tilan-
nettaan itsessäni tietyllä tavalla ja heidän kohtalonsa ikään kuin personalisoituivat myös 
minulle. Tajusin myös, kuinka tärkeää on muistaa lopettaa haastattelut perusteellisesti 
siten, että kokemukset on jaettu luottamuksellisesti ja että potilaat sen todella ymmär-
tävät. Tästä syystä olen päätynyt tässä tutkimuksessa olemaan esittämättä kaikkia yksilö-
kohtaisia, situationaalisia merkitysrakenteita loppuraportissa. Pohdin asiaa tutkimus-
prosessin aikana, ja keskusteltuani asiasta päädyin olemaan esittämättä kaikkia potilaiden 
intimiteetin suojaamiseksi Olen kuvannut yhden tarkemmin ja siinäkin olen katsonut, että 
tiedot eivät paljasta yksilöä. Vaikka potilaat itse painottivat, että he kokivat tilanteet posi-
tiivisesti, haluan toimia tässä suhteessa vastuullisesti varovaisuutta noudattaen aiheen 
sensitiivisyyden, potilaiden tilanteen takia ja tutkimukseen osallistuvien pienen määrän 
vuoksi (Varto 1992, Giorgi 1985, Wertz 1985, 155�216, Rauhala 1996).  

Tutkimusprosessin aineisto- ja kontekstisidonnaisuus. Tutkimusaineisto on keskeisessä 
asemassa kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa tutkimusprosessi etenee tutkimusaineiston 
ehdoilla. Pyrkimyksenä on tutkimuksessa mukana olevien konstruktion ja tutkijan siitä 
laatiman rekonstruktion identtisyys (Lincoln & Cuba 1985, Tynjälä 1991, Varto 1992, 
Karjalainen & Siljander 1993, Perttula 1995b, Moyle & Clinton 1997). Tässä tutkimuk-
sessa tutkimuskohteena ovat tajunnalliset ilmiöt, toisten ihmisten kielellisesti ilmaisemat 
kokemukset. Niitä tutkija pyrkii kuvailemaan ihmisten alkuperäisinä kokemuksina ja tut-
kijan muotoilemina merkitysrakenteina tutkijan omien ymmärtämisyhteyksien kautta. 
Lopullista ihmisten alkuperäistä kokemusta ei täysin saavuteta koskaan, mutta ihmisten 
kokemusten tutkimuksessa ja kuvauksessa on tavoitteena pyrkiä mahdollisimman hyvään 
vastaavuuteen, johon tietoisesti pyritään (Giorgi 1985, 2000, Koch 1995,1996, Perttula 
1995b, Lukkarinen 2001, 116�164).  

Tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuudella tarkoitetaan, että tutkimuksen tulokset 
ovat sidoksissa niihin todellisuuden ominaispiirteisiin, jotka ovat olemassa tutkimustilan-
teessa, ja että toisen ihmisen merkityssuhteet ovat mielekkäästi tutkittavissa hänen koke-
mansa maailman kokonaisuudessa. Tutkimukseeni osallistui ihmisiä, joilla oli ollut koke-
muksia psykoosin ja autetuksi tulemisen todellisuudesta psykiatrisen sairaalahoidon ai-
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kana. Lisäksi he olivat selviytyneet akuuteista psykoottisista oireista. Olen ollut itse mu-
kana koko tutkimusprosessissa siten, että menin tutkimusluvan saatuani osastoille havain-
noimaan ja osallistumaan tilanteisiin, jolloin pääsin tutustumaan myös siihen reaaliseen 
todellisuuteen, jonne potilaat tulivat hoitoon. Havaintojeni perusteella potilaat kertoivat 
kokemuksistaan sellaisina kuin ne osastolla olivat tapahtuneet ja he kykenivät ilmaise-
maan sanoin kokemuksiaan.  

