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Abstract
The purpose of this study was to describe the values of the staff of one psychiatric hospital, the aspects
of care appreciated by the patients and the current status of psychiatric care. The staff (n = 125) data
were collected with the Schwartz value survey and an instrument measuring the status of
organisational activity. The patient (n = 47) data were collected with the instrument measuring the
status of organizational activity. The results were presented as frequencies, percentages and means.
Multivariate correlations were examined based on cross-tabulation, Chi square test, Student's t-test
and one-way analysis of variance. The responses to open-ended questions were analysed with databased content analysis. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the
measuring instruments.
The values most highly appreciated by the staff were honesty, respect for one's parents' work,
family safety, health, sense of responsibility, subjective pleasure and life experience. The following
values were appreciated least: self-sacrificial work for the employer, religion, exciting life and
material wealth. The most important motivation type values were hedonism, security and
universalism, while desire for variation, traditions and power were considered the least important.
The staff values were distinctively collective and communal. The following values were related to
patient care: respect for the human value of individuals, humane treatment, reliability and safety of
the therapeutic environment. The status assessments concerning care, leadership and atmosphere fell
between satisfactory and good. The specific strengths of the working units were professional
expertise, competence, experience, co-operation and commitment to work. Privacy on the ward and
spiritual care were accomplished least well.
Despite their illness, patients highly appreciated the human value of individuals. The expectations
applied by patients to this value were related to truth, humanity, respect for human beings, privacy
and freedom. The patients appreciated a safe therapeutic environment and humanely respectful
treatment. Of the different therapeutic modalities, the patients appreciated medication, crisis
interventions, primary nurses and basic care. Two third of the patients felt that their rights had been
respected. Involuntary care, experiences of submission, environmentally evoked fears and lack of
private space were felt to be difficult matters. The values of the staff and the patients were roughly
parallel, with the exception of the value of health, which was not underlined by the patients. It thus
seems that psychic illness does not fundamentally alter the person's values.
The qualitative part of the study highlighted the contradictions between the ideals and practical
realities of patient care. Conflicts in the working community were due to inappropriate use of power,
differences in work motivation, aspects of patient care and treatment as well as structural problems
in the working and therapeutic environment. Despite occasional value conflicts, the care of patients
was considered to be mostly good, safe, humane and just. Due to its stable and uniform value basis,
therefore, the working and therapeutic community seems to tolerate occasional ethical and value
conflicts.

Keywords: appreciations, development of psychiatric treatment, ethics, evaluation
instrument, mental health, value conflict, values

Syrjäpalo, Kyllikki, Arvot ja arvostukset psykiatrisessa hoidossa. Henkilökunnan ja
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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata erään psykiatrisen sairaalan henkilökunnan arvoja,
potilaiden hoidossaan arvostamia asioita ja psykiatrisen hoidon nykytilaa. Henkilökunnan (n = 125)
aineisto kerättiin Schwartzin arvomittarilla ja organisaation toiminnan tilan mittarilla. Potilaiden
(n = 47) aineisto kerättiin organisaation toiminnan tilan mittarilla. Tulokset esitettiin frekvenssi-,
prosentti- ja keskiarvolukuina. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin, Khiin
neliötestin, Studentin t-testin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Avokysymykset
analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Mittareiden luotettavuutta arvioitiin Cronbachin
alfa-kertoimella.
Henkilökunnalle tärkeimmät yksittäiset arvot olivat rehellisyys, omien vanhempien työn
kunnioittaminen, perheen turvallisuus, terveys, vastuuntunto, mielihyvä ja elämänkokemus. Vähiten
tärkeitä arvoja olivat uhrautuva työ työnantajan hyödyksi, uskonnollisuus, jännittävä elämä ja
varakkuus. Tärkeimmiksi motivaatiotyyppiarvoiksi erottuivat hedonismi, turvallisuus ja
universalismi ja vähiten tärkeinä pidettiin vaihtelunhalua, perinteitä ja valtaa. Henkilökunnan arvoina
korostuivat kollektiiviset, yhteisölliset arvot. Potilaan hoitoon liittyviä tärkeitä arvoja olivat
ihmisarvon kunnioittaminen, inhimillinen kohtelu, luotettavuus ja hoitoympäristön turvallisuus.
Hoitamisen, johtamisen ja ilmapiirin toiminnan tila sijoittui tyydyttävän ja hyvän välille.
Työyksiköiden vahvuuksina korostuivat ammattitaito, osaaminen, kokemus, yhteistyö ja
sitoutuminen työhön. Yksityisyys osastolla ja hengellinen hoito toteutuivat kaikkein huonoimmin.
Ihmisarvo sairaudesta huolimatta oli potilaille tärkeä arvo. Ihmisarvoon potilailla liittyi
odotusarvoja, jotka olivat totuus, inhimillisyys, ihmisenä kunnioittaminen, yksityisyys ja vapaus.
Potilaat arvostivat turvallista hoitoympäristöä sekä ihmisarvoa kunnioittavaa kohtelua.
Hoitomuodoista arvostettiin lääkehoitoa, kriisiapua, omahoitajuutta ja perushoitoa. Potilaista kaksi
kolmasosaa koki omien oikeuksiensa toteutuvan hyvin. Pakottaminen hoitoon, alistetuksi tulemisen
kokemus, ympäristöstä johtuvat pelot ja yksityisen tilan puute koettiin vaikeina asioina.
Henkilökunnan ja potilaiden arvoissa ja arvostuksissa oli havaittavissa samankaltaisuutta lukuun
ottamatta terveyden arvoa, jota potilaat eivät tuoneet esille. Psyykkinen sairaus ei siten näyttäisi
muuttavan oleellisesti ihmisen arvomaailmaa.
Tutkimuksen laadullinen osa toi esille ristiriitaisuutta hoitamisen ihanteiden ja käytännön
todellisuuden välillä. Työyhteisössä ristiriitoja aiheuttivat väärä vallankäyttö, työmotivaation
epätasaisuus, potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät seikat sekä työ- ja hoitoympäristön rakenteiden
ongelmat. Ajoittaisista arvoristiriidoista huolimatta hoidon todettiin olevan pääosin hyvää,
turvallista, inhimillistä ja oikeudenmukaista. Vakaan ja yhtenäisen arvoperustan johdosta työ- ja
hoitoyhteisö näyttäisi siten kestävän toiminnassa ilmenevät ajoittaiset eettiset ristiriidat ja
arvokonfliktit.

Asiasanat: arviointimittari, arvoristiriita, arvostukset, arvot, etiikka, mielenterveys,
psykiatrisen hoidon kehittäminen
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Jormalle,
Virpille ja Riikalle

Kiitokset
Kiinnostukseni arvo- ja etiikan tutkimukseen johtuu perimmäisistä kysymyksistä ihmisen
arvosta terveenä ja sairaana. Kiinnostuksen kohteena on se, miten psyykkinen sairaus
vaikuttaa ihmisen arvomaailmaan ja mitkä arvot vaikuttavat psykiatrisen hoidon ja
päätöksenteon taustalla. Minua ovat aina kiehtoneet kysymykset ihmisen mielestä,
käyttäytymisestä ja käyttäytymiseen johtaneista syistä. Ihmisen elämänhistoria,
ympäristö, olosuhteet ja muut tilannetekijät näyttävät vaikuttavan ihmisen terveyteen,
sairastumiseen ja siitä selviytymiseen. Tämän tutkimuksen avulla minulle tarjoutui
mahdollisuus toteuttaa unelmieni matka tieteen parissa.
Tästä matkasta kiitän erityisesti professori, LKT Matti Isohannia. Hän on kaikin
keinoin tukenut tutkimusaihettani. Tutkimukseni alusta saakka hän on ohjannut
asiantuntevasti väitöskirjatyötäni. Paneutuminen ja syventyminen tutkimuksen eri
vaiheissa esiin tulleisiin kysymyksiin ja pulmakohtiin on ollut korvaamattoman suuri apu.
Tavoitettavuus, kritiikki ja yhteinen keskustelu koko tutkimusprosessin ajan ovat
edistäneet oleellisesti tämän käsikirjoituksen valmistumista.
Erikoissuunnittelija, FT Marja-Leena Kuusimäkeä kiitän lämpimästi väsymättömästä
ohjauksesta, innostamisesta ja tekstiversioitteni lukemisesta ja kommentoimisesta läpi
koko kirjoitusprosessin. Uupumatta hän on jaksanut tukea ja kannustaa tutkimusaiheen
valinnassa ja sen loppuun saattamisessa. Dosentti, FT Pentti Niemistä kiitän tilastollisesta
ohjauksesta ja osuvista parannusehdotuksista. Hänen tuellaan ja asiantuntijuuteensa
perustuen tutkimuksen tilastollinen osa selkiintyi ja kiteytyi lopulliseen muotoonsa.
Taloudellisesta tuesta kiitän Työsuojelurahastoa, jonka myöntämän apurahan turvin
olen voinut jäädä tutkimusvirkavapaalle. Tulosyksikön johtajaa dosentti, LKT Juha
Moringia kiitän myönteisestä suhtautumisesta väitöskirjatyöhöni Kevo-rahoituksen
muodossa. Pudasjärven kaupungin hallitusta kiitän Aune Aholan rahaston apurahasta.
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat liittoa kiitän apurahasta. Vuosien
tutkimustyö on mahdollistunut näistä lähteistä myönnettyjen apurahojen avulla.
Parhaimmat kiitokseni osoitan työni esitarkastajille professori, THT Helena LeinoKilvelle ja dosentti, FT Jari Kylmälle. Teidän rakentava kritiikkinne ja
asiantuntemuksenne etiikan ja psykiatrisen hoidon alalta paransivat merkittävästi työni
täsmällisyyttä, johdonmukaisuutta ja tieteellistä kriittisyyttä.

Psykiatrian klinikan henkilökuntaa kiitän konkreettisesta ja henkisestä tuesta. Esitän
lämpimät kiitokseni erikoissuunnittelija, FT Helinä Hakolle ja tutkija, FT Jouko
Miettuselle. Tilastolliset pulmakohdat tulivat korjatuiksi teidän ystävällisellä
ohjauksellanne. Erityinen kiitos kuuluu ylihoitaja Tuulikki Kronqvistille ja ylihoitaja
Matti Laukkaselle myönteisestä suhtautumisesta tutkimushankkeeseen. Kiitän myös
kaikkia niitä osastonhoitajia, joiden johtamat osastot olivat mukana tutkimuksessa.
Kyselyyn vastanneelle henkilökunnalle ja potilaille osoitan erityiset kiitokseni. Ilman
teidän apuanne tämä tutkimus ei olisi koskaan valmistunut. Kiitän koko Tutkimus- ja
kehittämisyksikön henkilökuntaa väitöskirjatyön eri vaiheissa antamasta tuesta.
Kiitän professori Anja Taanilaa asiantuntevista kommenteista laadullisen analyysin
tulkinnassa. Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaa, TtT Anne Korhosta kiitän
tekstiversioiden lukemisesta ja käsikirjoituksen kommentoinnista. Oulun yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston informaatikko, FM Raija Heinoa kiitän
asiantuntevasta avusta mittareiden ja lähdemateriaalin hankinnassa.
Väitöskirjani kieliasun tarkastuksesta kiitän FM Marketta Harju-Auttia. Osoitan
kiitokseni myös FL Sirkka-Liisa Leinoselle tiivistelmän ja yhteenveto-osan
englanninkielisestä käännöksestä.
Esimiestäni, lasten klinikan ylihoitaja Seija Miettistä kiitän lämpimästi myönteisestä
suhtautumisesta virkavapaushakemuksiini. Tutkijan työhön paneutuminen mahdollistui
näiden virkavapauksien myötä. Lisäksi kiitän kaikkia entisiä ja nykyisiä työtovereitani
innostavasta ja myönteisestä suhtautumisesta tutkimustyöhöni.
Esitän kiitokset kaikille sukuni jäsenille ja ystävilleni lähellä ja kaukana kannustavasta
myötäelämisestä tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Sydämellisen kiitoksen osoitan
ystävälleni Päivi Turpeiselle. Syksyinen vaellus Kupson reitillä Elämyksestä Lumouksen
kautta Keitaan erämaalammille auttoi minua näkemään elämän laajemmat ulottuvuudet.
Kiitos sinulle Päivi.
Jos vanhempani eläisivät, esittäisin kiitokseni myös heille. Isälleni, joka oli erityisen
kiinnostunut kirjallisuudesta ja yleistietoudesta. Lukuinnostukseni periytynee häneltä.
Äidilleni, joka kannusti minua jo lapsena lähtemään Kainuun perukasta opintielle.
Tänään, vuosikymmenien ja eri elämänvaiheiden jälkeen olen tässä. Kiitos Teille.
Lapsilleni Virpi Syrjäpalolle ja Riikka Syrjäpalo-Puuruselle sekä heidän läheisilleen
osoitan lämpimät kiitokseni hiljaisesta ja osin ihmettelevästä tuesta työskentelyäni
kohtaan tieteen parissa.
Läheisimmät kiitokseni esitän puolisolleni Jorma Syrjäpalolle. Vastuu kodin asioiden
sujumisesta on ollut vuosikausia Sinun varassasi. Olen saanut keskittyä tutkimustyöhön.
Myös monet matemaattiset ja tilastolliset ongelmat ovat ratkenneet avullasi.
Keskustelumme tutkimuksen pulmallisissa vaiheissa ovat olleet avaamassa näköaloja ja
ymmärrystä tutkijan työssä. Kiitän tuesta ja kumppanuudesta yhteisellä matkalla.
Väitöskirjan kirjoittaminen on merkinnyt haasteellista ponnistelua, vaatinut paljon
ajatustyötä, vaivannäköä ja epävarmuuden sietämistä. Työ on kuitenkin tuottanut myös
paljon iloa. Se on antanut vastauksia ja avannut uusia kysymyksiä ja ihmettelyn aiheita.
Hyvää on maailmassa. Ehkä sitä on vähän, mutta sitä kannattaa etsiä.
Pudasjärven Vastasaholla tammikuussa 2006
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1 Johdanto
Mielenterveyden häiriöt ovat merkittäviä kansantauteja. Niiden esiintyvyys
suomalaisessa väestössä on tutkimusten mukaan yli 10 % (Lehtinen 1991, Pietarinen &
Launis 2005) ja vuosittain niihin sairastuu noin 15 % väestöstä. (Lehtinen ym. 1993.)
1980-luvulla toteutetun Mini-Suomi-terveystutkimuksen mukaan mielenterveyden
häiriöiden vallitsevuus yli 30-vuotiaiden väestön osassa oli 17,6 % (Lehtinen 1991).
Arvellaan myös, että joka viidennellä nuorella on jonkinasteinen psyykkinen häiriö
(Pelkonen 2001). Tahdosta riippumattomaan hoitoon lähetettyjen alaikäisten potilaiden
suhteellinen osuus kaikista nuorisopsykiatrisista hoitojaksoista lisääntyi 10,9 %:sta 19,7
%:iin viidessä vuodessa 1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Muutos oli 63,6 % ja yksi
todennäköinen syy nuorten tahdonvastaisten hoitojaksojen lisääntymiseen on nuorten
vaikeiden mielenterveyden häiriöiden lisääntyminen. Muita keskeisiä syitä ovat
nuorisopsykiatristen avohoitopalvelujen riittämättömyys ja suuret alueelliset erot
hoitokäytännöissä ja voimavaroissa. (Pylkkänen 2005.)
Ennusteiden mukaan seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana depressio nousee
sairastavuustilastoissa kärkisijoille. Suonsivun (2003) tutkimuksen mukaan myös
hoitotyöntekijöillä esiintyy masennusta ja uupumusta, joiden syyt liittyvät pääasiassa
työelämään. Tulevaisuudessa terveydenhuollossa hoidetaan siten yhä enemmän
mielenterveyden häiriöitä. Jokainen lääkäri ja hoitohenkilöstöön kuuluva kohtaa
mielenterveyden ongelmista kärsiviä potilaita ja joutuu käsittelemään näiden häiriöiden
eettisiä kysymyksiä. Eettistä pohdintaa aiheuttavat kysymykset liittyvät hoitosuhteissa
mm. vuorovaikutukseen, psyykenlääkkeiden käyttöön, erikoistuneeseen psykoterapiaan
ja tahdosta riippumattoman hoidon ongelmiin. (Pietarinen & Launis 2005.)
Psykiatrinen hoito on ollut viime vuosikymmeninä erityisen suurten muutosten
kohteena. Suurten psykiatristen sairaaloiden sairaansijojen vähentäminen ja potilaiden
siirtyminen avohoitoon sekä 1990-luvun alun syvä lama ovat kysyneet voimavaroja ja
sopeutumista kaikilta muutosten kohteena olleilta osapuolilta. (Korkeila & Tuori 1996,
Lassila 1998, Mielonen 2000, Aspvik 2003.) Psykiatrisen palvelujärjestelmän muutokset
ja supistukset ovat merkinneet haastetta henkilökunnan sopeutumiselle ja
työtyytyväisyydelle (Miettinen & Lehtonen 2000).
Seurantatutkimuksessa Lehtinen ym. (1993) selvitettiin mielenterveyden häiriöiden
pysyvyyttä ja muutoksia suomalaisilla aikuisilla Vain n. 30 % tutkittavien (N = 747)
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mielenterveyspalveluiden tarpeesta oli tyydytetty 16-vuotisseuranta-aikana. Tutkimus
tehtiin Uudenkaupungin ja Kemijärven alueella (Lehtinen ym. 1993). Psykiatrinen hoito
ja kuntoutus ovat muuttuneet yhä avohoitokeskeisemmäksi, mutta avohoidon
järjestämisessä on esiintynyt puutteita erityisesti psykiatristen pitkäaikaissairaiden
(Lassila 1998) ja nuorten avohoidossa (Pylkkänen 2005). Lasten ja nuorten
mielenterveyspalveluiden määrä tarpeeseen nähden on niukka (Lehtinen 2002).
Psykiatristen sairaansijojen vähentämisen seurauksena avohoidon potilaskäynnit lähes
kaksinkertaistuivat, mutta avohoidon henkilöstöä ei kuitenkaan lisätty riittävästi
suhteessa sairaansijojen vähentämiseen (Korkeila & Tuori 1996, Lehtinen 2002,
Andersson 2005).
On myös mahdollista, että avohoidon mielenterveyspalveluiden suunnittelemattomuus
ja kuntien tarjoamat asumispalvelut, ryhmäkodit ja asumisyksiköt voivat herkästi muuttua
laitostaviksi ihmisen hallinnoimisen muodoiksi. Asiakaslähtöisyyden puheet
mielenterveystyössä voivat olla kyllä avohuoltopainotteisia, mutta toimenpiteet
laitoskeskeisiä. (Kostamo-Pääkkö 2001.) Pelkonen (2001) toteaa, että psykiatristen
potilaiden siirto laitoksista avohoitoon oli hyvä ajatus, mutta se toteutui huonosti, koska
tarvittavaa palvelujärjestelmää ei ollut ehditty kehittää.
Mielenterveyden häiriöiden ehkäisyä ja hoitojärjestelmää tulee kehittää (Lehtinen ym.
1993). Riittämätön avohoito ja tukitoimenpiteiden kehittymättömyys sairaalahoidosta
palaaville potilaille haittaavat potilaiden selviytymistä kotikunnissaan (Salokangas ym.
2000), joten potilaita tulee toistuvasti huonokuntoisena takaisin sairaalaan.
Avohoitopotilaiden lisääntynyt huonokuntoisuus lisää erityisesti lähetteellä tahdosta
riippumattomaan psykiatriseen hoitoon tulevien potilaiden määrää (Tuori & Kiikkala
2004) ja avohoitopainotteisuudesta huolimatta on tilanteita, joissa sairaalahoito on ainoa
tarkoituksenmukainen tapa toimia (Lepola 1997). Avohoidon toimimattomuus aiheuttaa
paineita erikoissairaanhoidon päivystysyksiköille (Lehtinen 2002).
Potilaiden eriarvoisuus riippuen hoidon erikoisalasta ja asuinpaikkakunnasta on
lisääntynyt. Muutokset ovat aiheuttaneet mm. sen, että kaikki potilaat eivät ole saaneet
niin hyvää hoitoa kuin he ammattihenkilökunnan mukaan olisivat tarvinneet. (ETENEjulkaisuja 2001.) Lisäksi psykiatriset palvelut vaihtelevat laadultaan ja määrältään eri
paikkakunnilla (Lindqvist 2001), joten potilaan saaman hoidon eriarvoisuus korostuu
maantieteellisistä seikoista johtuen. Maantieteellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja
avohoidon tukemiseksi on psykiatriseen hoitoon kehitetty uusia menetelmiä esimerkiksi
teleteknisiä keinoja. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä
voidaan tehdä videoneuvotteluyhteyksien avulla. Etenkin pitkien välimatkojen PohjoisSuomessa telepsykiatriasta on saatu hyviä kokemuksia. (Mielonen ym. 1996, 1998, 2000,
Syrjäpalo 2002, Syrjäpalo ym. 2004.) Potilaiden ja henkilökunnan mielestä psykiatrisissa
päivystyskonsultaatioissa
videoneuvotteluyhteys
osoittautui
käyttökelpoiseksi
menetelmäksi päivystyspotilaiden arvioinnissa (Ojanen & Sorvaniemi 2005).
Terveydenhuollon päämääränä ja tehtävänä on väestön terveyden edistäminen,
sairauksien ehkäiseminen ja hoito sekä kärsimyksen lievittäminen (Sairaanhoitajan
eettiset ohjeet 1996, Kalkas & Sarvimäki 1996, Pelkonen 2000), jolloin toistuvasti
tekemisessä elämän peruskysymysten kanssa. Hoitohenkilöstö joutuu tekemään työssään
valintoja, ohjaamaan ja arvioimaan omaa ja toisten toimintaa sekä tutkimaan toimintansa
perusteita. Tärkeää keskustelua on käyty mielenterveyspalvelujen saattamiseksi
samanarvoiseen asemaan muun terveydenhuollon kanssa (Pelkonen 2001). Psykiatristen
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potilaiden oikeusturva on vähitellen parantunut ja asennetasolla on tapahtunut selvää
edistymistä. Lehtisen (2002) mukaan kuntien peruspalveluiden supistukset vaikeuttavat
myös mielenterveyspotilaiden avohoitoa ja kuntoutusta. Pahimmin syrjintä kohtaa
mielenterveyspotilaita työelämässä (Andersson 2005). Rauhalan (1999) mukaan
yhteiskunnassa on uhkana ihmisyyden arvostamisen väheneminen. Kulloinkin
yhteiskunnassa vallalla olevat arvot näkyvät ihmisten suhtautumisessa toisiinsa.
Suomalaisen terveydenhuollon tehtävänä on Suomessa asuvien ihmisten terveyden- ja
sairaanhoito, sairauksien ehkäisy, diagnostiikka, hoito ja kuntoutus. Terveydenhuollon
tulee juridisen ja arvoperustansa mukaisesti turvata potilailleen ja asiakkailleen
oikeudenmukaista, eettisesti korkeatasoista ja yksilöllisyyttä kunnioittavaa,
asiakaslähtöistä ja tarpeenmukaista hoitoa. Koskinen (1995) toteaa, että useimmiten
vallitsee yksimielisyys siitä, mitä vahvoja ja tärkeitä arvoja hoidon on edistettävä.
Toistuvasti mainitaan viisi ensisijaista arvoa: elämä, terveys, turvallisuus,
henkilökohtainen loukkaamattomuus ja oikeudenmukaisuus. Kyseiset arvot muodostavat
hoidon ideologisen ja siten myös moraalisen päämäärän. Suonsivun (2003) mukaan hoito
ammattityönä on vahvasti eettisiin näkökohtiin ja arvoihin perustuvaa toimintaa.
Huomattava osa perinteisestä terveydenhuollon eettisestä arvopohjasta on säilynyt,
huolimatta
muuttuneesta
ja
yhä
muuttuvasta
yhteiskunnastamme
ja
toimintaympäristömme. Elämän kunnioittaminen, hyvän tekeminen, vahingoittamisen
välttäminen ja oikeudenmukaisuus ovat edelleen keskeisiä hoitamisen periaatteita.
Nykyään edellisiin lisätään myös potilaan itsemääräämisoikeuden ja elämän arvokkuuden
korostaminen. (ETENE 2001.)
Katsauksissa yliopistollisiin opinnäytetöihin todetaan, että hoidon etiikkaan liittyvä
tutkimus on maassamme ollut melko vähäistä (Ellilä ym. 1999, Välimäki ym. 2000,
Leino-Kilpi ym. 2002). Psykiatrisen hoidon etiikan tutkimus on kuitenkin lisääntynyt
1990-luvun puolivälistä alkaen (Ellilä 1999 ym.). Tutkimus on ollut enimmäkseen
laadullista, mistä on seurauksena tutkimustulosten yleistettävyyden ongelma (Välimäki
ym. 2000). Leino-Kilven (2002) mukaan suomalainen hoitotiede on ollut varsin vähän
kiinnostunut eettisten kysymysten tutkimisesta, huolimatta arvoperustan keskeisestä
merkityksestä kaikessa inhimillisessä toiminnassa. ETENE:n (2001) kannanoton mukaan
etiikan tehtävänä on auttaa ihmisiä tekemään valintoja, ohjaamaan ja arvioimaan omaa ja
toisten toimintaa sekä tutkimaan toimintansa perusteita. Leino-Kilpi (1999) esittää, että
etiikan tutkimuksen tulee kohdentua oikeudenmukaisuuskysymyksiin, terveyspalvelujen
tasapuoliseen jakautumiseen ja yksilöiden tasa-arvoon. Terveystieteellisessä
tutkimuksessa tutkimuskohdetta tulee tarkastella erityisesti yksilöiden, ei ainoastaan
organisaation tai suurten väestökartoitusten näkökulmasta.
Bergman ym. (1998) mukaan tietoa tulee tuottaa erityisesti sellaisen potilasryhmän
näkökulmasta, jonka muuten on vaikeaa saada ääntänsä kuuluviin. Tällaisena ryhmänä on
nähtävä psykiatriset potilaat, jotka ovat joutuneet toistuvasti sopeutumaan muuttuviin
hoito-olosuhteisiin. Eri puolilla maatamme psykiatrisia osastoja ja sairaaloita on
yhdistetty tai lakkautettu ja hoitoajat ovat olennaisesti lyhentyneet (Mielonen 2000).
Psykiatrinen potilas on usein arka, pelokas tai harhainen ja hoito voidaan joutua
aloittamaan potilaan tahdosta riippumatta (Latvala 2001). Tahdosta riippumattomaan
psykiatriseen hoitoon on saatettu tai määrätty kolmannes psykiatrisessa sairaalahoidossa
olevista potilaista (Tuori & Kiikkala 2004). Sairauteen liittyvien kognitiivisten puutosten
johdosta potilas ei aina kykene tiedostamaan omia oikeuksiaan (Isohanni 2000, Hotti
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2004, Antila & Henriksson-Tuulio 2005). Tällöin korostuvat terveydenhuollon
ammattilaisten vuorovaikutustaidot ja potilaan kohtaamisen korkea ammattietiikka
(Paunio 2000).
Vaikka psykiatriseen hoitoon kohdistuvaa lainsäädäntöä on tarkistettu ja muutettu
potilaan oikeusturvan parantamiseksi (Mielenterveyslaki 268/2002), hoitohenkilöstö
käyttää asiantuntijavaltaa potilaan hoidossa. Joidenkin tutkimusten mukaan potilaan
vaikutusmahdollisuudet omaan hoitoonsa vaihtelevat. Hoitoneuvotteluissa asiantuntijat
näyttävät ohjaavan neuvottelun kulkua potilaan jäädessä äänettömästi taustalle.
(Janhonen 1993, 1999, Vuokila-Oikkonen 2002.) Psykiatrisessa hoidossa joudutaan
ajoittain turvautumaan pakkokeinoihin, jolloin asiantuntijavalta korostuu, hoitoyhteisössä
esiintyy eettisiä ristiriitatilanteita ja potilaan vaikutusmahdollisuudet omiin asioihinsa
vähenevät. Psykiatrisissa sairaaloissa käytettävät pakkotoimet ovat eristäminen,
lepositeisiin asettaminen, tahdonvastainen injektiolääkitys ja fyysinen kiinnipitäminen
(Pahlman 2003, Tuori & Kiikkala 2004). Tahdosta riippumattomassa hoidossa potilaan
itsemäärääminen on minimissään, mutta hoitoon määrääminen on keino välttää potilaan
heitteillejättö (Lehto 2004).
Oma mielenkiintoni tutkittavaan aiheeseen on herännyt sairaanhoitajan työn
käytännön kokemuksista sekä huomioista siitä, miten arvoristiriitainen on
terveydenhuollon nykytila. Arvoristiriita tässä yhteydessä tarkoittaa ristiriitaa ihanteiden
ja todellisuuden välillä käytännön työssä. Omien havaintojeni ja työkokemukseni
perusteella voisi todeta, että henkilökunta työskentelee usein ylikuormittuneena ja
huomattavan suuren psyykkisen ja fyysisen paineen alaisena. Aiheellista on tällöin on
kysyä, miten toteutuu lääkintä- ja hoitoetiikan periaatteiden ja terveydenhuoltoa koskevan
lainsäädännön velvoittama ihmisarvoinen ja hyvä hoito. Miten huomioidaan potilaan
oikeudet, esimerkiksi inhimillinen kohtelu, yksilöllisyyden kunnioittaminen sekä
itsemääräämisoikeus ja mitkä ovat hoidon toteutumisessa vaikuttavat tekijät?
Tämäntyyppisen tiedon tuottamiseksi tarvitaan empiiristä tutkimusta siitä, miten
hoitoetiikka toimii hoitotyön käytännössä (Lahtinen ym. 2005).
Potilaalla on lakiin perustuva oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen
liittyvään kohteluun (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, Mielenterveyslaki
1116/1990 ja Laki mielenterveyslain muuttamisesta 1423/2001). Tämä tutkimus on
kuvailevaa terveystieteellistä perustutkimusta ja se toteutettiin Oulun yliopistollisen
sairaalan psykiatrian tulosyksikössä. Tutkimusjoukko muodostui psykiatrian tulosyksikön
11 hoito-osaston henkilökunnasta (n = 125) ja potilaista (n = 47).
Henkilökunnan yksilö- ja työhön liittyviä arvoja mittaava aineisto kerättiin Schwartzin
(1992) arvomittarilla. Psykiatrisen hoidon nykytilaa henkilökunta ja potilaat kuvasivat
organisaation toiminnan tilan mittarilla (Isohanni ym. 1991, Mielonen 2000).
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa mielenterveysalan etiikan näkökulmasta
psykiatrisen hoidon ja organisaation toiminnan kehittämiseksi.