Tutkijayhteisö voi parantaa tutkimuksen luotettavuutta, jos se lisää tutkimuksellisten 
menettelytapojen systemaattisuutta (Perttula 1995b, 44). Olen ollut koko tutkimusproses-
sin ajan yhteisössä, jossa on tarkasteltu eri näkökulmasta toisten tutkijoiden tekemiä rat-
kaisuja heidän tutkimuksissa. Tämä on vienyt omaa ajattelua eteenpäin ja lisännyt uskoa 
ja rohkeutta jatkaa välillä vaikeaksi kokemaani fenomenologisen tutkimuksen loppuun 
saattamista. Erityisesti lähiohjaajani kannustus ja ohjaus on ollut tärkeää. Lisäksi yhdessä 
kirjoitetut artikkelit ovat auttaneet jäsentämään tutkimusprosessia. Kansainvälisiin lehtiin 
kirjoittamisen etuna luotettavuuden näkökulmasta on se, että olen joutunut selvittämään 
kansainvälisen tilanteen psykiatrisen hoitotyön näkökulmasta. Tämä on myös lisännyt 
uskoa aiheen tutkimisen tärkeyteen, tutkittavuuteen ja että olen ollut oikeilla jäljillä. 
Edelleen tutkimusprosessini muodostuu kokonaisuudesta artikkeleissakin siten, että ensi 
kirjoitettiin eettisistä kysymyksistä, toiseksi fenomenologisen metodin soveltamisesta ja 
vasta kolmanneksi kaksi artikkelia tuloksista, mikä myös lisää luotettavuutta. 

Joissakin tutkimusmetodologian kirjoissa ehdotetaan tutkimuksen luotettavuuden li-
säämiseksi tutkimustulosten esittämistä tutkimukseen osallistujille. Fenomenologisessa 
tutkimuksessa mm. Colaizzi vaatii tulosten palauttamista tutkimukseen osallistujille var-
mistaakseen lopullisesti tutkimuksen pätevyyden. Giorgin analyysi taas nojautuu ainoas-
taan tutkijaan. Hänen näkemyksensä mukaan on epätarkoituksenmukaista palata tutki-
mukseen osallistujien luo tuloksia validoimaan tai käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita 
uudelleen tarkistamaan analyysia (Polit ym. 2001). Tässä tutkimuksessa ei palautettu tu-
loksia tutkimukseen osallistuville, koska en ollut sopinut siitä tutkimukseen osallistuvien 
kanssa aikoinaan ja monen vuoden jälkeen yhteydenotto tuntui vaikealta; näin noudatin 
Giorgin (1985) menettelytapaa (Polit ym. 2001). 

5.4  Tulosten merkitys psykiatriselle hoitotyölle  

Tämän tutkimuksen keskeinen merkitys psykiatriselle hoitotyölle on, että se lisää tietoa 
potilaiden kokemuksista psykoosin ja autetuksi tulemisen todellisuudesta psykiatrisen 
sairaalahoidon aikana. Potilaiden kokemusten perusteella keskeisiksi merkityksiksi ja 
haasteiksi psykiatriselle hoitotyölle muodostuivat humanistisen psykiatrisen hoitotyön 
toteuttaminen ja kehittäminen, jolloin potilaiden ainutlaatuiset, yksilölliset kokemukset ja 
potilaan ja hoitajan välinen vastavuoroinen suhde muodostavat psykiatrisen hoitotyön 
lähtökohdan sekä psykiatrisen hoitotyön eristämiskäytänteiden arviointi ja uusien käytän-
teiden kehittäminen sellaisiksi, etteivät ne lisää potilaiden kokemaa avuttomuutta ja hä-
tää. 

Kuten tutkimuksen ontologisissa lähtökohdissa kuvasin käsitykseni ihmisestä olevan 
kokonaisvaltainen, ihminen on jakamaton ja ainutkertainen, niin myös tässä tutkimuk-
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sessa tutkimukseni tulokset kuvaavat ihmisen kokonaisvaltaisuutta. Se näkyy siten, että 
tähän tutkimukseen osallistuneet potilaat elävät ja kokevat asioita omassa sisäisessä ja 
situationaalisessa maailmassaan (subjektiivisessa maailmankuvassaan, minuudessa) ko-
konaisvaltaisesti liittäen asioita yhteen ja toinen toisiinsa. Tästä kokemusten tulkkiutumi-
sesta ja yhteen liittymisestä käyttää Rauhala (1996) horisontin käsitettä Husserlin mu-
kaan. Tähän tutkimukseen osallistuneet potilaat kokivat psykoosin kokonaisvaltaisena ja 
uuvuttavana hallitsemattomana minuutena, mikä liittyi heidän kokemukseensa itsestä, 
muista, suhteisiinsa muihin ja kokemukseen ympäristöstä. Nämä kokemukset vaikeuttivat 
jokapäiväisestä elämästä selviytymistä vaihtelevasti ja yksilöllisesti. Potilaat kokivat aut-
tamisen ja autetuksi tulon helpottavana ja välttämättömänä, mutta auttamiseen liittyvät 
toiminnot jäivät jäsentymättä potilaiden sisäiseen tilaan. Potilaat itse liittivät näitä tapah-
tumia kukin omalla tavallaan omaan sisäiseen kokemukselliseen tilaansa yksilöllisesti 
mahdollisimman johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, mutta hoitotoimintojen merkityksiä 
ei pohdittu yhdessä hoitajien kanssa. Tämän tutkimuksen keskeinen merkitys on huma-
nistisen psykiatrisen hoitotyön suositteleminen psykiatrisen hoitotyön perustaksi, jolloin 
hoidossa oleva ihminen tulisi ymmärretyksi kokonaisvaltaisena, jakamattomana ja ainut-
kertaisena. Tällöin hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan vastavuoroisesti, potilas ja hoitaja 
yhdessä. Hoidon lähtökohtana on tällöin potilaan kokemus itsestä (sisältäen terveyden / 
sairauden kokemukset), muista ja ympäristöstä ja näiden kokemusten merkitys elämälle, 
siitä selviytymiselle sekä kokemukset hoidosta.  