2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat arvot ja arvostukset, psykiatrisen
hoidon nykytila sekä potilaan hoitoon liittyvien oikeuksien toteutuminen sairaalahoidon
aikana. Potilaan oikeuksilla laajasti tarkoitetaan tässä yhteydessä Laissa potilaan
asemasta ja oikeuksista 785/1992 määritettyä oikeutta hyvään hoitoon ja siihen liittyvään
kohteluun. Koska arvot ja etiikka liittyvät toisiinsa, tutkimuksen teoreettisessa osassa
tarkastellaan etiikan historiallista taustaa ja terveydenhuollossa yleisimmin käytettäviä ja
sovellettavia etiikan teorioita. Teoreettisissa lähtökohdissa määritellään lisäksi arvon ja
arvostuksen käsitteet ja selvennetään potilaan oikeuden käsitettä lainsäädäntöön,
psykiatrista hoitoa koskeviin ohjeisiin ja julistuksiin ja eettisiin periaatteisiin liittyen.
Tämän lisäksi esitetään terveydenhuoltoon ja psykiatriseen hoitoon liittyvää aikaisempaa
tietoa arvoista, arvostuksista ja potilaan oikeuksista.

2.1 Etiikka ja hyveet hyvän elämän perustana
Etiikan käsite tulee kreikan sanasta ethos, joka merkitsee luonnetta, tapaa tai tottumusta.
Etiikka oppina liittyy käsitteisiin hyvä ja oikea, vastakohtana paha ja väärä. (Knuuttila
1989, Koskinen 1995, Häyry 2003.) Etiikan isänä pidetään Sokratesta (470–399 eKr.).
Hän esitti, että viisaus saa aikaan hyvettä ja hyve onnellisuutta, mikä on elämän korkein
päämäärä. Hyvän tekeminen on huolenpitoa ihmisen tärkeimmästä osasta, sielusta.
Oikean toiminnan välttämättömänä edellytyksenä hän piti tietoa oikeasta ja väärästä ja
sen opettamista nuorisolle. (Halonen 2004, Äärimaa 2005.) Platon (427–347 eKr.)
ideaopin mukaan ideat on käsitettävä joksikin yleiseksi ja aistimaailman olioita
täydellisemmiksi. Ihmisen elämän todellisena päämääränä on tavoittaa ikuista totuutta ja
erityisesti hyvän ideaa, koska se on ideoista korkein. (Thesleff & Sihvola 1994.) Viisaus,
urhoollisuus, tervemielisyys eli itsehillintä ja oikeamielisyys ovat Platonin mukaan neljä
ihmisen ominaisuutta ja sielussa olevaa perushyvettä (Tudeer 1972).
Aristoteles (384–322 eKr.) oli hyveteorian klassikko, jonka mukaan hyveet ovat niitä
taipumuksia, jotka tekevät asiasta erinomaisen ja mahdollistavat sen oman tarkoituksen
toteutumisen (Airaksinen 1987). Platon ja Aristoteles esittivät, että ihmisen keskeisin
erityispiirre on järjellisyys. Asioiden arvo- ja riippuvuussuhteita koskevan käsityksen
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valossa ihminen voi harkita sellaisen vaihtoehdon, joka parhaiten edistää elämän
muodostumista hyväksi. (Thesleff & Sihvola 1994.) Etiikassa pyritään ratkaisemaan,
mikä on hyvän elämän perusta (Teräväinen 1990).
Nikomakhoksen etiikassa (Suomentanut Knuuttila 1989) käsitellään Aristoteleen hyveetiikkaa. Eri elämänalueita koskevia oikeita haluja, tunteita ja niihin liittyviä
toimintavalmiuksia Aristoteles nimittää luonteen hyveiksi (arete). Luonteenhyveitä ovat
esimerkiksi miehuullisuus, kohtuullisuus suhteessa ruumiin nautintoihin, rauhallisuus,
seurallisuus ja oikeudenmukaisuus. Aristoteles kutsuu kutakin luonteen hyvettä
valmiudeksi toimia oikean keskivälin mukaisesti. Se tarkoittaa kykyä valita toiminta, joka
edistää elämän muodostumista kokonaisuudeksi, jossa ei ole mitään liikaa tai liian vähän.
(Knuuttila 1989, Thesleff & Sihvola 1994, Kalkas-Sarvimäki 1994.)
Hyveeksi kutsutaan valmiutta toteuttaa hyvin jotakin toimintoa tai tehtävää. Tällöin
voidaan sanoa, että ihmisen hyvä on sielun toimintaa hyveen mukaisesti. (Knuuttila 1989,
Thesleff & Sihvola 1994.) Jos hyveitä on useita, toimintaa parhaimman ja täydellisimmän
hyveen mukaisesti (Aristoteles 1989).
Aristoteles jakoi hyveet intellektuaalisiin hyveisiin, joiden kehittyminen perustuu
kasvatukseen ja opetukseen, sekä tavoista syntyviin luonteen hyveisiin. Luonteen hyveet,
jotka ovat ihmisen luonteen piirteitä, eivät muodostu itsestään. Ihminen eroaa muusta
luonnosta juuri siten, että hän voi järkensä avulla ohjata itseään ja valintojaan. (Knuuttila
1989.) Hyveet myös liitetään usein kristilliseen näkemykseen Jumalalle mieluisasta
elämäntavasta, joihin kuuluvat usko, toivo ja rakkaus (Airaksinen 1987). Hyveet ovat
henkilön ihanteellisia ja toivottavia piirteitä toisen ihmisen auttamisessa (Pihlainen 2000,
Armstrong 2000). von Wrightin (2001) mukaan hyveitä tarvitaan palvelemaan toisen
ihmisen hyvää. Terveyden- ja sairaanhoidossa hyveiden tulisi siten ilmentyä ja liittyä
osaksi potilaan hyvän olon ja terveyden edistämistä.

2.2 Etiikan teoriat
Etiikan teoriat jaetaan teoreettisen ja käytännöllisen etiikan teorioihin. Teoreettisessa
etikassa muotoillaan eettisiä teoriamalleja ja käytännön etiikassa pohditaan etiikan
käytännön sovelluksia. (Niskanen 1997, Määttänen 1999.)
Teoreettinen etiikka on arvoja, normeja, hyveitä ja velvollisuuksia tutkiva filosofian
ala. Teoreettisen etiikan voi jakaa kahteen osaan, metaetiikkaan ja normatiiviseen
etiikkaan. Metaetiikka tarkastelee eettisten teorioiden luonnetta ja rakennetta, eettisten
käsitteiden käyttötapoja ja sitä, mitä hyvän käsitteellä tarkoitetaan. (von Wright 1998,
Määttänen 1999.) Metaetiikka on moraalisten arvostelmien ja käskyjen luonnetta sekä
moraalisten termien sisältöä ja loogisia suhteita koskevaa ”eettisesti puolueetonta”
loogis-analyyttistä tutkimusta. Se ei opeta, mikä on hyvää tai miten pitää toimia. (von
Wright 1998.)
Normatiivisessa etiikassa puolestaan pyritään perustelemaan, mitkä asiat ovat
moraalisesti hyviä ja mitkä normit ovat sellaisia, joita ihmisen tulisi noudattaa.
Normatiivinen etiikka on siten normeja antavaa etiikkaa (Määttänen 1999), ja sitä
kohtaan on alettu tuntea uutta mielenkiintoa (von Wright 1998). von Wrightin (1995)
mukaan teoreettisesta etiikasta ei voi tulla merkittävää yhteiskunnallista voimaa, ellei se
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ota perustakseen tai pyri lujittamaan yhteistä perintöä, joka oikeuttaa käsitykset
kasvatuksesta ja suhtautumisesta kanssaihmisiin. Tällaisen perinnön ei ehkä tarvitse olla
uskonnon välittämä, mutta von Wrightin mukaan meidän kulttuuripiirissämme se on
epäilyksittä aina ollut kristillistä perintöä.
Keskeisellä sijalla moraalifilosofiassa ovat hyödyn ja oikeudenmukaisuuden käsitteet.
Voidaanko moraalinen katsantotapa määritellä yksinomaan jommankumman käsitteen
avulla, vai onko hyödyllä ja oikeudenmukaisuudella kumpaisellakin osuutensa moraalin
ideassa? Kysymyksen asettelu on sinänsä ikivanha, ja sen pohdinta on ollut etiikan
historian johtoaiheita Platonista Mooreen saakka. (von Wright 1998.)
Luvuissa 2.2.1−2.2.3 esitellään etiikan teorioista terveydenhuollossa yleisesti
käytettyjä ja sovellettuja perinteisiä päämäärä-, velvollisuus- ja seurausetiikan teorioita
(Pietarinen & Launis 2005). Kyseiset teoriat kuuluvat normatiivisen etiikan alaan, joka
jakaantuu kolmeen osa-alueeseen. Nämä ovat seuraavat: teleologinen, päämäärään
suuntautunut etiikka, deontologinen, velvollisuutta arvostava ja yleisiä sääntöjä sekä
periaatteita korostava etiikka ja seurausetiikka, joka painottaa tekojen seurauksia ja jonka
katsotaan liittyvän teleologiseen etiikkaan. (Frankena 1973.)

2.2.1 Päämääräetiikka
Päämäärään suuntautuvat etiikan teoriat jakaantuvat sisäisiin ja ulkoisiin teorioihin.
Aristoteleen hyve-etiikka kuvaa ihmisen sisäistä teoriaa. Kaikki ihmisen toiminnat,
taidot, tutkimukset ja valinnat tähtäävät hyvän saavuttamiseen läpi koko yksilön elämän.
Ihmisen täydellisin päämäärä on hyvän ja onnellisuuden tavoittelu. (Knuuttila 1989.)
Päämääräetiikka eli teleologinen etiikka on normatiivisen etiikan laji, jossa moraalinen
hyvä määritellään jonkin ei-moraalisen hyvän, esimerkiksi onnellisuuden avulla. Teon
moraalinen arvo määritetään tässä tapauksessa teon tuottaman onnellisuuden avulla.
(Määttänen 1999.) Myös Turunen (1997) esittää, että hyvä ja onnellisuus liittyvät
toisiinsa. Hoitotyössä keskeisenä hoitotyön toiminnan päämääränä korostuu potilaan
hyvä (Leino-Kilpi 1990) ja potilaan hyvä on myös hoitotyön ihanne (Eriksson 1996).
Hyve-etiikka kuvaa moraalisena ihanteena sitä, mitä ihmisestä parhaimmillaan voi
tulla. Moraalisesti kehittyneelle ihmiselle hyvän tekeminen on luonnollista ja sellaisenaan
palkitsevaa. (Pietarinen & Launis 2005.) Aristoteleen naturalistinen päämääräetiikka
korostaa, että moraalista arvoa on niillä asioilla, jotka tyydyttävät ihmisen perustarpeita ja
liittyvät vahvoihin arvoihin. Sajaman (1993) mukaan ainakin seuraavat ominaisuudet
kuuluvat ihmisolemukseen:
1.
2.
3.
4.
5.

Ihminen pyrkii säilyttämään olemassaolonsa.
Ihminen tarvitsee ravintoa.
Ihminen haluaa turvallisuutta.
Ihminen haluaa mieluummin nautintoa kuin kärsimystä.
Ihminen haluaa mieluummin tietoa kuin tietämättömyyttä.

Hyve-etiikan avulla ja siihen perustuen voidaan terveydenhuollossa auttaa potilasta edellä
esitetyiden perustarpeiden tyydyttämisessä ja suojaamisessa. Psykiatrisessa hoidossa
tämä voisi merkitä esimerkiksi elämän arvon ja säilymisen turvaamista itsemurhavaarassa
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olevan potilaan kohdalla, ravinnon ja puhtauden mahdollistamista, turvallista
hoitoympäristöä ja vuorovaikutusta, ahdistuksen ja yksinäisyyden vähentämistä sekä
tiedon saamista hoitoprosessin kulusta ja vaiheista.

2.2.2 Velvollisuusetiikka
Velvollisuusetiikka eli deontologinen etiikka edellyttää lakien, sääntöjen ja periaatteiden
noudattamista. Immanuel Kantin (1724–1804) edustaman velvollisuusetiikan mukaan
ihmisen tulee etsiä siveellisen toiminnan ehdotonta yleispätevää luonnetta. Kant etsi
sääntöä, joka yhtäältä perustuisi puhtaaseen järkeen ja ymmärrykseen, mutta toisaalta
voisi toimia kaikkien konkreettisten tekojen moraalisen arvioinnin perustana. Kantin
kategorinen imperatiivi on käsky toimia sellaisen säännön perusteella, jonka itse voi
korottaa yleiseksi laiksi. (Sajama 1993, Määttänen 1999.) Kategorisen imperatiivin
yleinen velvoittavuus perustuu siihen, että kaikilla ihmisillä on yhteinen universaali
käytännöllinen järki, joka ohjaa valintatilanteissa toimimaan oikein. Lisäksi kaikilla
ihmisillä on yhtäläinen ja yleinen ihmisarvo. (Airaksinen 1987, Knuutila 1989,
Määttänen 1999.) Velvollisuusetiikka korostaa ihmisen oikeuksia ja tasa-arvoa.
Terveydenhuollon toimintakulttuuri perustuu kantilaiseen velvollisuusetiikkaan
nojaavaan arvo- ja tietoperustaan, joka korostaa yksilön hyvää. Kantin velvollisuusetiikan
normien mukaan kaikkia ihmisiä on kohdeltava samalla tavalla, vaikka siitä ei olisikaan
välitöntä hyötyä. (Sajama 1993.)
Kantin kategorisen imperatiivin sisällöllinen puoli on käytännöllinen periaate. Jokaista
ihmistä tulee pitää päämääränä sinänsä, eikä koskaan välineenä, sillä ihminen on aina
arvo sinänsä. Ihmisen sisäinen arvo on tärkeintä maailmassa eivätkä ulkoiset olot saa
vaikuttaa sen toteutumiseen. (Airaksinen 1987.) Kantin lakien toteuttamisessa on
keskeistä yksilön oma tahto ja järki (Kant 1931). Airaksinen (1987) ja Sajama (1993)
päätyvät kuitenkin näkemykseen, että Kantin teoria on liian ankara ja jäykkä, eikä sitä
voida
ristiriidatta
soveltaa
elämän
moninaisissa
tilanteissa.
Kantilainen
velvollisuusetiikka edellyttää, että hoidon lähtökohtana on kaikkien potilaiden yhtäläinen
ihmisarvo (Pietarinen & Launis 2005).
Psykiatrisessa hoidossa potilas on usein tahdosta riippumattomassa hoidossa ja hänen
oikeuksiaan, esimerkiksi liikkumisvapautta, rahan ja muun varallisuuden käyttöä sekä
yksityisyyttä joudutaan sairauden luonteesta johtuen rajoittamaan. Hoidossa korostuu
tällöin potilaan ihmisarvon kunnioittamisen ja inhimillisen kohtelun velvollisuus.

2.2.3 Seurausetiikka
Teleologiseen etiikkaan liitetään usein seurausetiikka eli utilitaristinen etiikka, jossa on
erotettavissa toimintaa ja sääntöjä korostavat näkökulmat (Frankena 1973).
Utilitaristisessa etiikassa tekoja voidaan tarkastella hyötyetiikan kannalta. Utilitarismin
klassikko J. S Mill (1806–1873) määritteli eettisen hyödyn onnellisuudeksi. Ihminen on
onnellinen kokiessaan mielihyvää ja välttyessään tuskallisilta kokemuksilta. Onnellisuus
on ihmiselämän rationaalinen tavoite. Ihmisten tulisi päättää teoistaan, arvioimalla
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tekojensa eettisiä hyötyjä ja valitsemalla teon, josta on vähiten haittaa ja eniten hyötyä.
(Määttänen 1999.) Millin (1982) mukaan ihmisellä tulisi olla myös vapaus tehdä niin
kuin tahtoo omissa asioissaan. Utilitarismin mukaan kaikki normit voidaan johtaa hyödyn
periaatteesta, jonka mukaan ihmisillä on velvollisuus maksimoida yleinen hyöty,
onnellisuus ja nautinto (Sajama 1993). Utilitarismin (”hyötymoraalin”) ytimenä voidaan
pitää ajatusta, että tekojen moraalisesti oikea luonne ja niiden normatiivinen asema
riippuvat tekojen seuraamusten arvosta (von Wright 1998).
Oikean ja arvon välinen yhteys esitetään tavallisesti maksimointiperiaatteena. Teko on
oikea, jos ja vain jos se aiheuttaa suurimman mahdollisen määrän hyvää. Kyseinen yhteys
voidaan esittää toisinkin, esimerkiksi pahan (”haittavaikutusten”) minimointiperiaatteena.
Oikean kriteerinä ei ole vain arvon maksimi- tai minimimäärä, vaan se riippuu lisäksi
arvon jakautumisesta niiden henkilöiden kesken, joita teko koskee. Tällöin moraalisesti
oikean käsitteeseen tulee mukaan oikeudenmukaisuuden idea. (von Wright 1998.)
Terveydenhuollossa vallitsevat arvo- ja arvostuskäsitykset sitoutuvat hyötynäkemyksiin (Pihlainen 2000). Klassista utilitarismia edustaa Millin teoria, jonka
lähtökohtana on hyödyn tai onnellisuuden suurin maksimointi. Teorian mukaan
hyödyllisyys on onnellisuutta edistävässä toiminnassa. Onnellisuus sisältää kivun ja
mielipahan välttämisen. Hyötyetiikka ohjautuu ihmisenä olemisesta ja uhraamisesta oma
suurin hyvä toisten hyväksi. Teoriassa on nähtävissä kristillisen, Raamattuun perustuvan
”Kultaisen säännön” sisältö, tehdä toiselle se, minkä haluaisi itselleen tehtävän. (Mill ym.
1962.) Paldaniuksen (2002) mukaan hoitotyön etiikkaan kuuluvat mm. ihmisarvon
kunnioittaminen, tasavertaisuus, yksilöllisyys, luonnollisuus ja pyyteettömyys.
Psykiatrisessa hoidossa pyritään tukemaan potilaan omia voimavaroja siten, että hän
voisi selviytyä sairaalan ulkopuolella omassa elämässään. Utilitaristisen etiikan teorian
mukaan tavoiteltavissa oleva hyöty olisi siten hoidon vaikuttavuus ja tuloksellisuus, joka
näkyisi potilaan terveyshyötynä.

2.3 Potilaan hoitoa ohjaavat eettiset päämäärät ja periaatteet
Tutkimuksessa käytetään potilaan hoitoa kuvaavina käsitteinä hoito- ja hoitotyön
käsitteitä. Hoito -käsite voidaan määritellä potilaan hoidon kokonaisuudeksi (Leino-Kilpi
ym. 1994, Kokko 2004). Hoitotyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä työtä, jota sosiaali- ja
terveydenhuollossa tehdään tietyn ammattikoulutuksen pohjalta (Kalkas & Sarvimäki
1996). Hoitotyö-käsitettä käytetään tässä silloin, kun kyseessä on selkeästi
hoitotyöntekijöiden kuten perus-, lähi-, ja sairaanhoitajien toiminta (Leino-Kilpi ym.
1994). Rauhalan (1989) mukaan hoitotyö on toimintaa, johon kuuluu ihmisen fyysinen,
psyykkinen ja hengellinen auttaminen ja tukeminen. Hoitotyön lähtökohtana on aina
ihmisen hyvän edistäminen. Kärsivää kanssaihmistä arvostetaan hänen ihmisyytensä
vuoksi, siksi häntä hoidetaan ja hänestä pidetään huolta (Eriksson 1987, Meriläinen 1989,
Sarvimäki & Stenboc-Hult 1992).
Hyvä hoito on päämäärätietoista toimintaa, joka tapahtuu ammatillisessa
vuorovaikutuksessa potilaan kanssa hänen kaikinpuolisen hyvän edistämiseksi ja häntä
uhkaavan pahan poistamiseksi tai estämiseksi (Meriläinen 1989). Lindqvistin (1989)
mukaan eettiset ongelmat ovat aina palautettavissa kysymykseen hyvästä ja pahasta.
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Hoitaminen-käsitteellä tarkoitetaan tässä ammatillista toimintaa, jolla pyritään potilaan
hyvän kokonaishoidon edistämiseen (Leino-Kilpi ym. 1994). Hoitamisen käsitettä
käytetään myös tarkoitettaessa organisaation toiminnan tilan mittarin potilaan hoitoa
kuvaavien muuttujien kokonaisuutta (Mielonen 2000). Tässä tutkimuksessa ei tutkita itse
hyvä-käsitettä, vaan tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu siihen, miten hyväksi
tutkimukseen osallistujat, terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat kuvaavat
psykiatrista hoitoa.
Eettisistä päämääristä puhuttaessa usein ollaan yhtä mieltä siitä, mitä itseisarvoja
hoidon on edistettävä. Toistuvasti mainitaan viisi ensisijaista arvoa, jotka muodostavat
hoidon ideologisen ja siten myös moraalisen päämäärän. Nämä viisi arvoa ovat elämä,
terveys, turvallisuus, henkilökohtainen loukkaamattomuus ja oikeudenmukaisuus.
(Koskinen 1994.) Pihlaisen (2000) mukaan ihmisarvo sekä ihmisen kunnioittaminen ovat
pysyviä hoitotyön ja hoitajien arvostuskäsityksiä koulutuksen aikana ja työelämässä.
Hoitotyön toimintojen alueella huomiota on kiinnitetty erityisesti hoitotyötä ohjaaviin
periaatteisiin. Periaatteet ovat oikeuksia tai velvollisuuksia, jotka perustuvat
oikeudenmukaisuuteen ja hyvän tekemiseen (Pihlainen 2000). Periaatteet on sisällytetty
maassamme hoitoalan ammatillisiin oppikirjoihin ja niitä käsitellään myös useissa
hoitoalan etiikan kirjoissa. (Kalkas & Sarvimäki 1996.) Huolimatta siitä, että hoitotyön
periaatteet kokoavat hoitamisen keskeisen sisällön, niiden toteumista koskeva tutkimus
on jäänyt kuitenkin vähäiseksi (Välimäki ym. 2000).
Terveydenhuoltoalalla on ollut eettisiä sääntöjä jo antiikin ajoilta lähtien. Tunnetuin on
Hippokrateen vala, jossa määritellään lääkärin suhde elämän säilyttämiseen ja kehotetaan
välttämään kaikkea, mikä saattaisi olla vahingollista. (Saarni 2005.)
Kliinisessä työssä joudutaan usein vaikeiden eettisten ongelmien eteen. Ongelmia
muodostuu siitä, että on useita hyvin perusteltuja eettisiä käsityksiä, periaatteita ja
sääntöjä, jotka antavat ristiriitaisia ohjeita käytännön tilanteisiin. Tästä syystä yhtä ainoaa
oikeaa eettistä teoriaa ei ole, vaan tarvitaan sekä päämäärä-, velvollisuus- ja
seurausetiikkaa ja niistä johdettuja periaatteita. (Pietarinen & Launis 2005).
Lääkintä- ja hoitoetiikan kuusi keskeistä periaatetta ovat seuraavat: elämän
kunnioittamisen periaate, ihmisarvon kunnioittamisen periaate, itsemääräämisen periaate,
hoitamisen periaate, oikeudenmukaisuuden periaate ja hyödyn maksimoimisen periaate.
(Pietarinen & Launis 2005). Myös Pelkonen (2005) toteaa, että lääkärin tehtävänä on
elämän ylläpitäminen ja kärsimysten lievittäminen.
Elämän kunnioittamisen periaatteella tarkoitetaan pyrkimystä edistää biologisen
elämän säilyttämistä ja pyrkimystä välttää sellaista, mikä voi sitä heikentää. Periaate
edustaa velvollisuusetiikkaa, kuten myös ihmisarvon kunnioittamisen periaate. Sen
mukaan jokaisella ihmisellä on yhtäläinen moraalinen arvo. Ihmisen kunnioittamisen
periaate merkitsee heidän henkilökohtaisista arvoistaan ja käsityksistään lähtevien
valintojen kunnioittamista (Fry 1997). Ihmisarvo liitetään usein ihmisoikeuksiin,
esimerkiksi oikeus avunsaantiin elämää ja terveyttä uhkaavissa asioissa ja oikeuteen elää
vapaana kivusta ja kärsimyksistä. (Pietarinen & Launis 2005.) Vaikka hoidossa
käytettäisiin parasta diagnostiikkaa ja erittäin edistyneittä hoitotekniikoita, niin se ei riitä,
ellei ihminen itsessään tule nähdyksi, suojelluksi ja kunnioitetuksi. Kysymys on sekä
potilaan että hoitoa antavan henkilökunnan ihmisoikeuksista. (ETENE 2002:1.)
Oikeus itsemääräämiseen kuuluu moraalisiin perusoikeuksiin ja kuuluu
velvollisuusetiikan piiriin. Itsemääräävä henkilö pystyy itsenäiseen harkintaan,
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päätöksentekoon ja toimintaan. Tällainen edellyttää kykyjä, taitoja ja tietoa, jotka yhdessä
muodostavat henkilön kompetenssin. Itsemääräämisen periaatteen mukaan kompetentti
yksilö on oikeutettu päättämään itseään koskevista asioista. Itsemääräämisen luonteeseen
kuuluu, että itse kukin saa elää ja toimia omien käsitystensä ja uskomustensa ja arvojensa
mukaisesti, ellei siitä ole selvästi haittaa muille ihmisille. (Pietarinen & Launis 2005.)
Itsemääräämisoikeus on hoitoetiikan kulmakivi, mutta käytännössä itsemääräämisoikeuden periaate ei toteudu läheskään aina toivotulla tavalla. Sekä yliholhoavuus että
piittaamattomuus ovat hoidon eettisiä riskejä. (ETENE 2001:1.)
Hoitamisen periaate voidaan ymmärtää velvollisuuseettisesti tai hyve-etiikan
mukaisesti. Meillä ihmisinä on luonnollinen velvollisuus auttaa apua tarvitsevaa
henkilöä, ja yleensä toisista huolehtiminen kuuluu perimmäisiin moraalisiin
velvollisuuksiimme. Toisaalta auttamisen halu ilmentää tietynlaista luonteenpiirrettä; se
on lääkärin ja muiden hoidon ammattilaisten keskeinen moraalinen hyve. Tahdon
vastainen hyvää tarkoittava toiminta voidaan oikeuttaa vain, jos potilaan harkintakyky ei
ole tilanteen tasalla. Kun hoitamisen velvollisuus joutuu vastakkain itsemääräämisoikeuden kanssa, syntyy ns. paternalismin ongelma. (Pietarinen & Launis 2005.)
Paternalismi määritellään yksilön valintojen tai aikomusten sivuuttamiseksi, jotta hänelle
voitaisiin tehdä hyvää (Beauchamp & Childress 1994). Tällaiseen tilanteeseen joudutaan
psykiatrisessa hoidossa silloin, kun potilas määrätään hoitoon tahdostaan riippumatta.
Oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaan potilaille tulee taata yhtäläinen
mahdollisuus saada tarkoituksenmukaista hoitoa (Beauchamp & Childress 1994), ja
erityisesti on turvattava huonoimmassa asemassa olevien henkilöiden tilanne. (ETENE
2001:1, Pietarinen & Launis 2005.) Oikeudenmukaisuuden periaate kuuluu siten
velvollisuusetiikan piiriin.
Hyödyn maksimoimisen periaate edustaa puhtaasti hyöty- eli seurausetiikkaa, jossa
moraalisuuden mittapuuna pidetään toiminnan seurauksia. On toimittava niin, että
odotettavissa oleva hyöty on niin suuri kuin mahdollista. Terveydenhuollossa
periaatteella on hyvin keskeinen merkitys erityisesti silloin, kun arvioidaan
toimenpiteiden ns. terveyshyötyä. Terveyshyöty tarkoittaa potilaan toimintakyvyn tai
kuntoisuuden lisääntymistä, ja sitä ilmaisee toimenpiteen vaikuttavuus. Periaatteen
mukaan tulee valita sellainen toimenpide, jonka terveyshyöty suhteessa haittoihin on
mahdollisimman suuri. (Pietarinen & Launis 2005.)

2.4 Arvo ja arvostus käsitteenä
Arvon käsite on monimerkityksellinen ja sitä on vaikea määritellä (Kalkas & Sarvimäki
1996, Leino-Kilpi & Välimäki 2003). Niiniluoto (1984) määrittelee arvot suhteellisen
itsenäisen aseman omaaviksi ihmisen luomuksiksi, joita käytetään ensisijaisesti
toiminnan oikeutukseen. Arvot eivät ole hänen mukaansa fyysisiä objekteja tai
tapahtumia, vaan ne ovat arvon kantajan ominaispiirteitä. Krohnin (1953) mukaan ne
perusteet, jotka arvoteoria tarjoaa, ovat päätelmäketjussa kaikkein syvimpiä ja
viimeisimpiä, joihin vedotaan, kun on jossakin konkreettisessa tilanteessa ratkaistava,
mitä on tahdottava sekä miten on toimittava. Puohiniemen (2002) mukaan arvot ovat
valintoja ohjaavia periaatteita, joita jokainen käyttää joutuessaan vaikeaan
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valintatilanteeseen, jota ei pysy ratkaisemaan niin kuin ennen. Puohiniemi (1993)toteaa,
että arvot aktualisoituvat vasta valintatilanteissa. Kaikki arvot ovat samalla tiedostettuja
motiiveja. Arvot perustuvat tärkeimpiin ihmisyhteisöä koossapitäviin tekijöihin ja
edustavat siksi pysyvyyttä. Arvot ovat suhteellisen vakaita, ja muuttuvat hitaasti, lähinnä
sukupolvien tasolla. (Puohiniemi 1993, 2002.)
Airaksisen (1987) mukaan arvo on asia, joka on toiminnan motiivina, päämääränä tai
tarkoituksena. Arvolla voidaan tarkoittaa kaikkea mikä on tavoiteltua, haluttua, tarvittua
ja arvostettua. Arvot auttavat valinnoissa ja motiivien tapaan säätelevät käyttäytymistä.
Arvoihin sisältyy aina myös positiivinen ja kulttuurisesti hyväksyttävä tunnelataus, halu
toteuttaa aiottu teko. Arvot voidaan määritellä myös käsitteiksi tai uskomuksiksi, jotka
ovat tekemisissä toivottavien lopputulosten tai käyttäytymisen kanssa. Arvot ylittävät
konkreettiset tilanteet ja ohjaavat valintojamme tai arviointejamme. Arvot ovat lisäksi
järjestyneet niiden suhteellisen tärkeyden mukaan. Arvot voidaan määritellä yksilön
motivaatioksi tai päämääriksi. (Schwartz 1987, Bilsky 1990, Schwartz 1992.)
Arvot perustuvat inhimillisen olemisen tärkeimpiin edellytyksiin: biologisiin
tarpeisiin, sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytysten luomiseen sekä ryhmän säilymisen
ja hyvinvoinnin varmistamiseen. Tasa-arvo, perheen turvallisuus, hyvät ihmissuhteet ja
valta ovat asioita, jotka yleismaailmallisesti ymmärretään samalla tavalla eri
kulttuureissa. (Schwartz 1992.)
Varsinaisia, vahvoja arvoja, kuten totuus, kauneus ja hyvyys, kutsutaan platonisiksi
arvoiksi, koska jo Platon oivalsi ihmisen tarkastelevan todellisuutta niiden kautta.
Platonisten arvojen erityisominaisuus on niiden universaalisuus. Platoniset arvot ovat
pysyneet vuosisatoja suunnilleen samanlaisina kulttuurista toiseen (Ryynänen &
Myllykangas 2000.), ja terveydenhuollossa näillä arvoilla on sijansa. (Turunen 1997,
Ryynänen & Myllykangas 2000.)
Totuus on filosofinen käsite, joka tietoteoriassa tarkoittaa tiedolle annettua olennaista
tunnusmerkkiä. Totuus voidaan nähdä vahvaksi arvoksi ja totuuden tavoittelu ja
paljastaminen on tieteen ihanne ja luonnollinen päämäärä. Totuuden kriteerejä
määritellään tavallisesti eri totuusteorioiden kautta. Aristoteleen mukaan
korrespondenssi- eli vastaavuusteorian mukaan totuus on todellisuuden kaltaista ja
käsitys ja teoria ovat tosia silloin, kun ne vastaavat todellisuutta. Koherenssiteorian
mukaan teoria on tosi sillä perusteella, että se sopii yhteen ennestään tunnetun tiedon
kanssa. Totuus on siten ristiriidattomuutta ja yhteensopivuutta. Pragmaattisen
totuusteorian mukaan käsitys ja teoria ovat tosia, jos ne ovat toimivia, hyödyllisiä,
käyttökelpoisia tai arvokkaita. Totuus ennustaa silloin oikein käytännössä. (Alanen 1993.)
Terveydenhuollon arvoista totuus on keskeisessä asemassa. Totuus voidaan
terveydenhuollossa yhdistää tieteelliseen tietoon sekä totuudellisuuteen potilashoitajasuhteessa. (Ryynänen & Myllykangas 2000.)
Kauneutta on perinteisesti pidetty taiteellisena arvona, luonnonkauneutena tai
ihmisihanteena. (Ryynänen & Myllykangas 2000.)
Hyvää voidaan sanoa arvojen arvoksi, koska kaikkea lopulta perustellaan sillä, että se
tuottaa jotain hyvää ihmisille ja maailmaan. Etiikan kannalta tärkein ja merkittävin
merkittävä käsite on hyvän käsite ja sen vastakohtana paha tai huono (von Wright 2001).
Nikomakhoksen etiikan mukaan kaikki taidot, tutkimukset ja toiminta näyttävät tähtäävän
jonkin hyvän saavuttamiseen. Siksi hyvän on osuvasti sanottu olevan se, mitä kaikki
tavoittelevat. (Knuuttila 1989.) Hyvän käsitettä on vaikea määritellä. Hyvä on
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määritelmällisesti etiikan sisältö, eikä sitä voida johtaa mistään alkuperäisemmästä
käsitteestä. Aristoteleen mukaan etiikan tehtävänä on käsitellä ihmisen toteutettavissa
olevaa inhimillistä hyvää (Knuuttila 1989).
Terveydenhuollossa hyvä ymmärretään usein inhimillisen kärsimyksen minimointina
ja lääketieteessä elämän säilyttämisenä. Potilaan hoidossa tulee ottaa huomioon
terveydenhuollon oma arvoperusta, mutta myös yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja
yhteiskunnan hoitotyölle asettamat tavoitteet. (Ryynänen & Myllykangas 2000.)
Kysymystä arvon eli hyvän käsitteestä on pohtinut G E Moore (1873–1958). Moore
esittää, että arvo eli hyvä (good) on maailman asioille ja olioille yksinkertainen ja
analysoimaton, mutta ”ei luonnollinen” ominaisuus. Hyvän käsitettä ei voi määritellä,
hyvä on vain hyvää. Naturalistinen virhepäätelmä sisältyy jokaiseen yritykseen määritellä
moraalinen hyvä jonkin naturalistisen ominaisuuden avulla, kuten esimerkiksi hyödyn tai
onnellisuuden avulla. Moraalinen hyvä ei voi Mooren mukaan olla mikään naturalistinen
ominaisuus. (Airaksinen 1987, Määttänen 1999.) Ajatuksessa arvojen ei-naturalistisesta
luonteesta piilee jokin syvä totuus. Jos hyvyys ei ole naturalistinen ominaisuus, ei
moraaliarvostelmia voida koskaan osoittaa tosiksi tai vääriksi empiiristä tietä. (von
Wright 1998.) Eräs hyvän muoto on hedoninen hyvä ja filosofien perinteinen termi sille
on mielihyvä (von Wright 2001).
Arvostuksen käsitteen Airaksinen (1987) näkee myönteisenä ajatuksena, joka
toimijalla on esimerkiksi omasta päämäärästään. Vaikka arvot ja arvostukset liittyvät
toisiinsa, ne ovat eri asioita. Arvo on toiminnan päämäärä, mutta arvostus on henkilön
käsitys tästä päämäärästä ja sen ominaisuuksista. Asioita ja niiden merkitystä arvostetaan
niiden hyvyyden ja huonouden kannalta. Arvot ovat luonteeltaan abstrakteja ja niiden
sanotaan olevan etäällä ihmisen arjesta. Arvostukset puolestaan näkyvät koko ajan
asenteissamme, toiminnassamme ja kertoessamme omista toimintamme motiiveista ja
aikomuksistamme. Arvostukset ovat subjektiivisia ja muuttuvia, mutta arvot suhteellisen
pysyviä. (Airaksinen 1987, Turunen 1992.)
Hobbesin (1588–1679) mukaan arvo, jonka annamme toisillemme, ilmenee siinä, mitä
yleensä sanotaan kunnioittamiseksi tai väheksymiseksi. Ihmisen arvostaminen korkealle
on hänen kunnioittamistaan ja ihmisen arvostaminen matalalle on hänen väheksymistään.
Hobbes toteaa, että kiittäminen, ylistäminen ja onnelliseksi kutsuminen on
kunnioittamista, koska vain hyvyyttä, valtaa ja onnea arvostetaan. (Aho 1999.)
Arvostukset ovat alaltaan kapeampia kuin arvot ja niillä on yleensä selvä kohde, kuten
taloudellinen menestys (Leino-Kilpi & Välimäki 2003). Arvostukset saattavat muuttua
ihanteiden kaltaisiksi ja niillä on selvä kohde. Arvostuksia ovat esimerkiksi kyvyt, taidot,
oppineisuus, asunto, rauha, terveys, elämä, luonto ja ystävyys. (Turunen 1992.)
Yhteenvetoa: Arvon käsitettä on vaikea määritellä. Arvojen maailma on
monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava. Arvon ja arvostusten käsitteet ovat osin
päällekkäisiä ja niiden sisältöjä käytetään usein synonyymeinä. Varsinaisia, vahvoja
arvoja ovat totuus, kauneus ja hyvyys ja ne ovat pysyviä, universaaleja arvoja. Niistä
käytetään myös nimitystä platoniset arvot. Arvostukset voivat olla esimerkiksi tietoa,
taitoa, koulutusta, menestystä, tiedettä ja valtaa. Arvostukset voivat vaihdella yksilöiden
välillä ja yksilön eri elämän vaiheissa. Asioiden merkityksen hyvyys tai huonous saa
aikaan arvostuksen pysyvyyden tai arvostuksen vähenemisen tai menetyksen.
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2.5 Arvojen luonne
Arvot voivat olla luonteeltaan joko ei-moraalisia tai moraalisia. Jotkut arvot, jotka ovat
ei-moraalisia liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiin, käsityksiin tai makuasioihin.
Moraaliset arvot ovat arvoja, jotka kuuluvat ihmisen toimintaan, käyttäytymiseen,
johonkin laitokseen tai luonteenpiirteisiin. (Frankena 1973.) Moraali tulee latinan sanasta
mores tarkoittaen yhteisössä vallitsevia tapoja (Koskinen 1995, Häyry 2003). Moraalin
käsite sisältää yhteisön piirissä vallitsevia eettisiä käsityksiä, arvostuksia ja normeja sekä
käyttäytymissääntöjä. Moraalin perusperiaate on hyvän tavoitteleminen ja pahan
välttäminen (Koskinen 1994). Ihmisen moraalinen taso perustuu itsehallinnan taitoon ja
itsehallinnan menettämisen myötä häviää yhteisön elämästä kaikki muukin
tavoittelemisen arvoinen (Pietarinen 1997).
Henkilökohtaiset arvot ovat yksilön uskomuksia tai asenteita ja muodostavat henkilön
toiminnan perustan ja sen, miten hän kokee elämänsä. Henkilön arvojärjestelmään
vaikuttavat kasvatus, uskonnolliset ja poliittiset käsitykset, kulttuuri, koulutus ja
elämänkokemus. Kulttuuriset arvot kuuluvat kulttuuriin ja vaikuttavat käsityksiin
terveydestä ja sairaudesta samoin kuin siihen, mikä on moraalisesti oikeaa toimintaa
terveydenhuollossa. (Fry 1997.) Kokemusarvot vaihtelevat suuresti yksilöiden välillä sekä
elämäntilanteista johtuen. Kokemusarvoja ovat esimerkiksi estetiikka, luonnonkauneus,
ystävyys, pyhyys ja ihmissuhteet. (Ryynänen & Myllykangas 2000.)
Ammatilliset arvot ovat yleisiä ominaisuuksia, joille tietty ammattikunta antaa arvoa.
Ammatillisia arvoja korostetaan ammattikunnan eettisissä ohjeissa ja käytännön
toiminnassa. ICN:n (International Council of Nurses 1989) eettiset ohjeet kuvaavat
hoitotyön arvoja, joita ovat elämä, ihmisarvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Fagermoen (1997) liittää edellisiin vielä ihmisen kunnioittamiseen liittyvän
humaanisuuden, yksityisyyden, itsenäisyyden, luottamuksen, turvallisuuden, eheyden ja
toivon.
Terveydenhuollon arvoperusta koostuu ammatillisista, yksilöllisistä ja yhteiskunnassa
vaikuttavista arvoista ja ammattihenkilöitä koskevista velvoitteista. Arvoperusta ja
lainsäädäntö ohjaavat ammattihenkilöitä toteuttamaan potilaan hyvää hoitoa, joka on
yleensä määritelty potilaan kaikinpuolisen hyvän edistämiseksi. Hyvän edistäminen on
luonteeltaan enemmän eettinen kuin tieteellinen kysymys. Hoidolla pyritään hoidettavan
henkilön hyvän saavuttamiseen, jolloin tavoiteltavaa hyvää voidaan nimittää terveydeksi,
hengissä pysymiseksi, selviytymiseksi, itsehoidoksi, elämän hallinnaksi, hyväksi oloksi
tai hyväksi elämäksi. Ollakseen hyvää, hoidon tulee olla kokonaisvaltaista, yksilöllistä,
turvallista, omatoimisuuden ja osallistumisen sallivaa, ja tarpeeseen perustuvaa.
(Meriläinen 1989.) Hyvää hoitoa on pyritty edistämään mm. kehittämällä hyvää
hoitamista ja sen arviointiperusteita kuvaava teoreettinen käsitejärjestelmä (Leino-Kilpi
1990), laatimalla ihmisläheisen hoidon tasoa kuvaavat mittarit (Töyry ym. 1993),
kehittämällä potilaskeskeistä työtä (Lepola 1997), tutkimalla avotyötoiminnan merkitystä
psyykkisesti vajaakuntoisen elämänlaadulle (Aspvik 2003), tuottamalla hyvän
mielenterveystyön kriteerit (Kokko 2004) ja arvioimalla psykiatrisen erityisoppilaan
hoitoketjun tarvetta ja toimintaa (Pönkkö 2005).
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2.6 Schwartzin arvoteoria
Tässä tutkimuksessa sovelletaan Schwartzin (1992) arvoteoriaa ja hänen kehittämäänsä
arvomittaria. Kyseisellä mittarilla saadaan kuvattua tässä tutkimuksessa mielenkiinnon
kohteena olevat henkilökunnan yksilöarvot. Mittarin väittämät mittaavat työhön liittyviä
arvoja. Tästä syystä mittarin todettiin soveltuvan hyvin hoitohenkilökunnan arvoja
mittaavaksi tiedonhankinnan välineeksi. Lisäksi Schwartzin arvoteoriaa voitiin hyödyntää
arvioitaessa sitä, onko henkilökunnan arvomaailmassa vallalla yksilöllisyyttä vai
yhteisöllisyyttä korostavat arvot.
Schwartz (1992) perustaa arvoteoriansa yli 20 maassa tehtyihin empiirisiin
mittauksiin. Schwartzin tutkimuksen tavoitteena on ollut etsiä ja määrittää
merkityksiltään yleismaailmallisesti yhdenmukainen arvojen joukko, jota voitaisiin
käyttää kulttuurien välisissä vertailuissa. Schwartz (1992) on aikaisempien tutkijoiden ja
laajan eri kulttuureissa toimivan tutkijajoukon työn perusteella kehittänyt teorian arvojen
universaalisesta rakenteesta ja sisällöstä. Schwartz korostaa sitä, että arvoja ei keksitä
itse, vaan ne aina edeltävät yksilöä.
Schwartz (1987) ja Bilsky (1990) olivat ensimmäisiä tutkijoita, jotka käyttivät
arvorakenteita johdonmukaisesti arvojen merkitysten analysoinnissa, ja kehittivät
yhtenäisen teorian arvojen merkityksistä. Arvorakenne tarkoittaa arvo-osioiden
keskinäisiä korrelaatioita kuvaavaa tilastollista mallia. Arvorakenne on kaksi- tai
useampiulotteinen koordinaatisto, jossa jokaisen arvo-osion paikka on määritetty kaikilla
tutkituilla ulottuvuuksilla. Näin saadaan selville, miten arvo-osiot liittyvät toisiinsa.
(Puohiniemi 2002.)
Schwartzin teorian oletusten mukaan arvot perustuvat inhimillisen olemisen
perusedellytyksiin, jotka ovat samat kaikkialla: Ihminen on biologinen olento, joka
tarvitsee virikkeitä ja vaihtelua sekä arvostaa mielihyvää jo aivan pienestä pitäen.
Ihmisellä on tarve vuorovaikutukseen muiden kanssa ja sen tähden pyritään elämään
sovussa muiden kanssa ja osataan tarvittaessa alistua johdettavaksi. Ihmisellä on halu
säilyä lajina, minkä vuoksi ihminen pyrkii takaamaan oman ja läheisten ihmisten
turvallisuuden sekä toimimaan neuvokkaasti selviytyäkseen hankalista tilanteista.
(Puohiniemi 2002.) Lyhyitä arvolistoja ovat käyttäneet mm. Inglehart (1971, 1977),
Rokeach (1973) ja Hofstede (1980), jotka ovat listanneet arvoja lähinnä
suosituimmuusjärjestykseen. Schwartz on kehittänyt omasta arvoluettelostaan
huomattavasti pidemmän. (Schwartz 1992, Niskanen 1997.)
Schwartzin (1992) mukaan kulttuurien välisissä arvovertailuissa relevantteja arvoja on
56 kappaletta. Schwartz (1992) on sitä mieltä, että samassa yhteisössä voimassa olevat
arvot ovat ristiriidassa keskenään. Ihminen on samanaikaisesti sekä kollektiivinen että
yksilöllinen ja uutta etsivä, mutta silti perinteisiin nojautuva.
Schwartzin teoria on kehittynyt filosofian kehityksen mukaisesti hyvien humanistisplatonisten arvojen luettelemisesta eksistentiaalisempaan suuntaan, jolloin ihmisen
arvomaailma hahmottuu. Schwartzin arvoluettelo on määritelty siten, että kaikki ihmiset
pystyvät ymmärtämään, mitä mittarin yksittäisellä arvolla tarkoitetaan. Esimerkiksi
perinteiden kunnioitus on helppo tunnistaa samoin kuin vaihtelunhalun arvo, joka on
ristiriidassa edellisen arvon kanssa. (Niskanen 1997.)
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2.6.1 Yksittäisten arvojen sijoittuminen motivaatiotyyppeihin
Schwartzin (1992) mallissa arvot (yhteensä 56) muodostavat kymmenen ryhmää, joista
käytetään nimitystä motivaatiotyyppi. Motivaatiotyypin sisälle sijoittuvat lähellä toisiaan
olevat arvot, jotka kuvaavat samaa asiaa ja muistuttavat toisiaan, vaikka ovatkin eri
arvoja. Arvojen ryhmittyminen motivaatiotyypeiksi voidaan esittää kaksiulotteisena
kuviona. (Kuvio 1.) Motivaatiotyyppien määrittelyssä Schwartz on käyttänyt Smallest
Space Analysis (SSA) ryhmittelyanalyysin menetelmää. Empiirisessä vertailussa
nousevien arvojen joukko on sijoittunut yleensä toiselle puolelle kuviota kuin laskevien
arvojen joukko. (Schwartz 1992, Niskanen 1997, Puohiniemi 2002.)
Motivaatiotyypit voidaan yhdistää edelleen yleisemmällä tasolla ja jakaa arvot
käsittämään neljä sektoria. Nämä ovat seuraavat: avoimuus muutoksille (itseohjautuvuus
ja vaihtelunhalu), säilyttäminen (perinteet, turvallisuus ja yhdenmukaisuus), muiden
huomiointi (universalismi ja hyväntahtoisuus), sekä itsensä korostaminen (valta,
suoriutuminen ja hedonismi). Arvojen sijoittuminen kuvaan on merkitty numeroilla, jotka
viittaavat Schwartzin kehittämään arvoluetteloon. (Schwartz & Bilsky 1990, Schwartz
1992, Niskanen 1997, Puohiniemi 1995, 2002.) Kuviossa 1 vahvennetut viivat
tarkoittavat sitä, että ryhmien erot ovat olleet tilastollisesti selvät teoriaa testanneissa
analyyseissä. Katkoviivalla merkityt rajat puolestaan tarkoittavat sitä, että vaihtelunhalun,
hedonismin ja suoriutumisen väliset erot eivät aina ole olleet samoja, vaan SSA-tulosteet
vaihtelevat. (Niskanen 1997.)
Muiden huomioiminen
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Kuvio 1. Yksittäisten arvojen sijoittuminen motivaatiotyyppeihin. (Schwartz 1992.)