Potilaslähtöinen hoitotyö sisältyy humanistiseen psykiatriseen hoitotyöhön. Käsitteestä 
potilaslähtöinen hoitotyö ovat kirjoittaneet Latvala (1998), asiakaslähtöinen hoitotyö 
Kiikkala (1998, 1999) ja Kokkola ym. (2002) ja yksilövastuisesta hoitotyöstä Munnukka 
(1993). Potilaslähtöisyyttä käytetään usein, kun on kysymys sairaalassa hoidetuista poti-
laista, mutta Kokkola ym. (2002) määrittelevät asiakaslähtöisyyden sisältävän kaikki ter-
veydenhuollon asiakkaat, ja potilaslähtöisyys sisältyisi tällöin asiakaslähtöisyyteen (Kok-
kola ym. 2002, 16�17). Asiakas- / potilaslähtöisyys -käsitteiden vastineita englannin kie-
lessä ovat client-focused, client-centered, client-oriented ja patient-centered care (Kok-
kola ym. 2002).  

Tässä tutkimuksessa käytetään humanistinen psykiatrinen hoitotyö -käsitettä. Huma-
nistisen psykiatrisen hoitotyön mukaan hoitajien toiminta määräytyisi potilaiden yksilöl-
lisesti vaihtelevien kokemusten perusteella, ja nämä toiminnot kohdentuisivat aina tähän 
kokemukseen ihmisten itseymmärryksen (tajunnan) kautta. Tällöin ihmisten yksilölliset 
tavat määritellä ja ymmärtää sairauttaan ilmenisivät hoidollisissa keskusteluissa. Ihmisten 
kokemukset mielenterveydestä ja sairaudesta ovat yleensä koko heidän elämäänsä koske-
via, kuten myös tässä tutkimuksessa ilmeni: suhde itseen, muihin, elämään ja maailmaan 
muuttuu yleensä lisääntyvinä jokapäiväisestä elämästä selviytymisen vaikeuksina (Rau-
hala 1996, Barker ym. 1997, 1999a, Barker 1998, 2001, Kiikkala 1999, Puhakainen 1999, 
2001, 2002, Martin 2000, Kokkola ym. 2002). Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten sisäiset 
voimavarat hyödynnetään paremmin ja kokemukset liitetään potilaan kokonaistilantee-
seen. Tämän tutkimuksen mukaan auttamiseen tähtäävät eri toiminnot suuntautuisivat mi-
nuuden hallitsemattomuudesta minuuden hallintaan erilaisin keinoin ja tukitoimin. Tämä 
tarkoittaa potilaan omien psykologisten voimavarojen mahdollistamista elämänhallinnan 
lisäämiseksi. Tällöin potilaan itseymmärrys itseä kohtaan lisääntyy ja potilaan on tätä 
kautta mahdollisuus saavuttaa paremmat ja toimivammat keinot hallita itsessään tapahtu-
via asioita sekä suhteita muiden kanssa. Kun hoitajat auttavat potilaita jakamaan esimer-
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kiksi minuuden muuttumisen aiheuttamaa uhkan tunnetta, tämä uhka voi saada ymmär-
rettävämmän muodon (Haarakangas & Seikkula 1999, 180). 