Tilastolliset erot arvojen välillä voidaan luokitella siten, että ne määritellään nouseviin
arvoihin, pysyviin arvoihin ja laskeviin arvoihin. Tämä perustuu siihen, että toisen
puoliskon arvojen merkityksen kasvaessa toisen puoliskon arvojen täytyisi laskea.
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Lähtökohtana on se, että arvotyhjiö ei ole mahdollinen ja eikä kaikkien arvojen arvostus
voi nousta samanaikaisesti. (Schwartz 1992, Niskanen 1997, Puohiniemi 1995.)

2.6.2 Motivaatiotyyppien sisältämät arvot
Seuraavaksi kuvataan kymmenen motivaatiotyypin sisältö. Määrittely perustuu mittarin
kehittäjän ja mittaria soveltaneiden henkilöiden käyttämään motivaatiotyyppien
jaotteluun ja arvojen määrittelyyn. (Schwartz 1992, Niskanen 1997, Puohiniemi 1995,
2002.)
Itseohjautuvuuden motivaatiotyypin arvot on johdettu ihmisten tarpeista hallita ja
kontrolloida ympäristöään sekä halusta olla itsenäinen suhteessa muihin ihmisiin.
Itseohjautuvuuden motivaatiotyyppiin kuuluvat toiminnan ja ajattelun vapaus,
ainutlaatuisuus ja mielikuvitus, luottamus itseensä ja päätöksentekokykyynsä,
päämäärätietoisuus, kiinnostuneisuus uusiin asioihin ja niiden tutkiminen sekä usko
omaan arvoonsa.
Vaihtelunhalun motivaatiotyypin arvot liittyvät jännityksen, uuden kaipuun ja elämän
haasteiden alueelle. Vaihtelunhalun motivaatiotyypin sisältö on stimuloivien, virkistävien
kokemusten, muutoksen ja uusien haasteiden hakemista, seikkailunhalua ja riskin
ottamista.
Hedonismin motivaatiotyypin arvot liittyvät selkeästi mielihyvän tavoitteluun ja
aistillisten tarpeiden tyydyttämiseen. Tässä tutkimuksessa hedonismi tarkoitti mielihyvän
ja tyydytyksen saamista työstä sekä yleensä elämästä nauttimisen arvoa.
Suoriutumisen motivaatiotyypillä tarkoitetaan kunnianhimoa, menestyksen tavoittelua,
kyvykkyyden osoittamista sekä vaikutusvallan tavoittelua vallitsevan yhteiskunnan
standardien mukaisesti. Suoriutumisen motivaatiotyyppiin kuuluvia arvo-osioita ovat
kova työnteko ja eteenpäin pyrkiminen, aktiivinen vaikuttaminen, tehokkuus ja
tuloksellisuus, tavoitteiden saavuttaminen ja älykkyyden arvostaminen.
Valta motivaatiotyyppinä liittyy yleiseen yhteiskunnalliseen arvostukseen,
auktoriteettiasemaan, sosiaaliseen valtaan ja tunnustuksen saamiseen. Vallan
motivaatiotyypin sisältöön kuuluu valta vaikuttaa muihin ihmisiin, materiaaliset asiat ja
raha, oikeus johtaa ja käskeä, julkisen imagon säilyttäminen sekä toisten ihmisten
osoittama kunnioitus ja tunnustus sekä yhteiskunnallinen arvostus.
Yhdenmukaisuuden motivaatiotyypin päämääränä on välttää tekoja, mieltymyksiä ja
hetken mielijohteita, jotka saattaisivat häiritä tai vahingoittaa muita ja rikkoa sosiaalisia
odotuksia ja normeja. Yhdenmukaisuuden motivaatiotyyppiin kuuluvat arvot ovat
velvollisuuksien täyttäminen ja käskyjen noudattaminen, itsehillintä, kohteliaisuus ja
hyvät tavat sekä vanhempien ja vanhusten kunnioittaminen.
Perinteiden noudattamisen motivaatiotyyppi liittyy tapojen kunnioitukseen,
hyväksyntään ja niihin sitoutumiseen sekä käsitykseen kulttuurin määräävästä asemasta
uskontoon nähden. Perinteiden kunnioittamiseen kuuluvat uskonnollinen vakaumus,
olosuhteisiinsa tyytyminen, vaatimattomuus, äärimmäisyyksien välttely ja irtautuminen
maailmallisista huolista.
Hyväntahtoisuudella tarkoitetaan huolenpitoa läheisten ihmisten jokapäiväisessä
kanssakäymisessä. Hyväntahtoisuuden motivaatiotyyppiin kuluu joukko arvoja, kuten
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muiden hyväksi tehty pyyteetön työ, luotettavuus, anteeksiantaminen, vilpittömyys,
uskollisuus ystäville ja ryhmälle, syvä emotionaalinen ja henkinen yhteenkuuluvuus,
ystävät, henkisten asioiden arvostaminen ja työ elämän tarkoituksena.
Turvallisuus liittyy sekä yksilön että ryhmän olemassaolon perusedellytyksiin.
Turvallisuuden motivaatiotyyppi käsittää oman maan turvallisuuden, kiitollisuudenvelan
välttelyn, perheen, johonkin ryhmään kuulumisen, työpaikan hyvän ilmapiirin, terveyden
ja siisteyden arvot.
Universalismin motivaatiotyypissä on oleellista käsitys myös muiden kuin
lähiryhmään kuuluvien tarpeista ja tietoisuus luonnon resurssien niukkuudesta.
Universalismin motivaatiotyyppiin kuuluvat ihmisten välinen tasa-arvo, luonnon
arvostus, elämänviisaus, kauneus taiteessa ja luonnossa, heikoimmista yksilöistä
huolehtiminen, epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen, erilaisuuden sietäminen ja
ymmärtäminen, luonnonsuojelu, vapaus sodista ja konflikteista sekä mielenrauha.
Universalismin motivaatiotyypissä korostuvat ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin
ymmärtäminen, arvostus ja hyväksyntä.

2.7 Aikaisempi arvotutkimus
Tutkimusta varten etsittiin viitteitä CINAHL-tietokannasta. Ajallisesti haku rajattiin
vuosille 1999−2005. Tarkoituksena oli löytää uusinta tietoa tutkimuksen aihepiiristä.
Hakutermeinä olivat personal values, nursing ethics, nurse attitudes, social values.
Koska tutkimus liittyi mielenterveysalaan, psykiatriseen hoitoon ja psykiatriseen
sairaalaan ja potilaisiin, hakua rajattiin seuraavilla termeillä; mental disorders,
psychiatric care, psychiatric nursing, psychiatric patients, psychiatric units, psychiatric
hospitals. Artikkeliviitteitä löytyi 173, joista tarkempaan tarkasteluun poimittiin
psykiatrisen hoidon arvoihin ja psykiatrisen potilaan hoidon ominaispiirteisiin liittyviä
artikkeleita 38.
Ovid Medline -tietokannasta etsittiin viitteitä potilaan oikeuksista hakutermeillä
patient rights ja mental disorders ja hakua rajattiin psychiatr* mental tai inform*.
Tarkoituksena oli löytää sairaalahoidossa olevan psykiatrisen potilaan oikeuksiin liittyviä
artikkeleita. Viitteitä löytyi 71, joista lähempään tarkasteluun otettiin psykiatrisen
potilaan oikeuksiin liittyviä artikkeleita 22. Lisäksi etsittiin hakutermillä Schwartz-Sh-au
arvotutkimusta käsitteleviä artikkeleita. Viitteitä saatiin 48, joista valittiin mukaan 22
ominaisuuksiltaan tutkimukseen soveltuvinta artikkelia.
Artikkeleista rajattiin pois lasten psykiatriaan ja kehitysvammaisuuteen liittyvät
artikkelit, koska aihealue ei kuulunut tämän tutkimuksen piiriin. Tutkimukseen
soveltuvaa kirjallisuutta etsittiin ilman aikarajausta myös alan kirjastoista manuaalisesti.
Arvotutkimusten löytämiseksi käytettiin apuna myös aikaisempien tutkimusten
lähdeluetteloita.

37

2.7.1 Kulttuureihin liittyvä arvotutkimus
Arvotutkimuksen empiirinen historia alkoi 1930-luvulla arvojen mittaamisen ja
mittareiden kehittämisellä. Allport, Vernon ja Spranger (1928) kehittivät A Study of
Values-mittarin, josta tuli lähes standardi arvotutkimuksen alalla vuosikymmeniksi
(Puohiniemi 1993). 1960-luvulla Roceach kehitti arvotutkimusta ja ulotti tutkimuksen
laajempiin väestönkerroksiin pois opiskelijamaailmasta. Rokeach kehitti 36 arvon
mittarin, ja mittauksissa oltiin kiinnostuneita arvojen tärkeysjärjestyksestä ja arvojen
muutoksista yksilötasolla. Kulttuurienvälisten arvojen vertailujen aika alkoi 1970-luvulla
Inglehartin (1971, 1977) ja Hofsteden (1980) laajojen tutkimusten ansiosta. Rokeach`n
(1973) arvomittaria on käytetty mm. sotilastyöyhteisössä työhön kuuluvien arvojen ja
stressikuormituksen suhteiden selvittämisessä (Britt ym. 2005).
Arvoteorioiden kehittämisessä Schwartz ja Bilsky (1987) ovat tuoneet Roceachin
perinnön kulttuurien välisiin vertailututkimuksiin kehittäessään teoriaa arvojen
universaalista luonteesta ja merkityksistä (Schwartz & Bilsky 1990, Schwartz 1992).
Schwartz ja Bilsky ovat käyttäneet lähtökohtana Rokeachin menetelmällä eri puolilla
maailmaa kerättyjä aineistoja pyrkiessään määrittelemään arvot, joiden merkitys on
universaali eri kulttuureissa. On osoitettu, että hyvinkin erilaisissa kulttuureissa arvojen
keskinäiset suhteet ja niiden merkityssisällöt ovat paljolti samanlaisia. (Schwartz 1992,
Schwartz & Bardi 2001.)
Schwartzin teoria on kehitetty yli 70 maassa tehdyissä tutkimuksissa yksilötasoiseen
arvomittaukseen (Puohiniemi 2003). Schwartz on lisäksi osoittanut, että ihmisten arvot
järjestäytyvät samanaikaisesti kahden periaatteen mukaan. Yhteensopivat arvot ovat
lähellä toisiaan ja keskenään ristiriidassa olevat arvot taas ovat toisilleen vastakkaisia.
Esimerkiksi itseohjautuvuus ja yhdenmukaisuus ovat keskenään selvästi ristiriidassa, kun
taas itseohjautuvuus ja vaihtelunhalu täydentävät toisiaan. Periaate auttaa ymmärtämään
hedonististen nuorten ja toisaalta perinteisten vanhusten maailmaa. (Puohiniemi 1993.)
Puohiniemen (1993) tutkimuksessa suomalaisten tärkeimmät arvot liittyvät omaan
terveyteen, omaan sekä läheisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä tunteeseen siitä,
että itse pystyy vastaamaan asioistaan. Suomalaisten arvoissa korostui yksilöllisyys sekä
sosiaalinen vastuuntunto, kuten muissakin Länsi-Euroopan maissa. Inglehart (1990) on
arvioinut 1990-luvun alussa individualismin nousevan länsimaissa. Länsimainen ihminen
haluaa entistä enemmän toteuttaa omaa itseänsä työssä ja poliittisessa elämässä.
Mikkola (1997) tutkimuksessaan toteaa, että huoli ympäristön säilymisestä jäsentää
aiempaa useammin yksilöiden maailmankuvaa ja motivoi toimintaa. Ympäristökulttuuriin
liittyvän uudenlaisen maailmankuvan, ympäristöarvojen ja arvomaailman nousun
puolestapuhujina ovat uuden keskiluokan naiset. Empiirisissä suomalaisten arvoja
kartoittaneissa tutkimuksissa naisilla korostuivat myös miehiä enemmän muista
välittämisen arvot, kun taas miehillä taas itsensä korostaminen oli keskeisemmässä
asemassa (Jallinoja 1989, Puohiniemi 1993, Pohjanheimo 1997, Mikkola 1997).
Aarvan ja Pasasen (2005) suomalaisten aikuisten käsityksiä sairastavuuden syistä ja
terveysuhkia selvittäneessä tutkimuksessa aktiivisina arvoina korostuivat terveyden
edistämisen arvot kuten ravitsemus ja liikunta. Passiivisina arvoina esiintyivät päihteiden
ja tupakan välttäminen. Mainittujen arvojen rinnalle ovat kuitenkin nousemassa
henkisyyden ja hiljaisuuden myönteisyyttä korostavat arvot.
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Leininger (1991) näkee kulttuurin yhtenä olennaisena ihmisen ulottuvuutena, jota ei
saa hoidossa jättää huomiotta ja hän korostaa, että ihmisellä on legitiimi oikeus
kulttuuristen arvojensa, uskomustensa ja tarpeidensa huomioimiseen hoidossa. Suomessa
psykiatrisessa sairaalassa olleiden turvapaikanhakijoiden hoidossa kulttuurista
huomioimista ei ollut juuri havaittavissa. Lisäksi kieli- ja ymmärtämisongelmat
vaikeuttivat ajoittain hoitoa. (Sainola-Rodriguez 2005.)
Laakkosen (2004) tutkimuksessa hoitohenkilöstön ammatillisesta kasvusta
hoitokulttuurissa todetaan että, hoitokulttuurin arvot määräytyivät organisaatiosta ja
muista ammattiryhmistä käsin. Toiminnan sujuvuus arvona korostui, mutta hoitotyön oma
arvoperusta ei ohjannut toimintaa.
Terveydenhuollossa käydään keskustelua priorisoinnista ja hoitojen valinnoista.
Julkisen
terveydenhuollon
priorisoinnin
taustalla
olevia
arvoja
kunnan
luottamushenkilöiden näkökulmasta tutki Franzen (2001). Vastaajat arvostivat korkeaa
moraalia ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia sekä tarvetta menestyä
vastuullisesti luottamustehtävissä.
Helve (1997) on tutkinut nuorisokulttuuria ja nuorten muuttuvia arvoja sekä
maailmankuvaa. Tutkimustuloksena hän toteaa, että materialististen, elintasoon ja
traditionaalisten, protestanttiseen etiikkaan liittyvien arvojen ja arvomaailmojen lisäksi
nuorilla oli yksilöllisyyttä korostava, omaan henkiseen hyvinvointiin (sisäinen
mielenrauha ja onnellisuus) liittyvä individualistinen arvomaailma. Nuorten arvoista ei
tullut esille selkeitä ydinarvoja. Asennemittarilla mitattuna löydettiin suvaitsevia
kristilliseen arvomaailmaan nojaavia nuoria, konservatiivisia isänmaallisia
traditionalisteja ja yhteiskuntaan ja sen eri laitoksiin kriittisesti suhtautuvia
individualisteja. Tutkimuksen mukaan nuoret voitiin jakaa arvomaailmaltaan kolmeen
ryhmään: humanisteihin, individualisteihin ja traditionalisteihin.
Saksassa tehdyssä tutkimuksessa nuorten henkilöiden (N = 1555) arvoja ja tulokset
tukivat Schwatzin (1992) teoriaa arvojen suhteista ja niiden merkityssisällöistä (Bubeck
& Bilsky 2004). Israelin ja Venäjän juutalaisten nuorten henkilöiden (N = 158)
keskuudessa arvoina korostuivat ryhmän samankaltaisuus, henkilökohtainen hyvinvointi
ja taloudellinen tilanne (Tartakovsky & Schwartz 2001).
Nuorten itsetuntoa vahvistavan tuen tarpeissa korostui eettisesti hyväksyttävän
toiminnan ja sosiaalisen selviytymisen tukeminen. Osa nuorista olisi kaivannut
koulukiusaamiseen puuttumista, keskusteluja nuorten arvoista ja siitä mikä elämässä on
oikein tai mikä väärin. Masentuneet nuoret toivoivat mm. hyvien ominaisuuksien
huomioimista, toivon herättämistä, luottamusta itseensä ja selviytymiseen
tulevaisuudessa sekä arvokeskusteluja. (Pirskanen ym. 2001.) Hoitotieteellisen
tietoperustan näkökulmasta nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä koskevat tekijät
kytkeytyvät toivoon ja sen kokemiseen. Nuoret pitivät toivoa merkittävänä asiana
elämässä ja toivo merkitsi nuorille kokemusta omasta kyvykkyydestä. (Juvakka & Kylmä
2001).
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2.7.2 Organisaatioihin liittyvä arvotutkimus
Organisaatioissa vaikuttavat arvot liittyvät organisaatioiden kulttuureihin ja ohjaavat
organisaatioiden jäsenten käyttäytymistä (Schein 1987). Organisaatioissa määritellään
usein toimintaa ohjaava arvopohja. PPSHP:n (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)
keskeisiä toimintaa ohjaavia arvoja ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, toiminnan
korkealaatuisuus, tuloksellisuus ja vastuullisuus (PPSHP:n Toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2003−2005). Julkisesti organisaatioissa ilmoitetut arvot
saattavat ilmaista, miten asioiden tulisi olla vastakohtana sille, miten ne ovat (Niskanen
1997). Psykiatrisen osaston ilmapiiri heijastaa hoito-organisaation toimivuutta. Osaston
henkilökunta sekä luo ilmapiiriä että kokee sen paineet. (Saarento ym. 1990.)
Sairaalaosastojen muutosten sisältöjä selvittäneessä tutkimuksessa tärkeimpänä
myönteiseen muutokseen vaikuttavana tekijänä nähtiin osaston hyvä ilmapiiri (Mäkinen
ym. 2003).
Mettiäinen ym. (2003) mukaan merkittävimpänä työyhteisön ongelmana pidettiin
potilaiden laiminlyöntiä, jota kuitenkin tapahtui harvoin, kiireen liioittelua ja työyhteisön
huonoa ilmapiiriä, työpaikkakiusaamista ja oman tehtäväalueen edun asettamista
kokonaisedun edelle. Haluttomuutta itsensä ja työnsä kehittämiseen ja työntekijöiden
epäoikeudenmukaista kohtelua pidettiin myös merkittävinä ongelmina.
Tolpin (2002) palopäälliköiden ammattietiikkaa koskevassa tutkimuksessa
ammatillisuuteen pohjaavat arvot olivat seuraavat: inhimillisyys, tasapuolisuus,
vapaaehtoinen kurinalaisuus, jatkuva valmius, nopeus, luovuus, ehdoton luotettavuus ja
rohkeus. Ryhmiteltynä eettisten ohjeiden vaikutuspiirin mukaan arvojen keskinäinen
järjestys oli seuraava: inhimillisyysarvot, ympäristöarvot, kulttuuriarvot ja talousarvot.
Pahimmiksi ammattieettisiksi ongelmiksi havaittiin tehtävien laiminlyönti, epälojaalisuus
työtovereille, alkoholin värinkäyttö, epäluotettavuus ja epärehellisyys (Tolppi 2002).
Avoimen arvokeskustelun puuttuessa voi Suonsivun (2003) mukaan tapahtua niin, että
organisaation arvot ovat johdon esittämiä, eikä henkilöstö sitoudu niihin.
Neste-konsernin henkilökunnan yhteisen pohdinnan jälkeen vuonna 1997 päädyttiin
yhteisten arvojen määrittelemiseen. Arvot korostivat ympäristöjohtamiselle tärkeää
avoimuutta, rehtiyttä, välittämistä, kunnioitusta, omistautumista ja uudistumishalua.
(Ketola 2003.)
Niskanen (1997) on tutkinut markkinaohjautuvuuden vaikutusta arvoihin julkisessa
sairaanhoidossa. Tulosten mukaan markkinaohjautuvuus johtaa julkisessa sairaalassa
oman edun tavoitteluun, mikä näkyy sekä työntekijöiden että organisaatiotasoisissa
arvoissa. Vuori (1995) on vertaillut julkisen ja yksityisen terveydenhuollon eroja. Yhtenä
tutkimustuloksena hän mainitsee, että jatkuvat säästöt henkilöstömenoissa sekä julkisessa
että yksityisessä sairaalassa lisäävät kustannuksia, heikentävät potilasturvallisuutta ja
johtavat vähitellen epäeettiseen toimintaan etenkin julkisessa sairaalassa.
Maantieteelliset etäisyydet potilaan asuinpaikan ja sairaalan välillä aiheuttavat
eriarvoisuutta potilaan hoidossa ja myös henkilökunnan koulutusten tavoitettavuudessa.
Eriarvoisuuden vähentämiseksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille on
kehitetty psykiatrisen hoito- ja palvelujärjestelmän toimintoihin telepsykiatrisia keinoja.
Kokemukset telepsykiatriasta olivat pääosin myönteisiä. (Mielonen ym. 1996, 1998,
2000, Syrjäpalo 2002, Syrjäpalo ym. 2004.) Telepsykiatria soveltuu perus- ja

40
erikoissairaanhoidon psykiatristen palvelujen suuntaamiseen ja organisaatioiden välisten
vuorovaikutuksen sekä tiedon vaihdon parantamiseen (Ojanen & Sorvaniemi 2005).
Tarvitaan vielä lisätutkimusta ja näyttöä teknologian käytön terveysvaikutuksista ja
kustannusvaikuttavuudesta, koska tietoteknologian soveltaminen tulee lisääntymään
tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon alueella (Coile R & Trusko B 1999,
Syrjäpalo ym. 2004, Välimäki M 2004).
Grönfors ym. (2001) työtyytyväisyyttä työ- ja organisaatiotekijöitä sekä hoidon laatua
selvittäneessä katsauksessa työtyytyväisyyden ja hoidon laadun välillä ei ole yleensä
löydetty yhteyksiä. Usein organisaation psykososiaaliset tekijät ennustivat sekä
työtyytyväisyyttä että potilaiden tyytyväisyyttä.