Psykiatrinen hoitotyö on kansainvälisten lähteiden mukaan muutoksessa, minkä perus-
teella se joko säilyttää oman erityisalueensa tai sulautuu muuhun yleiseen hoitotyöhön 
(Barker ym. 1998, 1999, Barker 2001). Lisäksi psykiatrisessa hoitotyössä toimitaan ih-
misten inhimillisten, monimutkaisten mielen vaikeuksien parissa, joihin ei ole yhtä oi-
keaa, selittävää mallia tai teoriaa. Hoitotyön malleja on pitkään kritisoitu sillä perusteella, 
että niistä ei ole hyötyä hoitotyön käytännölle, ja viime aikoina kritiikki on kohdistunut 
niiden lähtökohtiin (Hopton 1997, Heath 1998, Hanson & Taylor 2000). Hoitotyön kohde 
tulisi olla ihmisten mahdollisuuksien tukeminen ja kehittäminen terveyden / sairauden ja 
hoidon suhteen yksilöllisesti ja ainutkertaisesti (Chambers 1998, Tilley 1999, Barker 
1998, 2001). Barker (2001) on väittänyt, että psykiatrinen hoitotyö ja auttaminen eivät 
tue ihmisten mahdollisuuksia vaan pikemminkin lisäävät luottamuksen puutetta itseensä 
ja mahdollisuuksiinsa. Niinpä psykiatrisessa hoitotyössä on haastetta humanistisen hoi-
don kehittämiseksi. Lisäksi tulevaisuuden tutkimuksen tulee fokusoitua ilmiön olemuk-
seen (nature) ja vuorovaikutussuhteiden vaikuttavuuden tutkimiseen (Chambers 1998). 
Lisäksi Forchuck ja Reynolds (1998) painottavat Peplaun käsitystä hoitotyöstä monipuo-
lisena ilmiönä, johon yksi ainoa teoria ei riitä, vaan teorioita olisi useita, joita hoitajat 
tilanteen mukaan soveltaisivat työhönsä potilaslähtöisesti (Forchuck & Reynolds 1998).  

Toinen keskeinen haaste psykiatrisen hoitotyön kehittämiseksi ja potilaiden kokemus-
ten perusteella muutettavaksi on eristämiskäytännön kehittäminen sellaiseen suuntaan, 
että se lisää potilaan koskemattomuuden, intiimiyden ja eheyden kokemusta. Eristäminen 
on aina työntymistä toisen ihmisen rajojen yli, jolloin ihminen menettää vapauttaan ja 
integriteettiään. Eristäminen ja lepositeiden käyttö lisää tutkimusten perusteella avutto-
muutta ja kyvyttömyyden tunnetta. Lisäksi potilaat voivat kokea identiteetin lisääntyvää 
menettämisen uhkaa ja pelkoja itselleen tapahtuvasta pahasta. Lewis (2002) kritisoi psy-
kiatrisen hoitotyön käytäntöä, missä hyväksytään eristäminen / sitominen hoidollisena 
interventiona. Pakottavat toimenpiteet manipuloivat suoraan ruumiin koskemattomuutta 
ja toimintoja, jotka ohittavat potilaan oman ajattelun mekanismit, aiheuttavat avuttomuu-
den ja kontrollin menetyksen tunnetta ja saattavat lisätä väkivaltaa. Tällöin olisi tärkeää 
kehittää �non�touch� vuorovaikutusmuotoja (Lewis 2002, 59) mieluummin kuin käyttää 
eristämistä ja sitomista. Lisäksi hänen mukaansa tieto ja tämän tiedon taitava soveltami-
nen voivat auttaa henkilökuntaa ehkäisemään vihan kehittymistä aggressioksi ja aggres-
sion kehittymistä väkivallaksi (Lewis 2002).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että psykiatrinen hoitotyö on vaativa hoitotyön osa-alue. 
Tämä vaativuus ilmenee siinä, että ihmiset, jotka tulevat psykiatriseen sairaalaan hoitoon, 
ovat menettäneet osittain tai jopa kokonaan minuuden hallinnan ja äärimuodoissa tätä 
minuutta ei juuri ole jäljellä, vaan minuutena on joku muu tai toisen identiteetti. Tällöin 
potilaat ovat tavallaan täysin riippuvaisia hoitajien ja lääkäreiden antamasta hoidosta. 
Tästä johtuen psykiatriseen hoitotyöhön tarvitaan eettisesti ja moraalisesti ajattelevia ih-
misiä, jotka kykenevät analysoimaan itseään suhteessa eri ratkaisuihin, mitä tekevät poti-
laiden auttamiseksi. Erityisesti psykiatrisessa hoidossa käytetty valta on keskeinen asia, 
mitä hoitajien pitäisi tietoisesti pystyä analysoimaan. Muodostuuko vallan käyttö potilai-
den eduksi, haitaksi, lisäävätkö eristämistoiminnot potilaiden turvallisuutta, au-
tonomisuutta ja uskoa itseensä vai vähentävätkö ne sitä. Potilaiden ja hoitajien välinen 
vuorovaikutussuhde on merkittävässä asemassa psykiatrisessa hoitotyössä, koska ihmiset 
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menettäessään minuuden hallinnan eheytyvät psykiatrisessa hoidossa juuri tämän suhteen 
kautta. Vuorovaikutussuhteen tietoinen analysointi ja tietoisiin päämääriin pyrkiminen 
ovat keskeisiä, mutta erittäin vaativia toimintoja. Täten psykiatrinen hoitotyö on vaati-
vaan ammattitaitoon perustuvaa hoitotyötä. 