2.7.3 Potilaita koskeva arvotutkimus
Tutkittaessa potilaan elämää terveyspalvelujärjestelmän sisällä tutkimuksen tulee
kohdistua siihen, miten potilaan omaa sisäistä terveysongelman hallintaa, hänen
autonomiaansa, yksityisyyttään ja ihmisarvoaan tuetaan jokapäiväisissä tutkimus- ja
hoitotoimissa. Tähän sisältyvät Leino-Kilven (1999) mukaan hoitotyön perustoiminnot,
kuten potilaan auttaminen päivittäisen hygienian, ravitsemuksen, liikunnan, lääkityksen
ja sosiaalisen elämän alueilla.
Leino-Kilven (2003) mukaan potilaan autonomian kaventuminen vähentää potilaan
voimavaroja. Psykiatrisessa hoidossa potilaan autonomia on usein hoitohenkilökunnan
valvonnassa. Tarkasteltaessa potilaan voimavaroja eettisestä näkökulmasta potilasta
pidetään henkilönä, jolla on oma arvoperusta, autonomia ja yksityisyys. (Leino-Kilpi
2003). Tutkimus akuutin psykiatrisen hoidon yhteistyöneuvotteluista osoitti, että
keskustelun kulku on asiantuntijalähtöistä ja ammattilaisten kontrolloimaa potilaan
mielipiteen jäädessä vähäiselle huomiolle (Vuokila-Oikkonen ym. 2004).
Potilaslähtöisessä hoidossa potilas osallistuu hoitoaan koskevaan suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin yhteistyössä terveydenhuollon henkilöstön kanssa (Lorencz
1991, Jones & Meleis 1993, Latvala 1998) siten, että tällöin otetaan huomioon potilaan
arvot, mieltymykset, henkilökohtaiset ominaisuudet ja hänen terveydentilansa. Potilaan
kannalta vaikeuksia terveydenhuoltohenkilöstön kanssa voi syntyä prioriteettikonfliktien,
resurssien puutteen ja muutosvaatimusten edessä. Joskus muutos voi edellyttää entisten
arvojen uhraamista. (Larrebee ym. 1998.) Elintapojen muutos edellyttää sopusointua
arvojen, hyödyn ja omista eduista kiinnipitämisen välillä (Larrebee 1996).
Kokko (2004) selvitti käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä mielenterveystoimiston
asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmasta. Olennaista hyvässä mielenterveystyössä on
luottamuksellinen hoitosuhde, potilaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen järjestäminen
ja hoito-ohjelmien toteuttaminen. Mielenterveyden palvelujärjestelmässä korostuivat
avohoitokeskeisyys, porrasteisuus, koulutus, tiimityö ja työnohjaus.
Töyryn (2000) tutkimuksessa potilaista 80 % koki tulleensa täysin arvostetuksi
erikoissairaanhoidossa olonsa aikana. Potilaiden, omaisten, työntekijöiden ja päättäjien
käsityksiä psykiatrisen hoidon tuloksellisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
koskeneessa tutkimuksessa erityisesti päättäjät korostivat yhteiskunnallisten arvojen
merkitystä psyykkisesti sairaan hyvinvoinnille (Tiri 2001).
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Uskonnolla näytti olevan merkitystä ihmiselle masennusvaiheen aikana, vaikka
uskonnollisuus ei suojaakaan masentuneisuudelta elämän vastoinkäymisessä (Teinonen
2005). Greasleyn ym. (2001) mukaan psykiatrinen hoito on oire- ja lääkekeskeistä vaikka
henkilöstön käsityksen mukaan tarvetta oli kokonaisvaltaiseen hoitotapaan. Silti
hengellinen hoito on unohdettu tutkimusalue.
Etelä-Afrikassa mielenterveyden sairauksien koetaan olevan yhteisöllinen ongelma,
johon liittyy leimaantumisen pelko. Tämän takia potilaita hoidetaan heidän kotonaan tai
hyvin suljetussa piirissä. (Asare 2001.) Hoitaminen on myös voimakkaasti
lääketiedekeskeistä (Petersen 1999). Hem ja Heggen (2004) tutkivat myötätunnon
käsitettä yhdistettynä Raamatun kertomukseen Laupiaasta Samarialaisesta.
Myötätuntoinen suhtautuminen potilaisiin edisti potilaiden kunnioittamista ja arvostusta.
Toivo liittyy sekä terveiden ihmisten mutta erityisesti eri tavalla sairastuneiden
ihmisten kokemusmaailmaan. Kylmän (1998) mukaan laitoshoidossa olevien vanhusten
kohdalla toivon elävöittämisen ja epätoivon lievittämisen kohdalla perusta on siinä, miten
hoitotyöntekijä kohtaa vanhuksen ja hänen ainutlaatuisen merkityksensä. Suhteet
läheisiin ihmisiin ja Jumalaan ovat merkityksellisiä vanhuksen toivolle. Kylmän (2000)
tutkimuksessa HIV-tartunnan saaneiden potilaiden ja hänen läheistensä toivon
dynamiikassa on kyse toivon, epätoivon ja toivottomuuden välisen tasapainon
vaihtelusta. Toivo on uskomista elämisen arvoiseen elämään nykyisyydessä ja
tulevaisuudessa. Mooren (2005) tutkimuksessa sairaanhoitajat kyllä tiedostavat toivon
arvona, mutta toivo on käsite, jota usein näyttää olevan vaikeaa sijoittaa käytännön
toimintaan. Toivo on kuitenkin psykiatrisen hoitotyön käytännön sydän, ja se on
oivallusta ja pohdintaa siitä, kuinka toivo tekee erilaiseksi yksilön elämän.
Rosqvist (2003) tutki potilaiden kokemuksia henkilökohtaisen tilansa säilymistä
sisätautien vuodeosastolla. Itsemääräämisoikeus henkilökohtaiseen tilaansa toteutui
parhaiten nuorten ja enemmän koulutettujen potilaiden kohdalla. Henkilökohtaisen tilan
säilymisen epäonnistuminen aiheutti potilaille pahaa mieltä ja itsen kokemisen esineeksi.
Etiikkaa, hoitotyön moraalia ja psykiatrisen potilaan inhimillisiä oikeuksia ovat
tutkineet Mohr ja Horton-Deutsch (2001), Richardson (2002) ja Chamma ja Forcella
(2001). Potilaan oikeuksien rikkomuksia koskeneessa tutkimuksessa hoitajista 41 %
raportoi, että eettisiä ja inhimillisten oikeuksien kysymyksiä esiintyi päivittäin tai yhdestä
neljään kertaan viikossa kliinisessä työssä (Grace ym. 2003). Potilaan yksityisyys,
koskemattomuus ja ihmisarvoinen kohtelu eivät ole ylellisyyttä, vaan hyvin perusteltu
inhimillinen oikeus (Koller & Hantikainen 2002, Heikkinen & Tiri 2004). Amstrong ym.
(2000) toteavat, että tarvitaan lisää etiikan tutkimusta koskien moraalia ja hyve-etiikkaa.

2.8 Psykiatrinen hoito
Psykiatrinen hoito ja hoitotyö ovat osa mielenterveystyötä (Achte´ & Alanen 1994,
Kokko 2004). Mielenterveystyöllä tarkoitetaan mielenterveyslaissa (1116/1990) yksilön
psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä
mielisairauksien ja muiden mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja
lievittämistä. Mielenterveystyö jaetaan rakentavaan, ehkäisevään ja korjaavaan
toimintaan. Korjaavalla mielenterveystyöllä eli tutkimuksella, hoidolla ja kuntoutuksella
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tarkoitetaan yksilöiden mielenterveydenhäiriöiden ja mielisairauksien parantamista ja
lievittämistä. (Achte´ & Alanen 1994.)
Mielenterveydellä voidaan tarkoittaa psyykkisten sairausoireitten puuttumista.
Laajemmin käsitettynä mielenterveydellä voidaan tarkoittaa kykyä ja mahdollisuutta
rikkaaseen ja monipuoliseen elämään ja ihmissuhteisiin. WHO:n asiantuntijakomitean
mukaan mielenterveyteen vaikuttavat sekä fysiologiset että sosiologiset tekijät.
Mielenterveyden tila ihmisellä ei ole pysyvästi aina samanlainen, vaan mielenterveyden
tila vaihtelee. (Achte´ & Alanen 1994.)
Päämääränsä
mukaan
mielenterveyden
voidaan
katsoa
olevan
arvo
mielenterveystyössä ja mielenterveyden häiriön vastaavasti olevan epäarvo (Häyry &
Häyry 1997). Mielenterveyden edistämisen kannalta on tärkeää toimia yksilö-, yhteisö- ja
yhteiskunnan tasolla (Kokko 2005). Yhteiskunnan toimenpiteissä keskeistä on
rakenteellisten mielenterveyden esteiden, kuten epätasa-arvon ja aineellisen köyhyyden
minimoiminen. Mielenterveyttä edistettäessä lisätään kaikkien ihmisten toimintakykyä ja
hyvinvointia (Kaltiala-Heino & Rimpelä 1999, Jenkins 2000, Kokko 2004).
Psykiatria lääketieteen osa-alueena on erikoistunut hoitamaan ja suojelemaan niitä
ihmisiä, joiden sairauden ja toimintakyvyn heikkenemisen syynä on mielenterveyden
häiriö tai psyykkinen vajavuus (Pylkkänen 1999). Psykiatriseen hoitoon potilas voidaan
ottaa omasta tahdostaan tai määrätä hoitoon tahdostaan riippumatta. Hoitava lääkäri
arvioi aina sairaalahoidon tarpeen ja päättää potilaan lääketieteellisestä hoidosta (Laki
potilaan asemasta ja oikeuksista 22 §). Potilaalla ei siten ole oikeutta vaatia jotakin
hoitotoimenpidettä tai valita hoitopaikkansa. Potilaan itsemääräämisoikeus merkitsee siis
potilaan suostumusta hoitoon tai kieltäytymistä siitä. (Pahlman 2003.) Toisin kuin muista
sairauksista kärsivillä potilailla mielisairaalla potilaalla ei ole oikeutta kieltäytyä
hoidosta, jos lääkäri arvioi, että hänen sairautensa hoitamattomana pahenee (Pimenoff
1999).
Hoito-organisaatiot ovat ihmisten muodostamia kokonaisuuksia, joissa ollaan
toiminnallisesti riippuvaisia toisistaan. Hoito-organisaation olemassaolo ja merkitys
perustuvat niissä toimivien työhön ja perustehtävään, joka on yleensä potilaan hoito.
(Isohanni 1986, Nikkilä 1994, Mielonen 2000.) Hoitoyhteisö on hoidollinen organisaatio,
jossa pyritään yhteisön potilaiden tai asiakkaiden auttamiseen kohtaamalla heidän
keholliset, psykologiset ja sosiaaliset tarpeensa (Isohanni 1986). Terveydenhuollon
toimintayksiköllä
tarkoitetaan
Kansanterveyslaissa
(66/1972)
tarkoitettua
terveyskeskusta, erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitettua sairaalaa ja siitä
erillään olevaa sairaanhoidon toimintayksikköä ja valtion mielisairaaloista annetussa
laissa (1292/1987) tarkoitettuja valtion mielisairaaloita. Mielenterveysasetuksen
(1247/1990) 2 §:n mukaan henkilön tahdosta riippumaton hoito voidaan toteuttaa
ainoastaan sairaalan psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä, jolla on edellytykset antaa
tällaista hoitoa.
Lääketieteellisesti
mielisairaudella
tarkoitetaan
sellaista
vakavaa
mielenterveydenhäiriötä, johon liittyy selvä todellisuudentajun häiriintyminen ja jota
voidaan pitää psykoosina. Nykyisen tautiluokituksen mukaan tällaisena tilana voidaan
pitää
deliriumtiloja,
skitsofrenian
eri
muotoja,
elimellisiä
ja
muita
harhaluuloisuushäiriöitä, dementian vaikea-asteisia ilmenemismuotoja sekä muita
psykooseja. (Pylkkänen ym. 1991, Acte’ 1994). Psykiatrian peruskäsitteeseen
psykoottisuuteen, kuuluu todellisuudentajun häiriintyminen ja psyykkisten toimintojen
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heikentyminen. Suomalaisesta väestöstä noin 2 % on psykoottisia, mutta psykoosit eli
mielisairaudet ovat yleisimpiä eläkkeelle johtavia sairauksia. Psykoosissa on aina kyse
senhetkisten psyykkisten voimavarojen ja kuormituksen epäsuhdasta. (Vartiainen 1999.)
Mielenterveyslain (1116/1990 8 §) mukaan aikuinen henkilö voidaan määrätä
tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon vain jos hänen todetaan olevan
mielisairas ja jos hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen
mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen tai muiden henkilöiden terveyttä tai
turvallisuutta ja jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäväksi tai
ovat riittämättömiä.
Alaikäisen hoitoon määräämisen edellytykset täyttyvät silloin, kun hänellä on vakava
mielenterveydenhäiriö ja hän on vakavan mielenterveydenhäiriön vuoksi hoidon
tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen
sairauttaan tai vakavasti vahingoittaisi hänen tai muiden ihmisten terveyttä tai
turvallisuutta ja jos muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäväksi tai ovat
riittämättömiä. (Mielenterveyslaki 1116/1990 8 §.)
Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja
työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi lain
tarkoituksena on ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä
ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
Lainsäädännöllä pyritään turvaamaan kansalaisten oikeusturva myös silloin, kun on
käytettävä potilaan itsemääräämisoikeutta rajoittavia toimenpiteitä. Terveydenhuollon
lainsäädännön tärkeimpiä oikeusperiaatteita on itsemääräämisoikeus ja siihen perustuva
vapaaehtoisuus. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa vain lailla, eli potilaan itsemääräämisestä
poikkeamiselle pitää olla laillinen peruste (Sorvari 2000, Pahlman 2003.)
Yhteiskunta käyttää valtaa jakamalla ihmiset täysivaltaisiin, lapsin, mielisairaisiin ja
vanhuksiin. Mainittuihin henkilöryhmiin voidaan soveltaa pakkoa ja rajoja heidän omaksi
edukseen, esimerkiksi mielisairaudesta, kehitysvammaisuudesta tai vaikea-asteisesta
dementiasta johtuen. Tällöin kuitenkin kavennetaan henkilön autonomiaa ja lisätään
yhteiskunnan valtaa. Pakkokeinoiksi luokitellaan mm. eristäminen, pakkolääkitys,
lepositeiden ym. sitomistoimenpiteiden käyttö ja pakkosyöttäminen, osaston vaihto
vastoin potilaan tahtoa sekä muut näihin rinnastettavat erityishuollon kannalta joskus
välttämättömät toimenpiteet. (Pahlman 2003.) Terveydenhuollossa käypä hoito ohjeita ja
-suosituksia käytetään psykiatrisen potilaan hoidossa (mm. Skitsofrenian käypähoito suositus 2001). Lääketieteessä käypä hoito -suositukset ovat tutkittuun tietoon perustuvia
ohjeita, miten jotakin tautia pitäisi hoitaa. Psyykkisistä sairauksista skitsofrenia
pitkäkestoisuutensa ja depressio yleisyytensä vuoksi vaativat eniten hoitoa ja taloudellisia
resursseja (Hotti 2004).
Ihmisen perustavanlaatuinen tarve on ohjata omaa elämäänsä keskeisten päämäärien
suuntaan ja ihmisellä on tarve pyrkiä päämääriinsä myös vaikeissa olosuhteissa.
Ristiriidat tavoitteiden ja toimintaedellytysten välillä voivat tuottaa ongelmia. (Väisänen
1995.) Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito rajoittaa potilaan päätösvaltaa suhteessa
omaan elämään. Terapeuttinen asenne liittyy keskeisesti psykiatriseen hoitoon. Asenne on
käsitys- ja suhtautumistapa, joka ilmenee taipumuksena tietynlaiseen käyttäytymiseen.
Terapeuttisessa yhteisössä pyritään potilaan hoidossa inhimillisyyteen, tasa-arvoon,
potilaan kuulemiseen ja ymmärtämiseen, sallivuuteen, yhdessäoloon, demokratiaan sekä
sopeutumiseen yhteisön sisäiseen ja ulkoiseen todellisuuteen (Isohanni 1986). Kun
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puhutaan lääkärin etiikasta, viitataan hyvään ammatinharjoittamiseen ja yleisesti
hyväksyttyihin arvoihin (Laitinen 2002).
Terveydenhuollon etiikka on uskottavaa, jos siinä lähdetään ihmisen arvosta ja elämän
yhteisöllisestä
luonteesta
sekä
etsitään
demokraattisen
prosessin
kautta
oikeudenmukaisuuden ihannetta. Ihmisarvo on kaiken hoitamisen ytimessä ja muodostaa
sen perustan ja tarkoituksen. Hoitojärjestelmät, -traditiot ja -filosofiat ovat syntyneet
siksi, että ihmistä pidetään niin arvokkaana, ettei häntä ole haluttu jättää sairautensa ja
kärsimystensä armoille. Erityisesti suljetuissa laitoksissa, tahdosta riippumattomassa
hoidossa, kehitysvammaisten hoidossa sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitoa
on aivan erityisesti tarkasteltava ihmisarvon loukkaamattomuuden näkökulmasta.
(ETENE 2001:1.) Myös mielenterveyspalveluiden laatusuositus (2001) korostaa
mielenterveyspalveluiden käyttäjän oikeutta hyvään palveluun, kunnioittavaan kohteluun,
tiedonsaantiin, valinnan vapauteen ja vaihtoehtoihin sekä itsemääräämiseen.
Tässä tutkimuksessa pyritään mielenterveysalan etiikan näkökulmasta kuvaamaan ja
tarkastelemaan psykiatrisen hoidon arvoperustaa, potilaan hoitoa ja hoitoon liittyvien
oikeuksien toteutumista.

2.8.1 Psykiatriseen hoitoon kohdistuva arvotutkimus
Hummelvollin ja Severinsson (2004) tutkimuksessa tarkasteltiin hoitajien havaintoja
henkilökohtaisesta kärsimyksestä maniaa sairastavissa potilaissa akuutissa psykiatrisessa
hoidossa. Tutkimuksessa korostui neljä teemaa; hoitajien näkemys potilaan minäkuvasta,
potilaan tarpeet ja toiveet, yksilöllinen suhtautuminen sekä hoitotyön strategiat ja eettiset
valinnat. Arvoperustaisen psykiatrisen hoidon tulee huomioida potilaiden
kokemuksellinen tieto arvioitaessa kärsimyksen vaikutusta potilaan henkilökohtaisessa
elämässä, kohtelussa ja hoidossa. Psykiatrisessa hoidossa on havaittavissa tietyt
kehitysvaiheet: eristäminen, lääkitys, työ ja toiminta, psykoterapiat sekä mainittujen
toimintojen potilaslähtöinen yhdistäminen (Tiri 2005).
Hoitajien asenteet mielenterveyspotilaita kohtaan Singaporessa olivat positiivisia
eniten ikäryhmissä 31–50 tai yli kymmenen vuotta työssä olleilla hoitajilla. Myönteistä
asennoitumista vähensi työskentely pitkäaikaispotilaiden osastoilla. (Tay ym. 2004.)
Henkilökunnan asenteita potilaisiin, rajoittamiseen liittyviä vuorovaikutustaitoja,
eristämistä ja pakon käyttöä psykiatrisessa hoidossa on tutkittu henkilöstön ja potilaiden
näkökulmasta (Peternelj-Taylor & Yonge 2003, Lind ym. 2004, Lilja ym. 2004, Hellzen
ym. 2005). Hoitajat uskoivat eristämisen olevan hyödyllistä, eikä toimenpiteiden oletettu
olleen kovin väkivaltaisia, kun taas potilaiden mielestä eristäminen tehtiin usein
vähäisestä häiriöstä ja henkilökunta käytti valtaa ja kontrollia. (Meehan & Bergen 2004,
Hinsby & Baker 2004.) Lääkityksen kontrolli korostui ja kommunikointi potilaan kanssa
jäi vähemmälle huomiolle (Haglund ym. 2004). Wynaden ym. (2000) tutkimuksen
mukaan hoitoyhteisössä pyrittiin varmistamaan, etteivät rankaisevat, voimakkaat ja
paternalistiset toimenpiteet olisi osa eristämisen käytäntöä. Terpstran (2001)
tutkimuksessa henkilökunta halusi hoitaa potilaita siten kuin itse tahtoisivat tulla
hoidetuiksi. Potilaat toivoivat inhimillistä kohtelua ja enemmän keskustelua sekä
informaatiota eristyksen tarkoituksesta (Olofsson & Norberg 2001). Eristäminen tuli
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yllätyksenä puolelle potilaista (N = 32) ja enemmistö potilaista koki eristämisen
epäoikeudenmukaisena (Heikkinen & Tiri 2004). Vertailtaessa yleislääketieteen ja
psykiatrian hoitajien ja lääkäreiden eettistä herkkyyttä kliinisessä käytännössä todettiin,
että psykiatrisessa hoidossa vallitsi suurempi yksimielisyys pakon käytöstä, mikäli se
katsottiin tarpeelliseksi (Lutzen 2000).
Suomalaisessa psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden vapauden
rajoittamista ja pakon käyttöä koskevassa tutkimuksessa alueelliset ja sairaalakohtaiset
erot pakon käytössä olivat suuria, paikoin kymmenkertaisia (Tuori & Kiikkala 2004).
Keskimäärin joka kuudes tahdosta riippumattomassa hoidossa oleva sidotaan kiinni
lepositein. Eristäminen, sitominen tai kiinnipitäminen on joissakin tilanteissa potilaan
hengen tai terveyden pelastava toimenpide. (Tiihonen 2004, Pylkkänen 2005.)
Hoitajat pitivät tietoa potilaan aggressiivisuudesta tärkeänä (Jansen ym. 2005).
Mielisairaanhoidossa olleet potilaat olivat tehneet vuosien 1954−1988 välisenä aikana 34
henkirikosta (Hakala ym. 1990). Potilaiden aggressiivisuuteen johtaneista syistä
henkilökunnalla ja potilailla on erilaisia näkemyksiä. Hoitajat pitivät aggressiivisuutta
sairaudesta johtuvana ja sen oireena, mutta potilaat vastaavasti ympäristötekijöistä ja
huonosta vuorovaikutuksesta henkilöstön kanssa. (Duxbury & Whittington 2005.)
Potilaan väkivaltaisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy vähentää tarvetta potilaan
eristämiseen. Potilaat tarvitsevat selkeää tietoa osaston säännöistä, eristämisestä ja siihen
johtavista syistä. (Heikkinen & Tiri 2004). Potilaan aggressiivisuus oli yhteydessä
potilaiden ja hoitajien ominaisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä ympäristötekijöihin.
Potilaiden aggressiivisuus oli hoitajille ammatillinen haittatekijä, josta saattoi olla
seurauksena stressireaktioita. (Taipale & Välimäki 2002.)
Itsetuhoisen potilaan hoidossa potilaat toivoivat hoitajilta enemmän aikaa ja
paneutumista heidän vaikeuksiinsa. Hoitajat puolestaan kokivat riittämättömyyttä, koska
monet tilannetekijät, mm. kirjaaminen veivät aikaa varsinaiselta potilastyöltä.
(McLaughlin (1999.) Riskinuorten tunnistaminen ja nuorten mielenterveyden häiriöiden
asianmukainen sekä mahdollisimman varhainen hoito ovat keskeisiä keinoja ehkäistä
itsemurhia (Pelkonen & Marttunen 2004). Depressio on usein diagnosoitu sairaus ennen
potilaan elämän päättymistä. Arvioitaessa hoidon aloittamista täytyy ottaa huomioon
potilaan yksilöllinen elämäntilanne ja potilaan todelliset oireet. Jos oireet häiritsevät
oleellisesti potilaan elämää, hoitoon ottaminen on perusteltua. (Lids & Parker 2003.)
Lääkärin toimintaan liittyviä tyypillisiä kanteluiden syitä ovat olleet mm. potilaan
itsemääräämisoikeuden loukkaus, epäonnistunut potilas-lääkärisuhde, huono hoitoon
pääsy, tyytymättömyys hoidon laatuun ja huono kohtelu (Tervo 2004). Hoitojonot ja
niukkuuden jakaminen näyttävät olevan tavallista arkipäivää terveydenhuollossa.
Keskustelua käydään siitä, ketä tulee hoitaa ja keitä ei voida hoitaa yhteiskunnan varoilla
sekä siitä, mihin järjestykseen ihmisen avuntarpeet asetetaan. (Sepponen ym. 2000.)
Positiiviseksi koetun mielenterveyden tai ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tuloksia
on vaikeaa mitata rahassa, koska ennaltaehkäisevän työn tulokset näkyvät usein pitkällä
aikavälillä ja viiveellä (Hyvönen 2004).
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2.8.2 Potilaan oikeudet ja oikeusturva psykiatrisessa hoidossa
Tässä luvussa kuvataan psykiatrisessa hoidossa olevan potilaan oikeuksia ja potilaan
oikeusturvaa. Potilaan oikeusturvaa on pyritty vahvistamaan mm. kansainvälisillä
julistuksilla, lainsäädännön avulla sekä muilla ohjeilla, jotka ohjaavat ja säätelevät
terveydenhuollon toimintaa ja psykiatrista hoitoa. Ohjeilla ja lainsäädännöllä pyritään
turvaamaan potilaan ja asiakkaan oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Lainsäädännöllä
on yhteiskunnassa kansalaisten oikeusturvan kannalta keskeinen merkitys. Julkisen vallan
velvollisuus on turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistää väestön
terveyttä. (ETENE 2001.)
Hyvän hoidon ja inhimillisen kohtelun lisäksi tässä tutkimuksessa ymmärretään
potilaan oikeuksilla oikeutta ihmisarvon kunnioittamisen, itsemääräämiseen,
yksilöllisyyden huomiointiin, turvalliseen hoitoympäristöön, tasa-arvoon hoitoa
koskevissa päätöksissä, tiedonsaantioikeuteen ja oikeutta yksityisyyteen (Laki potilaan
asemasta ja oikeuksista 785/1992, Mielenterveyslaki 116/1990, ETENE 2001,
Mielenterveyspalveluiden laatusuositus 2001).
Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan (2002/486) 11 artiklassa käsitellään
oikeutta terveyden suojeluun. Varmistaakseen, että oikeutta terveyden suojeluun voidaan
käyttää tehokkaalla tavalla sopimuspuolet, joihin myös Suomi kuuluu, sitoutuvat joko
suoraan tai yhteistyössä julkisten tai yksityisten järjestöjen kanssa ryhtymään toimiin,
joiden tarkoituksena on 1) poistaa terveyttä heikentävät syyt mahdollisuuksien mukaan,
2) järjestää neuvontapalveluja ja valistusta terveyden edistämiseksi ja rohkaista
henkilökohtaisen vastuun ottamista terveyttä koskevissa asioissa, 3) ehkäistä
tartuntatauteja, kansantauteja ja muita sairauksia sekä onnettomuuksia mahdollisuuksien
mukaan. Peruskirjassa on lisäksi mm. kansalaisten sosiaaliturvan oikeutta käsittelevät
artiklat 12−14, vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva artikla 15, perheen oikeutta
sosiaaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen suojeluun koskeva artikla 16 sekä artikla 17,
joka käsittelee lasten ja nuorten oikeutta sosiaaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen
suojeluun.
Ensimmäinen psykiatrian alan laatima ja laajasti hyväksymä psykiatrista hoitoa
koskeva eettinen ohje oli Hawaijin julistus (1977). Julistuksessa annettiin yhtenäiset
eettiset ohjeet Maailman psykiatriyhdistyksen jäsenille (WPA World Psychiatric
Assosication). Hawaijin julistuksen keskeinen valmistelija oli psykiatri Clarence
Blomqvist (1925−1979). Hawaijin julistus tähtää psykiatristen käsitteiden, tiedon ja
teknologian väärinkäytön ehkäisemiseen. Eettisenä ohjeena se suhtautuu kriittisesti
Hippokrateen valaan lähestyessään yksilön autonomiaa ja ”älä vahingoita” -periaatetta ja
hyväksyessään sen, että yksilön autonomiaa rajoittaminen hoidollisin syin voi olla
eettisesti perusteltua. Julistus korostaa potilas-terapeuttisuhteen hienovaraista luonnetta ja
katsoo, että korkea eettinen taso on psykiatrian erikoisalalla toimimiselle erityisen tärkeä
edellytys. Julistuksessa on 10 pääkohtaa, joista ensimmäisessä todetaan psykiatrian
tehtävästä seuraavasti: ”Psykiatrian tavoite on hoitaa psyykkisesti sairaita ja edistää
mielenterveyttä. Psykiatrin tulee toimia aina potilaansa parhaaksi, mutta hänen on myös
huolehdittava yhteisestä hyvästä ja resurssien oikeudenmukaisesta jakautumisesta”.
(Pylkkänen & Renlund 1997.)
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Madridin julistuksessa (1996) uudistettiin psykiatrista hoitoa koskevat ohjeet.
Yleismaailmallisten psykiatrista toimintaa koskevien eettisten ohjeiden uudistamisen
taustalla WPA:n korostamina näkökohtina olivat mm. yhteiskunnan ja lääketieteen
kehitys ja niiden heijastus psykiatrin ammattiin. Kulttuurista, yhteiskunnallisista ja
kansallisista eroavuuksista huolimatta on tarve toimia eettisesti ja jatkuvasti tarkistaa
eettisiä ohjeita kaikkialla maailmassa. Psykiatria on erikoisala, jonka tehtävänä on tarjota
paras mahdollinen hoito mielenterveyden häiriöissä, kuntouttaa psyykkisesti sairaita
ihmisiä ja edistää mielenterveyttä. (Pylkkänen 1999.)
Madridin julistuksessa korostetaan mm. potilaan vapauden mahdollisimman vähäistä
vapauden rajoittamista, velvollisuutta seurata ja edistää erikoisalansa tieteellistä
kehitystä, terapeutti-potilassuhteen luottamuksellisuutta ja keskinäistä kunnioittamista
sekä velvollisuutta tarjota potilaalle hänen päätöksentekokykyään tukevaa tietoa.
Hoitosuhteessa saatuja tietoja tulee käsitellä luottamuksellisina ja käyttää ainoastaan
potilaan mielenterveyden edistämiseen. Tutkimustoiminnan tulee olla asianmukaisesti
kokoonpannun eettisen toimikunnan hyväksymää, ja sen on noudatettava tutkimusta
koskevia kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Psykiatriset potilaat ovat koehenkiöinä
erityisen haavoittuvia, joten eettisiä normeja tulee soveltaa tutkittavien joukkoa
valittaessa ja kaikessa tutkimustoiminnassa. (Pylkkänen 1999.)
Arvoihin ja arvostuksiin liittyvät läheisesti normit, jotka ilmaisevat oikeuksia, kieltoja,
sääntöjä ja velvollisuuksia. Normit sääntelevät ihmisen toimintaa ja niiden voidaan siten
katsoa suojelevan arvoja. Ihmisarvoinen elämä voidaan toteuttaa vain humaanin, ihmisen
parhaasta huolehtivan ja siitä oikeutuksensa saavan järjestyksen turvin (von Wright
1981). Airaksisen (1987) mukaan oikeudet ovat ihmisten suhteen esitettyjä
vapausvaateita. Niiniluoto (1991) toteaa, että oikeuksien ja velvollisuuksien julkinen
muoto on lainsäädäntö. Yhteiskunta tarvitsee moraalin ohella myös sopimuksenvaraisia
normatiivisia sääntökokoelmia, kuten lakeja ja asetuksia.
Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan
ihmisarvoisen elämän turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrää potilaan oikeuksista mm.
seuraavasti: Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään
kohteluun (3 §). Laissa määrätään potilaan pääsystä hoitoon (4 §) ja
tiedonsaantioikeudesta (5 §), jolloin terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava
selvitys potilaan terveydentilasta, hoidon merkityksestä ja vaikutuksista sekä muista
hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista siten, että potilas riittävästi ymmärtää annetun tiedon
sisällön. Potilaan itsemääräämisoikeudesta (6 §), jolloin potilasta tulee hoitaa
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas ei kykene päättämään hoidostaan, niin
potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen läheisten tai laillisen edustajan kanssa
tai tavalla, mitä voidaan pitää hänen etunsa mukaisena. Laissa määritellään lisäksi
alaikäisen potilaan asemasta johtuvat seikat (7 §), velvollisuus ja vastuu kiireellisen
hoidon antamisesta (8 §), omaisen oikeudesta saada tietoa alaikäisen potilaan
terveydentilasta (9§) ja potilastietojen salassa pidettävyydestä (13 §).
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määritellään myös käsitteet
potilaasta, terveyden- ja sairaanhoidosta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja
potilasasiakirjoista seuraavasti: Potilaalla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja
käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä. Terveyden- ja sairaanhoidolla
tarkoitetaan potilaan terveydentilan määrittämiseksi taikka hänen terveydentilansa
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palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, joita suorittavat
terveydenhuollon
ammattihenkilöt
tai
joita
suoritetaan
terveydenhuollon
toimintayksikössä. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka
harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa rekisteröity. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan
potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita
asiakirjoja tai teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai
muita henkilökohtaisia tietoja.
Laki mielenterveyslain muuttamisesta (1423/2001) korostaa hoitoyhteisöä ja
ammattihenkilöitä koskevina arvoina potilaan ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta,
tiedonsaantioikeutta, loukkaamattomuuden kunnioittamista sekä oikeudenmukaisuutta
potilaan kohtelussa. Potilaan itsemääräämisoikeutta ja muita perusoikeuksia saa
säännösten nojalla rajoittaa vain siinä määrin kuin sairauden hoito, hänen tai toisten
henkilöiden turvallisuus tai muu säädetyn edun turvaaminen välttämättä vaatii.
Potilaan itsemääräämisoikeus on käsite, joka sisältää oikeuden vapauteen ja tasaarvoon sekä syrjinnän kiellon. Lisäksi itsemääräämisoikeus sisältää oikeuden
yksityisyyteen ja henkilökohtaiseen fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen ja
oikeuden kompetenssiin. Kompetenssilla tarkoitetaan kykyä ajatella ja tahtoa sekä kykyä
tehdä itseään koskevia päätöksiä. Keskeistä on potilaan ymmärryskyky.
Itsemääräämisoikeudessa on kysymys vapaista valinnoista siten, ettei näillä valinnoilla
loukata toisen yksilön yhtäläistä oikeutta itsemääräämiseen. Yksilön vapaita valintoja
voidaan rajoittaa vain, mikäli on lakiin perustuva oikeus. (Pahlman 2003.)
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 1 §:n mukaan lain
tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua.
Kun puhutaan lääkärin etiikasta, viitataan hyvän ammatinharjoittamisen yleisesti
hyväksyttyihin arvoihin (Laitinen 2002). Terveydenhuollon ammattihenkilön
ammattieettisinä velvollisuuksina ja ammattitoiminnan päämääränä on terveyden
ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja
heidän kärsimyksiensä lievittäminen. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on
velvollisuus ottaa huomioon se, mitä potilaan oikeuksista säädetään (15 §).
Potilasasiakirjojen laatimiseen ja säilyttämiseen sisältyvien tietojen salassapidosta
määrittelevät 16 § ja 17 §, joiden mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa
sivullisille luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai
tehtävänsä perusteella on saanut tiedon.

2.8.3 Potilaan oikeuksiin kohdistuva tutkimus
Laajassa yli viisituhatta englantilaista sairaalapotilasta koskevassa tutkimuksessa
todettiin, että sekä psyykkisesti että somaattisesti sairaiden potilaiden ongelmat liittyivät
joko suoraan tai epäsuorasti puutteelliseen tiedonsaantiin (Buster ym. 1994). Eatonin
(2003) mukaan puutteita oli myös informaatiossa lääkityksestä, joita potilaat käyttivät
päästyään sairaalasta kotiin. Vain 28 % potilaista ilmoitti, että oli saanut kattavan tiedon
kotona käytettävistä lääkkeistä. Psykiatriset potilaat haluavat tietoa sairautta epäiltäessä,
ja useita kertoja sairauden toteamisen jälkeen. Potilaiden tiedontarve kohdistuu sairauden
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luonteeseen, ja hoitoon, sairauden kulkuun vaikuttaviin tekijöihin, ennusteeseen,
sosiaalisiin oikeuksiin ja sairauden vaikutuksiin päivittäisistä toiminnoista
selviytymisessä (Hotti 2004.)
Tietoon perustuva suostumus (Informed Consent) on tullut länsimaissa lääketieteen ja
hoitotyön alueella keskeisesti hoitoa ja tutkimusta ohjaavaksi tekijäksi. Potilas saa tietoa
tarjolla olevasta toimenpiteestä tai tutkimuksesta, ja hän tekee saamansa tiedon
perusteella vapaaehtoisen päätöksen siitä, salliiko hän toimenpiteen toteuttamisen. (Wong
ym. 2000, Välimäki & Lehtonen 2002.) Lisäksi on tutkittu psykiatrisen potilaan
päätöksentekokykyä (Jeste ym. 2003, Van Staden & Kruger 2003). Päätöksentekokyvyllä
tarkoitetaan sitä, että potilas on kykenevä, kompetentti, antamaan tietoisen suostumuksen.
Kompetenssin puute on todettavissa selkeimmin silloin, kun potilas on tarkkailtavana tai
tahdosta riippumattomassa hoidossa. Kuitenkaan psykiatrisen diagnoosin ei tarvitse
merkitä sitä, että henkilö ei kykene antamaan suostumustaan tutkimukseen tai hoitoon.
(Välimäki & Lehtonen 2002.)
Wynaden ja Orb (2005) tutkivat Australiassa sitä, miten mielenterveyden häiriöistä
kärsivien potilaiden luottamukselliset ja henkilökohtaiset asiat vaikuttavat yhteistyöhön
henkilökunnan kanssa. Keskinäisen yhteistyön puute lisäsi ahdistusta, turhautumista ja
ärtymystä. Ammattilaiset olivat yksimielisiä siitä, että potilaiden luottamukselliset asiat
olivat yksi syy yhteistyöhaluttomuuteen potilaiden kanssa. Luottamuksellistenkin
asioiden tulisi olla esillä hoitoprosessissa. Ammattilaiset halusivat potilaan asioista
taustatietoja turvatakseen oman henkilökohtaisen turvallisuutensa. Laajempi osallisuus ja
ymmärtämys sairasta perheen jäsentä kohtaan parantavat hoidon lopputulosta ja
sairastuneen paluuta yhteisöön.
Canvin ym. (2005) tutkivat pakkokeinojen hyväksyttävyyttä Englannissa. Pakon
käyttöä psykiatrisessa hoidossa voidaan perustella mielenterveysongelmaisen henkilön
vaarallisuudella, ja sairaudentunnon puuttumisella. Myös Jansen ym. (2005) pitivät tietoa
potilaan vaarallisuudesta tärkeänä. Pimenoff (1999) on sitä mieltä, että avoin
kommunikaatio pakon käytöstä ja sen merkityksestä sekä lain määräämistä puitteista
selkeyttää tilannetta, näyttää vallankäytön velvoitteet ja rajat ja parantaa mahdollisuuksia
erottaa tämä erityinen valtasuhde hoitosuhteesta.
Marshallin ja Solomonin (2000) tutkimuksessa USA:ssa käsiteltiin tiedon antamista
perheen jäsenen mielenterveyden sairaudesta perheille (N = 219). Perheet olivat
tyytyväisiä saamaansa informaatioon. Tietoa saatiin eniten sukulaisen sairaudesta,
diagnoosista, ja lääkehoidosta, mutta harvoin hoidon suunnittelusta. Tulokset osoittivat,
että huolimatta perheiden saamasta informaatiosta, yhteistyö perheiden kanssa ei ole vielä
osa tavanomaista kliinistä työtä. Marshall ja Solomon (2003) tutkivat USA:ssa
Pensylvaniassa ammattilaisten vastuullisuutta antaa informaatiota perheille omaisen
mielenterveyden sairaudesta. Osallistuneista 95 % suhtautui tietojen antamiseen
varovaisesti, eikä tietoja annettu perheille ilman asiakkaan lupaa. 54 % osallistujista oli
epätietoisia siitä, mitkä tiedot olivat luottamuksellisia. Tutkijat suosittavat, että tarvitaan
selkeää ohjeistusta luottamuksellisten tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen sairastuneen
perheelle.
Wissow ym. (2002) tutkivat luottamuksellisuutta nuorten psykiatristen potilaiden
ensihoidossa. Tarjoamalla luottamuksellista keskustelua, potilasta ja hänen perhettään
tukevaa hoitoa voidaan vähentää nuorten kielteistä suhtautumista hoitoon sekä edistää
hoitomyönteisyyttä sekä hoidon lopputulosta.
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Potilaan oikeuksien toteutumista hoitoa parantavana tekijänä tutkittiin
pitkäaikaispotilaiden osastoilla Hollannissa. Hyvän tekeminen on korostunut ideaalisena
mallina, menettelytapana, tottumuksena ja tietona suuntauduttaessa potilaan hyvään
hoitoon. Ristiriitoja on kuitenkin lainsäädännön mahdollistaman uuden käytännön ja
perinteisen hoidon välillä, mutta siihen on sopeuduttu eri tavoin. Uudemmat
menettelytavat huolimatta vastustuksesta voidaan vähitellen ottaa käyttöön potilaan
oikeuksien turvaamiseksi. (Pols 2003.) Tahdosta riippumattomasta hoidosta ja potilaan
oikeuksista liittyen uuteen lainsäädäntöön Kroatiassa ilmeni lainsäädännössä puutteita,
joista näytti muodostuvan vahinkoa potilaille itselleen. Ennen uudistusten toimeenpanoa
tulisi käydä laaja ja kattava keskustelu ammatillisesti, tieteellisesti ja julkisesti. (Bosanac
2002.)
Jeste ym. (2003) tutkivat skitsofreniaa sairastavien iäkkäiden psykiatristen potilaiden
päätöksentekotaitoa ja tietoista suostumusta tutkimukseen. Iäkkäiden psykoottisten
potilaiden päätöksentekotaito vaihteli huomattavasti. Lupa ja tietoinen suostumus
tutkimukseen on välttämätön. Tietoinen suostumus on mahdollista jopa iäkkäillä
henkilöillä, joilla on psykoottisia oireita. Staden ja Kruger (2003) esittävät, että tietoinen
suostumus lääketieteelliseen interventioon mielenterveydenhäiriötä sairastavilla tulisi
arvioida kliinisesti, potilaan vointi ja yksilöllisyys huomioiden sekä silloin, kun
suostumus on annettu. Erityisesti potilaalle tulee antaa informaatiota tutkimuksen
tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta.
Päätöksentekokykyä tutkittiin lievissä, vähäisissä tai ei ollenkaan mielenterveyden
häiriöistä kärsivillä aikuisilla. Hoitoa koskevaan päätöksentekoon sekä ymmärtämään
täysin tai osittain hoitoa koskevan tiedon pystyivät seuraavat ryhmät: suurin osa
sellaisista, joilla oli lieviä häiriöitä tai ei häiriöitä ollenkaan ja ainakin puolet sellaisista,
joilla oli vähäisiä häiriöitä. (Cea & Fischer 2003.) Tahdosta riippumattomaton
sterilisaatio psyykkisesti taantuneilla henkilöillä on perusteltua vain, jos sterilisaation
hyöty on oletettuja haittoja suurempi. Psyykkisestä kehityshäiriöstä kärsivän henkilön
heikentynyt päätöksentekokyky haittasi asiaa koskevassa päätöksentekoprosessissa.
(Diekema 2003.)
Summer ja Happell (2002) tutkivat potilastyytyväisyyttä psykiatriseen hoidossa
Australiassa ensihoidon osastolla. Tulokset osoittivat, että tyytymättömyyttä aiheuttivat
pitkä odotusaika, yksityisyyden puute ja henkilökunnan negatiiviset asenteet psykiatrista
potilasta kohtaan. Potilaat olivat kuitenkin tyytyväisiä hoitoon, henkilökunnan
saatavuuteen ja saamaansa tukeen.

2.9 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista
Hyvän ja hyveiden olemusta ja eettistä sisältöä pohdittiin jo antiikin ajan filosofien
aikana (mm. Sokrates 470–399 eKr., Platon (427–347 eKr., Aristoteles 384–322 eKr.).
Etiikka tieteenalana käsittelee kysymyksiä hyvästä ja pahasta sekä oikeasta ja väärästä.
Terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä ja sairaanhoidossa keskeistä on ihmisarvo,
ihmisen kunnioittaminen ja hyvän tekeminen sekä pahan välttäminen. Terveyden- ja
sairaanhoidossa ammatillisen toiminnan päämääränä on potilaan hyvä hoito.
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Terveydenhuollossa on käytetty ja sovellettu etiikan teorioista perinteisiä
päämääräetiikan, velvollisuusetiikan ja seurausetiikan teorioita.
Arvo- ja arvostuskäsitteistä voidaan todeta, että arvot sitoutuvat yksilöön ja ohjaavat
hänen tunteitaan, tarkoituksiaan, päämääriään ja valintojaan. Arvoja voidaan luokitella,
verrata ja asettaa paremmuusjärjestykseen. Arvostuksilla on selvä kohde ja ne muuttuvat
yhteiskunnan ja yksilön kehityksen mukana. Potilaan hoitoon liittyvät arvo- ja
arvostuskäsitykset kuvaavat terveydenhuollosta, hoitoyhteisöstä ja hoitotyön ammateista
nousevia näkemyksiä. Näitä ovat hyvät asiat, kuten ihmisen kunnioittaminen, hyvä ja
inhimillinen kohtelu, tasavertaisuus, oikeudenmukaisuus ja Sarvimäen mukaan (1993)
kollegiaalisuus ja yhteistyö. Hoitotyön arvo- ja arvostuskäsitykset sitoutuvat työn
päämäärään, tehtävään, tavoitteisiin ja toimintaan. Hoitotyön toiminnoissa on tarve niissä
todentuvan asiakkaiden ja ammattilaisten arvoperustan analysointiin ja sitä kautta
eettiseen tutkimukseen (Leino-Kilpi 1999).
Schwartz (1992) on kehittänyt teorian eri kulttuurien välisistä arvoista ja hänen
mukaansa on olemassa 56 arvon joukko, joka on todettavissa eri maissa kulttuurista
riippumatta. Tässä tutkimuksessa sovelletaan Schwartzin arvoteoriaa.
Psykiatrinen hoito ja hoitotyö ovat osa mielenterveystyötä. Psykiatria lääketieteen
osa-alueena on erikoistunut niiden ihmisten hoitoon ja suojelemiseen, joiden sairauden ja
toimintakyvyn heikkenemisen syynä on mielenterveyden häiriö tai psyykkinen vajavuus.
Psykiatriseen hoitoon potilas voidaan ottaa omasta tahdostaan tai määrätä hoitoon
tahdostaan riippumatta.
Kansainväliset yleissopimukset sekä Euroopan sosiaalinen peruskirja määrittävät
yhteiskunnan velvollisuuksia jäseniänsä kohtaan (Lindqvist 2001). Lainsäädäntö ja
asetukset ja ammattihenkilöitä koskevat eettiset ohjeet ja suositukset ohjaavat
yhteiskunnassa terveydenhuollon ammattityötä ja määrittävät periaatteita, oikeuksia ja
velvollisuuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollossa lainsäädännön tarkoituksena on edistää
mm. potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua.
Potilaalla on lakiin perustuva oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen
liittyvään
kohteluun.
Terveydenhuollon
ammattihenkilön
ammattieettisinä
velvollisuuksina ja ammattitoiminnan päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja
edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän
kärsimyksiensä lievittäminen. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ottaa
huomioon, mitä potilaan oikeuksista säädetään.
Yhteenvetona aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta voidaan todeta, että arvoja on
tutkittu lähinnä eri kulttuurien ja kansojen välillä, sekä organisaatioita ja eri
ammattikuntia koskien. Terveydenhuollon alalta tutkimusta on tehty mm. potilaista,
henkilökunnasta, terveydenhuollon opiskelijoista, hoitokulttuureista ja yhteiskunnallisista
muutoksista. Psykiatrisen hoidosta ja potilaan oikeuksista tutkimustietoa oli löydettävissä
mm. pakon käytöstä, eristämisestä, itsemääräämisoikeuden toteutumisesta, informaatiooikeudesta, potilaan aggressiivisuudesta, kontrollista, luottamuksellisten asioiden
käsittelystä, henkilökunnan asenteista ja organisaation työilmapiiristä. Kyseiset
tutkimusalueet liittyvät läheisesti potilaan ihmisarvoon ja hyvään hoitoon. Psykiatrisen
hoidon arvoperustaan varsinaisesti kohdistuvaa tutkimusta ei onnistuttu tavoittamaan
useista ja moniin eri tietokantoihin tehdyistä kirjallisuushauista huolimatta.
Vaikka arvoja on tutkittu monella tapaa ja monessa yhteydessä, tietoa näyttää
puuttuvan henkilökunnan ja hoidossa olevien potilaiden arvoista ja arvostuksista

52
psykiatrisessa hoito- ja toimintaympäristössä mielenterveysalan etiikan näkökulmasta.
Tämä tutkimus pyrkii omalta osaltaan täyttämään vallitsevaa tietoaukkoa ja tuomaan
esille niitä mahdollisia ristiriitoja, jotka saattavat liittyä psykiatrisen hoitoon.