5.5  Jatkotutkimushaasteet ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen perusteella jatkotutkimushaasteina ovat potilaiden kokemusten tutki-
mus auttavasta vuorovaikutuksesta, potilaiden ja hoitajien välisen vuorovaikutuksen si-
sältö hoitotilanteissa, hoidon vaikuttavuus systemaattisen ja tietoisen hoidon tarjoamisen 
aikana, potilaiden kokemukset pakkoon liittyvistä hoitotoiminnoista, hoitajien kokemus 
pakosta ja sen hoidollisuudesta tai ei-hoidollisuudesta, potilaiden voimaantumista tukevat 
interventiot, potilaiden käyttämät selviytymiskeinot ja potilaiden selviytyminen psykiatri-
sen sairaalahoidon jälkeen. Lisäksi tämän tutkimuksen perusteella sairaanhoitajan koulu-
tuksessa, psykiatriseen hoitotyöhön suuntautuvien opiskelijoiden tulisi oppia toteutta-
maan humanistista psykiatrista hoitotyötä. Tällöin koulutuksessa painottuisi tietoinen 
hoitavan vuorovaikutuksen oppiminen, jolloin valmiuksia tietoineen ja taitoineen saavu-
tettaisiin myös syvyystasossa. Koska kysymys on laadullisesta tutkimuksesta ja tutkimus-
aineisto on laadulliselle tutkimukselle ominaisesti pieni, tutkimustulokset eivät ole yleis-
tettävissä. Tutkimustulokset pyrkivät kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä syvällisemmin tut-
kimukseen osallistuvien näkökulmasta. Tutkimustulokset ovat yhdensuuntaisia aikaisem-
pien potilaille tehtyjen tutkimusten kanssa. Johtopäätöksinä tämän tutkimuksen perusteel-
la voin todeta, että: 

1. Minuuden hallitsemattomuuden tilassa hoidon tulisi fokusoitua tämän tilan eheyty-
miseen kohti minuuden hallintaa, mikä merkitsee myös yhtenevyyttä minän pe-
ruspyrkimyksen kanssa säilyttää eheys, johdonmukaisuus ja itsearvostus. 

2. Hoito jää integroitumatta potilaiden sisäiseen minuuden hallitsemattomuuden tilaan. 
Potilaat kyllä itse pyrkivät mukauttamaan oleskeluaan osastolla johdonmukaiseksi 
oman sisäisen minän kanssa. 

3. Potilaat saavat apua oireiden vähentymisenä ja tämä helpottaa heidän tuntemuksiaan. 
4. Psykiatrisen hoidon toteutumista tulisi lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan poti-

laiden situationaalisista kokemuksista käsin, mikä osoitettaisiin eksplisiittisesti kai-
kissa psykiatrisen hoidon prosessin eri vaiheissa. 

5. Psykiatrisen hoitotyön tavoitteena tulisi olla potilaan suojaaminen haavoittuvuudelta, 
kun heillä on kokemus itsehallinnan menetyksestä ja minän muuttumisesta. Haavoit-
tuvuudelta suojaaminen on lähtökohta potilaan kokemusten eheytymiselle ja voi-
maantumiselle, jotta hän selviytyisi elämässään.  
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