3 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimusongelmat
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata
1. psykiatrisen hoidon taustalla olevat arvot ja arvostukset henkilökunnan ja potilaan
näkökulmasta.
2. psykiatrisen hoidon nykytilaa ja potilaan oikeuksien toteutumista sairaalahoidon
aikana.
Potilaalla on lakiin perustuva oikeus hyvään hoitoon ja siihen liittyvään kohteluun.
Ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyyden huomiointi,
inhimillinen kohtelu, hoidon turvallisuus, tasa-arvo hoitoa koskevissa päätöksissä,
tiedonsaantioikeus ja yksityisyyden kunnioittaminen ovat potilaan oikeuksia, jotka
perustuvat lakiin (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, Mielenterveyslaki
1116/1990, Laki mielenterveyslain muuttamisesta 1423/2001). Tutkimuksessa selvitettiin
myös taustamuuttujien yhteyttä yksilön arvoihin. Kirjallisuudessa on todettu, että
sukupuoli (mm. Boehnke & Schwartz 1997), ikä (Puohiniemi 2002) ja ihmisen
sosiaalinen asema tässä tutkimuksessa työyksikön luonne ja koulutus saattavat vaikuttaa
arvoihin (Sagiv & Schwartz 2000, Roccas ym. 2002, Bubeck & Bilsky 2004).
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa psykiatrisen hoidon arvoperustasta ja
psykiatrisen hoidon nykytilasta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä hoitoorganisaation toimintaa, potilaan hoitoa ja johtamista. Tutkimusongelmat olivat
seuraavat:
1. Mitkä ovat henkilökunnan tärkeimmät arvot?
2. Miten taustamuuttujat ikä, sukupuoli, osaston luonne ja koulutus ovat yhteydessä
arvoihin?
3. Millainen on psykiatrisen hoidon nykytila henkilökunnan ja potilaiden näkökulmasta
kuvattuna?
4. Mitä potilas arvostaa sairaalahoidon aikana?
5. Miten toteutuu potilaan oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun?

4 Menetelmät ja aineisto
4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat
Tässä
tutkimuksessa
tutkimuksen
kohteena
ovat
psykiatrisen
sairaalan
hoitohenkilökunnan arvot, potilaiden arvostukset ja psykiatrisen hoidon nykytila. Hoidon
nykytilaa kuvataan hoitamisen, johtamisen, ilmapiirin sekä potilaan oikeuksien
toteutumisen näkökulmasta (Mielonen 2000). Hyvä hoito ja siihen liittyvä kohtelu on
lakiin perustuva potilaan oikeus. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992,
Mielenterveyslaki 1116/1990).
Sinkkonen ja Kinnunen (1994) suosittavat mm. demokratian ja asiakassuuntautuneisuuden edistämistä ja kulttuurissamme laajasti hyväksyttyjen arvojen
toteutumista tuottamalla ilmiöiden syvällisen ymmärtämisen mahdollistavaa perustietoa.
Tästä syystä tutkimuksessa on tuotettu tietoa sekä henkilökunnan että potilaiden
näkemyksinä. Lisäksi selvitettiin ja kuvattiin henkilökunnan taustamuuttujien yhteyttä
suhteessa yksilön arvoihin. Potilaiden kohdalla vastaavaa selvitystä ei tehty, koska
aineiston keruussa käytettiin eri mittaria kuin henkilökunnalle ja potilaiden arvostuksia
koskeva tieto saatiin esille avokysymyksillä.
Tutkimuksessa käytettiin sekä menetelmä- että aineistotriangulaatiota. Triangulaatio
tässä tarkoittaa menetelmien ja aineistojen yhdistämistä tutkittavan kohteen ja ilmiön
pysyessä samana. Tutkimuksessa yhdistettiin sekä määrällinen, klassisen lääketieteen
perinteeseen nojaava että laadullinen fenomenologis-hermeneuttiseen, tulkitsevaan ja
ymmärtävään tieteen perinteeseen perustuva lähestymistapa. Henkilökunnan
yksilöarvoja, hoito-osastojen toiminnan tilaa ja potilaiden hoidossaan arvostamia asioita
tutkittiin tässä tutkimuksessa sekä kvantitatiivisena että kvalitatiivisena ilmiönä.
Laadullinen ja määrällinen tutkimusmetodologia täydentävät toisiaan (Janhonen &
Nikkonen 2001) ja soveltamalla molempia lähestymistapoja pyrittiin saamaan vaikeasti
tutkittavasta ilmiöstä monipuolisempaa ja syvällisempää tietoa (Lincoln & Guba 1985,
Patton 1990, Leino-Kilpi 1998, Polit & Hungler 1999).
Aineistotriangulaatio toteutettiin eri ammattiryhmien, erityyppisten osastojen sekä
henkilökunnan ja potilaiden aineistojen yhdistämisenä. Systemaattinen tiedonkeruu ja
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analysointi mahdollistivat ryhmien välisten erojen tarkastelun. Triangulaatiolla pyrittiin
varmennettavuuteen ja kattavuuteen sekä lisäämään tutkimuksen luotettavuutta.
Myös laadullinen tutkimus voi olla selittävää, kuvailevaa ja arvioivaa tutkimusta
(Sandelowski 1997). Näyttöön perustuvan terveydenhuollon toiminnan kehittämisen
ajankohtaisuuden vuoksi on tärkeää tuottaa monenlaista tietoa terveydestä, sairauksista ja
hoidosta. Näyttöön perustuvassa hoitotyössä tavoitteena on, että hoitotyössä käytettävät
menetelmät ja toimintatavat perustuvat mahdollisimman hyvään näyttöön. Tämä lisää
niiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Näyttöön perustuvan toiminnan ja sen kehittämisen
kannalta laadullisen tutkimuksen tuottama tieto on merkittävää. Näyttöön perustuvassa
toiminnassa tarvitaan sekä yksilöllistä että yleistävää tietoa. (Kylmä ym. 2004.)

4.2 Tutkimusympäristö
Erityistason sairaanhoidon järjestämiseksi Suomi on jaettu viiteen erityisvastuualueeseen.
Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueeseen kuuluvat PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kainuun sairaanhoito-, ja erityishuoltopiiri, Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiiri, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Lapin sairaanhoitopiiri. OYS
antaa keskussairaalatasoista hoitoa oman piirin väestölle ja erityistason hoitoa koko
erityisvastuualueelle. Oman erityispiirteensä ja haasteensa terveydenhuoltojärjestelmän
toimivuudelle koko OYS:n erityisvastuualueella luo erittäin harva väestötiheys.
(PPSHP:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2003−2005.)
Tämä tutkimus toteutettiin Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian tulosyksikössä.
Tulosyksikkö vastaa alueensa psykiatrisesta erikoissairaanhoidon kehittämisestä ja
yhteistyöstä alueen perusterveydenhuollon kanssa sekä siihen liittyvästä koulutuksesta ja
tutkimuksesta. Psykiatrian tulosyksikkö tarjoaa päivystys- ja kriisipalveluja, avohoitoa,
sairaalahoitoa sekä konsultaatio-, koulutus ja työnohjauspalveluja. Toiminta on jaettu
neljään vastuualueeseen, jotka ovat Väestöpalvelualue (VÄPA), Erityispalvelualue
(EPA), Lastenpsykiatria ja Tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TUKE).
Tutkimusympäristönä oli Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian tulosyksikön 11
hoito-osastoa. Osastoista käytetään nimitystä hoito-osasto perinteisen vuodeosasto
nimityksen asemesta, koska mukana oli myös avo-osastoja ja päiväosasto. Kyseisillä
osastoilla toiminta on virikkeistä ja kuntouttavaa ja vuodeosasto kuvaa enemmän potilaan
passiivista hoidettavana olemista.
Osastoista yksi on aikuisten potilaiden vastaanotto-osasto, jolla hoidetaan mm.
äkillisesti sairastuneita psykoosipotilaita, skitsofreniapotilaita, maanis-depressiivisiä
potilaita sekä huumevierotuksessa olevia potilaita. Kuudella osastolla hoidetaan aikuisia
akuutti- ja pitkäaikaispotilaita, kolmella osastolla hoidetaan päihderiippuvaisia ja
psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria, sekä yhdellä osastolla iäkkäitä, yli 70-vuotiaita
psykogeriatrisia vanhuspotilaita. Pääasiassa psykiatrian klinikassa hoidettavat ja
tutkittavat potilaat ovat mm. skitsofreniapotilaita, depressio-, alkoholi-, huume- ja
persoonallisuushäiriöistä kärsiviä potilaita sekä mielentilatutkimuksessa olevia potilaita.
Vuoden 2003 erityispiirteenä olivat nuoret ensikertalaiset potilaat, jotka eivät kyenneet
siirtymään akuuttivaiheen hoidon jälkeen avohoitoon, vaan hoitoa jouduttiin jatkamaan
sairaalassa. Nuorten osuus sekä vaikeahoitoisten, koko ajan valvontaa vaativien

56
potilaiden osuus potilaista lisääntyi huomattavasti. (Psykiatrian klinikan
toimintakertomus 2003.)
Lasten psykiatriset osastot eivät olleet mukana tutkimuksessa. Tämä rajaus johtui
mittareiden kysymyksistä, joihin tuli pystyä vastaamaan itsenäisenä tiedonantajana.
Lastenosastojen potilaiden ikä ja kehitystaso huomioiden se ei ollut mahdollista.
Avo-osastoja mukana tutkimuksessa oli neljä ja suljettuja osastoja seitsemän.
Osastojen valinnan perusteena oli tavoite saada tietoa siitä, eroavatko henkilökunnan
yksilöarvot työskenneltäessä erityyppisillä hoito-osastoilla ja eri-ikäisten potilaiden
kanssa. Tutkimukseen valittiin tiedonantajiksi hoito-osastojen koko henkilökunta, sillä
heillä oletettiin olevan keskeistä tietoa tutkittavasta aiheesta (Field & Morse 1985, Polit
& Hungler 1999).
Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikassa on pitkä tutkimusperinne ja
väitöskirjatutkimuksia on tehty ainakin vuodesta 1968 alkaen. Tutkimusta on tehty mm.
hoito-organisaatiosta ja hoidollisista käytännöistä. Isohanni (1983) tutki yhteisöhoitoa,
Räsäsen (1995) tutkimus käsitteli mielentilatutkimuspotilaita Läksyn (1995) tutkimus
liittyi psykiatrisen potilaan työkyvyn arviointiin ja Nikkonen (1996) tarkasteli
psykiatristen pitkäaikaispotilaiden kuntoutusta. Lassila (1997) tutki psykiatrisen hoidon
tarvetta ja tarpeenmukaista hoitoa, Latvala (1998) tarkasteli potilaslähtöistä psykiatrista
hoitotyötä, Hakko (2000) vuodenaikojen vaikutusta potilaiden itsemurhiin ja Räsänen
(2000) sukulaisuuden merkitystä skitsofreniassa. Mielonen (2000) tutkimuksessaan arvioi
psykiatrisen hoidon ja hoito-organisaation yhteiskunnallista muutosta sekä VuokilaOikkosen (2002) tutkimus käsitteli psykiatrisen potilaan yhteistyöneuvotteluja. Lisäksi on
tehty monia muita väitöskirjatutkimuksia ja lukuisia erilaisia kehittämistutkimuksia.
Tämä tutkimus liittyy osana psykiatrian klinikan tutkimustoimintaan, jolla pyritään
kehittämään psykiatrista hoitoa, organisaation toimintaa ja johtamista.

4.2.1 Henkilökunnan aineiston keruu
Hoitohenkilökunnan aineisto (N = 125) muodostui Oulun yliopistollisen sairaalan
psykiatrian klinikan 11 hoito-osaston henkilökunnasta. Suurin vastaajaryhmä oli hoitajien
ammattiryhmä, joka muodostui mielisairaan- mielenterveys- ja lähihoitajista sekä
sairaanhoitajista (n = 100). Lääkäreitä mukana oli (n = 11) ja erityistyöntekijöistä
tutkimukseen osallistui sosiaalityöntekijöitä, terapeutteja sekä sairaalasielunhoitajia
yhteensä (n = 13). Erityistyöntekijät ovat osa hoitotiimiä. Tutkimuksen mielenkiinnon
kohteena eivät olleet eri ammattiryhmien väliset mahdolliset arvoerot. Sen sijaan
tutkimuksella pyrittiin saamaan selville henkilökunnan hoitotyötä ohjaavat arvot ja
kuvaamaan potilaan hoitoa mielenterveysalan etiikan näkökulmasta.
Tutkija esitteli tutkimushankeen psykiatrisen klinikan osastonhoitajien kokouksessa
huhtikuussa 2003. Tutkija piti myös informaatiotilaisuuden tutkimuksesta niillä neljällä
osastolla, joiden osastonhoitajat katsoivat informaation tarpeelliseksi. Osastonhoitajat ja
osaston lääkärit arvioivat osastojensa mahdollisuuksia osallistua tutkimukseen sekä
henkilökunnan että potilaiden osalta. Informaation jälkeen tutkimukseen lupautui mukaan
kaikki 11 psykiatrian klinikan aikuisten ja nuorten hoito-osastoa.
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Aineistojen keruu oli määrä toteuttaa kevään ja kesän 2003 aikana. Henkilökuntaa
koskeva aineisto kerättiin 15.5.−12.6.2003 yhdeksällä osastolla. Kahdella osastolla
henkilökunnan aineisto kerättiin elo-syyskuussa 2003 ja aineiston keruu päättyi 4.9.2003.
Tutkija toimitti kyselylomakkeet kolmelle osastolle osastonhoitajien välityksellä ja
yhdeksälle osastolle henkilökohtaisesti. Vastaamisaikaa varattiin kullekin osastolle kaksi
viikkoa. Kysely koski vakinaista henkilökuntaa ja pitempiaikaisessa työsuhteessa (yli 1
kuukausi) olevaa henkilökuntaa, kuten vuosilomasijaisia. Vain muutaman työvuoron
tehneille työntekijöille ei jaettu kyselylomaketta. Psykiatrisessa hoidossa lyhyet
työsuhteet muodostuvat usein ns. keikkaluontoisesta työsuhteesta, jolloin potilas on
tilapäisesti huonon psyykkisen voinnin tai itsetuhoisuuden vuoksi koko ajan valvonnassa
yhdellä hoitajalla. Tutkija oletti, että pitempiaikaisessa työsuhteessa oleville henkilöille
oli muodostunut näkemys osastojen toimintatavoista. Työkokemus oli siten yksi
tutkimuksen luotettavuutta lisäävä tekijä, koska työkokemuksensa perusteella työntekijä
tunsi työyhteisönsä. Kyselylomakkeita jaettiin osastoille henkilökuntamäärän mukaan
15−25 kyselylomaketta/osasto. Tiedot osastojen henkilökuntamäärästä saatiin
osastonhoitajilta. Aineiston keruun päättyessä henkilökunnan kyselyyn vastanneita oli (n
= 125). Taulukossa 1 on esitetty henkilökunnan taustatiedot. Puuttuvia tietoja oli
seuraavissa taustamuuttujissa: sukupuoli (n = 1), ikä (n = 1), ammattinimike (n = 1),
koulutus (n = 4), työkokemus nykyisessä tehtävässä (n = 6) ja työkokemus yhteensä (n =
5).
Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneen henkilökunnan (n = 125) taustatiedot.
Taustatiedot

n

%-jakauma

Keskiarvo

Minimi - Maksimi

(Keskihajonta)
Sukupuoli
Mies

41

32

Nainen

83

67

Ammattinimike
Lääkäri

11

9

Hoitaja

100

80

Muu

13

10

Koulutus
Keskiasteen tutkinto

37

30

Opistoasteen tutkinto

52

42

Ammattikorkeakoulututkinto

15

12

Yliopistotutkinto

17

14

Ikä (vuosina)
Mies

41.0 (9.5)

Nainen

44.0 (9.1)

23–61

8.8 (8.8)

0.3–38

17.8 (9.5)

1–38

Työkokemus nykyisessä

21–63

tehtävässä (vuosina)
Työkokemus yhteensä
(vuosina)
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Henkilökunnasta tutkimukseen osallistuneista naisia oli 83 ja miehiä 41.
Kyselylomakkeen kysymyksillä 58–64 selvitettiin tutkittavien taustatietoja, kuten
sukupuolta, ikää, ammattia, koulutusta ja työkokemusta (Taulukko 1). Lääkäreitä
tutkimukseen osallistui 11, hoitajia 100 ja muiden ammattiryhmän edustajia 13. Muuhun
ammattiryhmään kuuluivat mm. sairaalapastorit, sosiaalityöntekijät, kuntoutusohjaajat ja
toimintaterapeutit.
Henkilökunnan vastausprosentti osastoittain oli alhaisimmillaan 50 % ja
korkeimmillaan 86 %. Seitsemän muun osaston vastausprosentti oli aika tasainen ja
vaihteli 67 %:sta 75 %:iin. Eräältä osastolta saatiin vain kaksi henkilökunnan vastausta.
Tähän saattoi olla syynä osaston muutto korjaustöiden takia tilapäisiin toimintatiloihin ja
tästä johtuva potilaiden hoidettavuuden lisääntyminen. Yhden muun osaston henkilökunta
oli kokenut kyselylomakkeen kysymysten käsittelevän liiaksi henkilökohtaisia asioita, ja
he eivät halunneet osallistua tutkimukseen. Myöhemmin kyseisen osaston neljä
työntekijää palautti täytetyn kyselylomakkeen, ja ne tulivat osaksi tutkimusaineistoa.
Kokonaisuudessaan tutkimukseen osallistui 11 osastoa, mutta kahdelta osastolta
palautettiin yhteensä vain kuusi kyselylomaketta.

4.2.2 Potilaiden aineiston keruu
Potilasaineisto kerättiin 15.5.–21.8.2003. Tutkimusaineistoon kuuluvien potilaiden (n=47)
valinnassa käytettiin harkintaa siten, että potilasta hoitava lääkäri tai hoitaja arvioi
potilaan vointia ja soveltuvuutta tutkimukseen. Tällä menettelytavalla pyrittiin
varmistamaan se, että potilas on psyykkiseltä kunnoltaan soveltuva tutkimukseen ja ettei
potilaan vointi tutkimuksen johdosta muutu huonommaksi. Psykiatrian klinikassa
hoidetaan potilaita, jotka sairastavat mm. skitsofreniaa, depressiota, mielialahäiriöitä tai
olivat päihderiippuvuuksista kärsiviä potilaita.
Potilaan psyykkinen kunto oli yksi tärkeimmistä tutkimukseen osallistumisen
kriteereistä. Vajaakuntoisen potilaan tutkimukseen osallistumiseen liittyy eettisiä ja
käytännön ongelmia (Latvala 2001, Välimäki & Lehtonen 2002). Jos potilas oli avoimen
psykoottinen, harhainen tai paranoidinen, hän ei osallistunut tutkimukseen. Ahdistunut ja
vaikeasta masennuksesta kärsivä potilas ei myöskään kyennyt tai jaksanut osallistua
kyselyyn. Potilaille tähdennettiin vapaaehtoisuuteen perustuvaa tutkimukseen
osallistumista. Keskeinen tutkimuksen etiikkaa ohjaava laki on Laki lääketieteellisestä
tutkimuksesta (488/1999), joka edellyttää tutkimukseen suostumista.
Keskimääräinen potilaiden sairaalassaoloaika vuonna 2003 oli 26,4 vuorokautta
(Psykiatrian
tulosyksikön
toimintakertomus
2003).
Potilaiden
kohdalla
osallistumiskriteerinä oli sairaalassaoloajan pituus, jotta potilaalle olisi ehtinyt muodostua
näkemys osaston toiminnan tilasta. Tästä syystä osastoille juuri tulleet ja vähemmän kuin
kaksi viikkoa sairaalassa olleet potilaat rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle.
Potilasaineiston keräämisen ajankohtana osastoilla oli hoidossa potilaita yhteensä 337
ja potilaiden hoitojaksoja yhteensä 414, jolloin sama potilas oli ollut hoidossa
useammalla osastolla. Vastaanotto-osaston potilaita oli potilaiden kokonaismäärästä
yhteensä 173. Vastaanotto-osastolla hoitojaksot olivat lyhyitä, keskimääräinen potilaan
hoitoaika vuonna 2003 oli 6 vuorokautta, joten kyseiseltä osastolta tutkimukseen saatiin
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vain muutama tutkimukseen soveltuva potilas. Muiden osastojen potilaita oli aineiston
keruun ajankohtana sairaalassa yhteensä 164. Vastaanotto-osastolta saatiin tutkimukseen
mukaan 4 potilasta ja muilta osastoilta 43 potilasta, joten potilasaineiston
kokonaismääräksi tuli (n = 47).
Potilaat olivat 6 aikuisosastolta ja 1 nuorten osastolta. Osastoista 3 oli avo-osastoja ja
4 suljettua osastoa. Avo-osastoilla toiminnan painopiste on mm. skitsofrenia- ja
depressiopotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa sekä potilaiden voimavarojen,
elämäntilanteen, koulutuksen- ja työllistymismahdollisuuksien selvittelyssä. Lisäksi
selvitetään somaattisten ja psykiatristen sairauksien välisiä yhteyksiä eri erikoisalojen
kanssa sekä toteutetaan neuropsykiatristen potilaiden tutkimusta ja hoitoa. Suljetuilla
osastoilla hoidetaan mm. skitsofreniapotilaita, skitsoaffektiivisia- ja maanis-depressiivisiä
häiriöitä, vakavia masennustiloja, reaktiivisia psykooseja ja persoonallisuusharhaluuloisuus- sekä syömishäiriöitä. (Psykiatrian klinikan toimintakertomus 2003.)
Tutkimukseen pyrittiin saamaan mukaan enemmän potilaita nuorten osastoilta, mutta
käytännössä se ei ollut mahdollista. Yhdellä nuorten osastolla oli käynnissä useampi
kyselytutkimus ja osaston vastaava lääkäri ilmoitti, etteivät osaston potilaat voi tästä
syystä osallistua tähän tutkimukseen. Erään toisen nuorten osaston osastonhoitaja ilmoitti
arvionaan, etteivät osaston nuoret potilaat kykene vastaamaan kyselylomakkeen
kysymyksiin, joten tämänkin osaston potilaat jäivät tutkimuksen ulkopuolelle.
Yhdellä osastolla päivittäinen toiminta oli vaikeutunut vesivahingosta johtuvien
osaston tilojen korjaustöiden vuoksi. Potilasaikoja jouduttiin muuttamaan ja perumaan,
joten potilaita oli hankalaa saada mukaan tutkimukseen. Psykogeriatrisen osaston potilaat
olivat henkilökunnan mukaan niin vaikeasti sairaita mm. vaikea-asteisen dementian
vuoksi, että he eivät voineet vastata lomakekyselyyn. Kyseisistä syistä johtuen myös
nämä kaksi osastoa jouduttiin potilaiden osalta rajaamaan pois tutkimuksesta.
Kokonaisuudessaan potilasaineiston keruu toteutui 7 osastolla.
Taulukossa 2 on nähtävissä tutkimukseen osallistuneiden potilaiden taustatiedot,
sukupuoli, ikä ja koulutus.
Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden (n = 47) taustatiedot.
Taustatiedot
Sukupuoli
Mies
Nainen
Koulutus
Ei ammattikoulutusta
Ammatillisia kursseja
Keskiasteen tutkinto/
ammattikoulu
Opistoasteen tutkinto
Yliopistotutkinto
Muu
Ikä (vuosina)
Mies
Nainen

n

%-jakauma

21
26

45
55

5
9
9

11
19
19

6
3
15

13
6
32

Keskiarvo
(keskihajonta)

Minimi - Maksimi

39 (13)
44 (131)

20–65
23–66
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Tutkija sopi osastonhoitajien kanssa ajankohdasta, jolloin kyselylomakkeet toimitettiin
osastoille. Vastausaikaa varattiin kullekin osastolle kaksi viikkoa. Osastojen henkilökunta
osallistui kyselyn käytännön toteutukseen antamalla kyselylomakkeita potilaille. Tutkija
kävi myös henkilökohtaisesti osastoilla keräämässä potilasaineistoa. Tällöin tutkija
varmisti henkilökunnalta, ketä potilasta voitiin pyytää vastaamaan kyselyyn. Kaikkien
tutkimukseen osallistuneiden vastaukset palautettiin suljetussa kirjekuoressa joko
tutkijalle itselleen henkilökohtaisesti, palautuslaatikkoon kunkin osaston kansliaan tai
sairaalan sisäisessä postissa tutkijalle. Osastoille palautetut kyselylomakkeet palautuivat
tutkijalle osastonhoitajien välityksellä tai tutkija itse haki palautuslaatikon osastoilta
kyselylle varatun ajan päättyessä.
Potilasaineiston kokoa näytti olevan tuloksetonta saada suuremmaksi, vaikka keruuta
olisi jatkettu pidempään. Psykiatrisen potilaan hoitojaksot ovat pitkiä ja samat potilaat
saattavat olla useamman hoitojakson sairaalassa. Potilasaineiston koko määräytyi sen
mukaan, miten yhteistyö tutkijan, osastojen henkilökunnan ja potilaiden välillä sekä
potilaiden suostumus tuottivat tulosta (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999).
Tutkija kävi kesän 2003 aikana useita kertoja osastoilla tavoittelemassa potilaita
tutkimukseen, mutta soveltuvia osallistujia ei ollut useinkaan saatavissa. Potilaiden
huonokuntoisuus oli merkittävin este tutkimukseen osallistumiselle. Aineiston keruu
päätettiin lopettaa 21.8.2003 ja tällöin potilaiden vastauslomakkeita oli kertynyt (n= 47),
joka muodostui potilaiden aineiston lopulliseksi kooksi.

4.3 Mittarit
Tiedonkeruumenetelmänä oli kaksi strukturoitua kyselylomaketta, jotka sisälsivät myös
avoimia kysymyksiä. Henkilökunnan yksilöarvoja kuvaava aineisto suhteessa työhön ja
elämään yleensä kerättiin Schwartzin (1992) arvomittarilla. (Liite 2.) Psykiatrista hoitoa
kuvaileva aineisto kerättiin potilailta ja henkilökunnalta organisaation toiminnan tilan
mittarilla (Isohanni ym. 1991, Mielonen 2000). (Liite 3, Liite 4.) Kyselylomakkeeseen
kuului informaatioliite tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimusluvista ja osallistumisen
vapaaehtoisuudesta sekä vastaajien suostumuslomake. (Liite 1.)

4.3.1 Schwartzin arvomittari
Henkilökunnan yksilöarvoja kuvaava aineisto kerättiin Schwartzin (1992) arvomittarilla.
Alun perin 20 eri maassa tehtyjen mittausten pohjalta Schwartz kehitti teoreettisesti ja
empiiristen kokeilujen pohjalta 56 arvon mittarin. Mittaria on käytetty laajasti kansojen
välisten kulttuurien tutkimuksissa. (Schwartz & Bilsky 1990, Schwartz 1992.)
Bardi ja Schwartz (2003) selvittivät tutkimuksessaan, mitkä arvot liittyvät
käyttäytymiseen enemmän kuin toiset. Vaihtelunhalun ja perinteiden arvot vaikuttavat
voimakkaasti käyttäytymiseen ja ilmensivät sitä. Mittaria on käytetty selvitettäessä
arvojen, älykkyyden ja yksilön käyttäytymistä uravalinnoissa Sagiv & Schwartz (2004)
sekä kulttuuristen arvojen ja työn yhteensopivuudesta ja niiden välisistä arvokonflikteista
(Schwartz 1999). Struch ym. (2002) käyttivät Schwartzin (1992) mittaria tutkiessaan
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naisten ja miesten arvojen perusteita Aasiassa, Euroopassa Japanissa, Latinalaisessa
Amerikassa ja USA:ssa.
Myös suomalaisissa tutkimuksissa Schwartzin (1992) mittaria on käytetty väestön
arvojen, asenteiden ja käyttäytymisen mittaamisessa (Puohiniemi 1993, 1995),
byrokraattisten ja markkinaohjautuvien organisaatioiden välisten arvoerojen
kartoittamisessa (Niskanen 1997), kunnan luottamushenkilöiden arvojen selvittämisessä
(Franzen 2001), arvojen, asenteiden ja ajankuvan tulkinnassa (Puohiniemi 2002) ja
yritysten arvojen tutkimisessa (Puohiniemi 2003). Sagivin ja Schwartzin (2000)
tutkimuksessa todettiin, että arvoilla oli vaikutusta yksilön positiiviseen tai negatiiviseen
hyvinvointiin. Boehnke ja Schwartz (1997) tutkivat Saksassa ja Israelissa sodan pelkoa ja
sen vaikutusta arvoihin, sukulaisuussuhteisiin ja mielenterveyteen. Naisilla esiintyi
enemmän sodan pelkoa kuin miehillä. Tulokset osoittivat, että sodan pelko Saksassa oli
suurempi niillä, joiden arvot perustuivat universalismin, hyväntahtoisuuden, sosiaalisen
järjestyksen säilyttämisen ja yhdenmukaisuuden arvoihin. Israelissa sodan pelko oli
suurempi niillä, joilla arvot liittyivät laillistettuun itseohjautuvuuteen, valtaan ja
suoriutumiseen perustuviin arvoihin.
Arvojen vaikutus käyttäytymiseen riippuu enemmän tiedollisista kuin
henkilökohtaisista ominaisuuksista (Roccas ym. 2002). Boehnke ym. (1988) tutkivat
huolien ja mielenterveyden yhteyttä. Omat yksilölliset huolet olivat yhteydessä huonoon
mielenterveyteen, mutta sosiaalisen yhteisön tai koko maailmaa koskevien huolien ei
todettu huonontavan mielenterveyttä. Myös Schwartz ym. (2000) tutkivat huolien ja
arvojen yhteyttä. Universalismin ja hyväntahtoisuuden arvot liittyvät teorian mukaan
muiden huomiointiin ja näihin arvoihin liittyvät huolet olivat vähäisiä, kun taas valta,
hedonismi ja suoriutuminen liittyvät itsensä korostamiseen, jolloin kyseisiin arvoihin
liittyvät huolet olivat yksilötasolla suurempia.
Koska mittarin väittämät mittaavat pääasiassa työhön liittyviä arvoja, mittaria
käytettiin vain henkilökunnalle suunnatussa kyselyssä. Ennen aineistojen keruuta mittarin
käyttökelpoisuutta arvioitiin myös potilaiden aineiston keruun välineenä. Kuitenkin
mittarin modifioiminen potilaiden kyselyyn sopivaksi näytti onnistuvan vain osittain.
Syynä tähän oli se, että potilaat olivat psykiatrisessa sairaalahoidossa ja monilla ei ollut
työpaikkaa eikä työkokemusta juuri ollenkaan. Mittarin arvoväittämät olisi pitänyt
muuttaa koskemaan sairaalahoitoa tai elämää yleensä. Tällöin vertailu henkilökunnan
työhön liittyviin arvoihin ei olisi ollut perusteltua. Lisäksi mittarin väittämien
modifioiminen tarkasti potilaan oman elämän arvoja, esimerkiksi elämässä onnistumista,
aikaansaamista, menestymistä tai itseluottamusta mittaaviksi osioiksi olisi voinut
aiheuttaa psykiatrisessa potilaassa hämmennystä ja sairauden tilan pahenemista. Edellä
mainituista syistä mittarin käyttämisestä potilaille luovuttiin. Eettisesti paremmaksi ja
potilaan kannalta turvallisemmaksi menetelmäksi nähtiin avokysymysten käyttö potilaan
arvojen, arvostusten ja hoidossa tärkeiden asioiden esille saamiseksi. Tällöin potilas
saattoi vapaasti tuottaa kysyttyyn asiaan vastauksen.
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4.3.2 Arvomittarin sisältö ja vastausvaihtoehdot
Kyselylomake ja sen sisältämät arvoväittämät ovat liitteessä 2. Nämä 56 yksittäistä arvoa
ryhmittyvät teorian perusteella kymmeneksi motivaatiotyypin osa-alueeksi. Taulukossa 3
on lueteltu kyselylomakkeen motivaatiotyypin sisältämät arvot ja niiden määritelmät.
Numero arvon edessä viittaa kyselylomakkeen väitteiden numeroihin (Liite 2) ja ne
vastaavat täysin Schwartzin (1992) tutkimuksessa käytettyä väitteiden numerointia.
Arvojen määritelmä poikkeaa hieman alkuperäisestä, kansojen kulttuurien välisten
arvoerojen mittaamiseen kehitetystä ja käytetystä luettelosta. Tutkimuksen työn arvoja
mittaavan luonteen vuoksi arvo (49) auttavaisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa
työnantajan hyväksi tehtyä uhrautuvaa ylityötä ja alkuperäinen arvoväittämä (10) elämän
tarkoitus muutettiin tässä kuvaamaan työn tarkoitusta (Taulukko 3).
Taulukko 3. Tutkittavat arvot motivaatiotyypeittäin (Schwartz 1992).
Motivaatiotyyppi ja arvot

Mitä arvo tarkoittaa

Itseohjautuvuus
5. Vapaus

Vapaus toimia ja ajatella

16. Luovuus

Ainutlaatuisuus, mielikuvitus

31. Itsenäisyys

Itseensä luottaminen, yksin toimeen tuleminen

41. Päämäärätietoisuus

Kyky valita omat päämääränsä

53. Uteliaisuus

Kaikesta kiinnostuminen ja tutkiminen

14. Itsekunnioitus

Usko omaan arvoonsa

Vaihtelunhalu
9. Jännittävä elämä

Stimuloivien, virkistävien kokemusten haku

25. Vaihtelunhalu

Uudet haasteet, uudet asiat ja muutos haluttua

37. Uskaltaminen

Seikkailunhalu ja riskinotto

Hedonismi
4. Mielihyvä

Tyydytyksen saaminen

50. Elämästä nauttiminen

Nauttiminen, esim. ruoka, vapaa-aika

Suoriutuminen
34. Kunnianhimo

Kova työnteko, eteenpäin elämässä pyrkiminen

39. Vaikutusvalta

Aktiivinen vaikuttaminen ihmisiin ja tapahtumiin

43. Saada aikaan

Pätevä, tehokas, tuloksekas

55. Menestys

Tavoitteiden savuttaminen

48. Älykkyys

Logiikan ja ajattelun arvostaminen

Valta
3. Sosiaalinen valta

Valta vaikuttaa toisiin ihmisiin

12. Varakkuus

Materiaaliset asiat ja raha

27. Auktoriteetti

Oikeus johtaa ja käskeä

46. Julkisen imagon säilyttäminen

Kasvojen säilyttäminen

23. Sosiaalinen tunnustus

Toisten ihmisten osoittama kunnioitus ja tunnustus
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Taulukko 3. Jatkuu.
Motivaatiotyyppi ja arvot

Mitä arvo tarkoittaa

Turvallisuus
13. Isänmaallisuus

Oma maa suojassa vihollisilta

15. Kiitollisuudenvelka

Kiitollisuuden velan välttely

22. Perheen turvallisuus

Perhe on tärkein

7. Yhteenkuuluvuus

Tunne että toiset välittävät minusta

8. Sosiaalinen järjestys

Yhteisön vakaus

42. Terveys

Ei henkisesti eikä fyysisesti sairas

56. Siisteys

Siisti, puhtaat tilat

Yhdenmukaisuus
47. Tottelevaisuus

Velvollisuuksien täyttäminen ja käskyjen noudattaminen

20. Itsekuri

Itsehillintä ja houkutusten vastustaminen

11. Ystävällisyys

Kohteliaisuus ja hyvät tavat

40. Vanhempien kunnioitus

Vanhempien ja vanhusten kunnioitus

Perinteet
18. Perinteiden kunnioitus

Ikimuistoisten tapojen varjelu

51. Uskonnollisuus

Pitää uskonnollinen vakaumus ja usko

44. Hyväksyä osansa

Tyytyminen niihin olosuhteisiin joissa on

36. Nöyryys

Vaatimattomuus ja syrjäänvetäytyvyys

32. Maltillisuus

Äärimmäisyyksien välttely tunteissa ja toiminnassa

21. Puolueettomuus muiden huoliin

Irtautuminen, etäisyys maailmallisista huolista

Hyväntahtoisuus
49. Auttavaisuus

Muiden hyväksi tehtävä pyyteetön työ, uhrautuminen

52. Vastuuntunto

Luottamus, luotettavuus

54. Anteeksianto

Halu antaa anteeksi toisille

45. Rehellisyys

Aitous, vilpittömyys

33. Lojaalisuus

Uskollisuus ystäville ja ryhmälle

19. Kypsä ihmisyys

Syvä emotionaalinen ja henkinen yhteenkuuluvuus

28. Tosi ystävyys

Läheisiä, luotettavia ystäviä

6. Henkinen elämä

Henkisten asioiden arvostaminen materiaalisia enemmän

10. Työn tarkoitus

Työ elämän tarkoituksena

Universalismi
1. Tasa-arvo

Samanlaiset mahdollisuudet kaikille

24. Yhteys luontoon

Yhteenkuuluvuus luonnon kanssa

26. Elämänviisaus

Kypsä elämän ymmärtäminen

29. Kauneus

Kauneus taiteessa ja luonnossa

30. Sosiaalinen tasa-arvo

Epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen, heikoista huolehtiminen

35. Avarakatseisuus

Erilaisten ajatusten ja uskomusten sietäminen

38. Ympäristönsuojelu

Luontoa on suojeltava

17. Rauha

Ei sotaa eikä konfliktia

2. Sisäinen harmonia

Mielenrauha
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Väitteet ovat mahdollisimman yksinkertaiset ja yksiselitteiset, jotta vastaajalla oli
mahdollista antaa niihin vastaus ja mielipide. Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat:
−1: Olen eri mieltä
±0: En osaa sanoa
+1: Olen osittain samaa mieltä
+2: Olen lähes täysin samaa mieltä
+3: Olen täysin samaa mieltä
Tässä tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeen väittämät ovat samat kuin Niskasen
(1997) tutkimuksessaan käyttämässä kyselylomakkeessa, joka perustuu taulukossa 3
esitettyyn Schwartzin (1992) arvomittariin.

4.3.2.1 Motivaatiotyyppien sijoittuminen arvokehällä
Kulttuurien välisissä vertailuissa arvot luokitellaan usein individuaalisiin eli yksilön
päämääriä palveleviin ja kollektiivisiin eli yhteisiä päämääriä palveleviin arvoihin
(Schwartz 1992, Puohiniemi 2002). Kuviossa 2 esitetään motivaatiotyyppien
sijoittuminen arvokehälle.
Muiden huomioiminen

Universalismi

Hyväntahtoisuus

Avoimuus

Yhdenmukaisuus
Turvallisuus

Vaihtelunhalu

Säilyttäminen

Perinteet
Itseohjautuvuus

Hedonismi
Suoriutuminen

Valta

Itsensä korostaminen
Kuvio 2. Motivaatiotyyppien sijoittuminen arvokehälle (Puohiniemi 2002).

Schwartzin teoriassa esitetystä kymmenestä motivaatiotyypistä individuaalisia päämääriä
palvelevat itseohjautuvuus (vapaus, luovuus, itsenäisyys, päämäärätietoisuus, uteliaisuus,
itsekunnioitus), vaihtelunhalu eli (virikkeisyys, jännittävä elämä, uskaltaminen),
hedonismi (mielihyvä, elämästä nauttiminen), suoriutuminen (kunnianhimo,
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vaikutusvalta, saada aikaan, menestys, älykkyys) ja valta (sosiaalinen valta, varakkuus,
auktoriteetti, julkisen imagon säilyttäminen, sosiaalinen tunnustus).
Kollektiivisia päämääriä palvelevat puolestaan yhdenmukaisuus (tottelevaisuus,
itsekuri, ystävällisyys, vanhempien kunnioitus), perinteet (perinteiden kunnioitus,
uskonnollisuus, hyväksyä osansa, nöyryys, maltillisuus, irtautuminen muiden huolista) ja
hyväntahtoisuus (auttavaisuus, vastuuntunto, anteeksianto, rehellisyys, lojaalisuus, kypsä
ihmisyys, tosi ystävyys, henkinen elämä, työn tarkoitus).
Motivaatiotyypeistä turvallisuus (isänmaallisuus, kiitollisuudenvelka, perheen
turvallisuus, yhteenkuuluvuus, sosiaalinen järjestys, terveys, siisteys) sekä universalismi
(tasa-arvo, yhteys luontoon, elämänviisaus, kauneus, sosiaalinen tasa-arvo,
avarakatseisuus, ympäristön suojelu, rauha ja sisäinen harmonia) ovat arvoina
”rajatapauksia”, koska ne voivat palvella sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä päämääriä
(Schwartz 1992, Puohiniemi 2002). (Kuvio 2.)

4.3.2.2 Mittarin avokysymys
Tässä tutkimuksessa Schwartzin mittariin lisättiin myös avokysymys (57): ”Kerro
millaista on psykiatrisessa hoidossa omien eettisten käsitystesi ja itsellesi tärkeiden
arvojen vastainen toiminta? Millaisia toimintoja et hyväksy?” Eettisillä käsityksillä
tarkoitettiin tutkimukseen osallistujan käsitystä potilaan hyvästä hoidosta ja kohtelusta
(Laki potilaan asemasta ja kohtelusta 785/1972) ja arvoilla vastaajalle henkilökohtaisesti
tärkeitä arvoja. Kyselylomakkeen kysymyksillä (58–64) selvitettiin tutkittavien
demografisia tietoja, kuten sukupuolta, ikää, ammattia, koulututusta ja osaston tyyppiä.
(Liite 2.)

4.3.3 Organisaation toiminnan tilan mittari
Hoito-organisaation toiminnan tilaa kuvaava aineisto kerättiin potilailta ja
henkilökunnalta organisaation toiminnan tilan arviointimittarilla (Isohanni ym. 1991,
1994, Mielonen 2000). Mittarin ensimmäisen version ovat kehittäneet ja julkaisseet
Isohanni ym. (1991.) Mittari on kehitetty psykiatrisen hoito-organisaation hoidon osatoimintojen tilan arviointiin ja siitä käytetään nimeä organisaation toiminnan tilan
mittari. Mittarin tausta perustuu aiempiin hoitoyhteisöä ja organisaatiota koskeviin
tutkimuksiin (Isohanni ym. 1992, 1994). Mittarin osatoimintojen jaottelu perustuu osin
tehtävä-, osin ihmissuhdeulottuvuudelle. Mittarin muuttujat kuvaavat hoitamisen,
johtamisen, ilmapiirin ja potilaan oikeuksien toteutumisen osa-alueita. Aikaisemmin
mittaria on käytetty arvioitaessa Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan
muutosta ja kokonaistilannetta vuosina 1993–1997. (Mielonen 2000.) (Liite 3, Liite 4.)
Organisaation toiminnan tilan mittaria käytettiin, koska hoidon toteutumisen nykytilasta
ja myös potilaiden arvoista ja arvostuksista haluttiin saada tietoa.
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4.3.3.1 Toiminnan tilan mittarin sisältö ja vastausvaihtoehdot
Organisaation toiminnan tilan mittarilla arvioitiin hoidon osatoimintojen tilaa.
Alkuperäinen organisaation toiminnan tilan mittari sisälsi 18 kysymystä, joihin vastaus
annettiin VAS-janamittarilla (Visual Analoque Scale). Käytetty asteikko oli 0−100 mm, ja
vastaaja merkitsi kynällä rastin mittarin väittämän kohdalla olleelle viivalle. Mittarin
vasemman reunan 0 tarkoitti huonoa ja keskivaiheelle sijoittuva rasti tyydyttävää sekä
oikean reunan 100 tarkoitti hyvää arvoa. Organisaation toiminnan tilan mittarin osiot
tulkitaan tässä tutkimuksessa määrää mittaaviksi. Tulkinta ja raportointi perustuvat
mittarin kehittäjien ja soveltajien aikaisempiin tutkimuksiin. (Isohanni 1992, Mielonen
2000.)
Mielosen (2000) tutkimuksessa todettiin vastausten mitta-arvon käsittelyn olleen
työlästä ja erityisen paljon aikaa vievää. Tästä syystä tässä tutkimuksessa päädyttiin
laatimaan asteikko janalle numeeriseksi ja mitta-asteikko vaihteli lukujen 0 ja 10 välillä.
Vasemman reunan (0−3) tarkoitti huonoa, (4−7) tyydyttävää ja oikea reuna (8−10) hyvää
mitta-arvoa. Vastaajia pyydettiin ympyröimään se numero, joka vastasi osallistujan
mielipidettä kyseisestä hoidon osatoiminnan tilasta. Potilaiden taustatekijöinä kysyttiin
sukupuolta, ikää, koulutusta ja hoito-osastoa. (Liite 4.)
Toiminnan tilan mittarin muuttujat 1−9,16 mittaavat osaston ulkoista ympäristöä ja
hoitomuotoja, muuttujat 12, 13 ja 15 työyksikön johtamista ja muuttujat 10, 11, 14 17, 27
ja 28 osaston ilmapiiriä.
Alkuperäistä mittarin osioita muotoiltiin jonkin verran tätä tutkimusta varten mittarin
kehittäjien luvalla (Isohanni ym. 1991, 1994, Mielonen 2000). Mittariin lisättiin:
Hengellinen hoito (muuttuja 6) ja Tiedottaminen osastolla (muuttuja 10). Lisäksi
muuttuja: Suhteet yhteistyökumppaneihin muutettiin muuttujaksi: Yhteistyö avohoidon
kanssa (muuttuja 14) ja Tiimin yhteistyö, sitoutuminen muutettiin muuttujaksi:
Työryhmän osaaminen, sitoutuminen (muuttuja 11).
Organisaation toiminnan tilan mittariin lisättiin arvo-osio (muuttujat 18–26).
Muuttujilla mitattiin potilaan oikeuksien toteutumista sairaalahoidon aikana. Muuttujiksi
määriteltiin ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyyden
huomiointi, inhimillinen kohtelu, turvallinen hoitoympäristö, tasa-arvo hoitoa koskevissa
päätöksissä, tiedonsaantioikeus, yksityisyys osastolla ja henkilökunnan eettinen
käyttäytyminen ja toiminta. (Liite 3, Liite 4.) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(785/1992) korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen
liittyvään kohteluun. Lisäämällä mittariin arvo-osio, voitiin saada tietoa tutkimuksen
kohteena olevasta osa-alueesta eli potilaan oikeuksien toteutumisesta. Arvo-osion
muuttujat perustuvat Sairaanhoitajan eettisiin ohjeisiin (1996), Lakiin potilaan asemasta
ja oikeuksista 785/1992, Mielenterveyslakiin 1116/1990, ja Lakiin Mielenterveyslain
muuttamisesta 1423/2001. Organisaation toiminnan tilan mittarin kyselylomakkeet olivat
samat sekä henkilökunnalle että potilaille. Potilaiden kyselylomakkeesta poistettiin
muuttujat 27 ja 28, jotka koskivat henkilökunnan työn tyydyttävyyttä ja työn
stressaavuutta. Muuttujissa 27 (työni tyydyttävyys) ja 28 (työni stressaavuus) asteikolla 0
tarkoitti pientä ja 10 suurta mitta-arvoa. (Liite 3.)
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Kyselylomakkeeseen liitettiin selitteet (Liitetaulukko 1.) sen jälkeen, kun mittarin
esitestauksessa selvisi, etteivät potilaat tunteneet kaikkia käsitteitä. Tällainen käsite oli
esimerkiksi ”somaattinen hoito”.

4.3.3.2 Mittarin avokysymykset
Henkilökunnan avokysymyksissä (1−4) kysyttiin yksikön vahvuuksia, ongelmia ja niiden
parannusehdotuksia, tärkeitä arvoja työssä ja elämässä, sekä yksikön nykytilaa ja
kehitystarpeita (Liite 3).
Potilaiden kyselylomakkeen avokysymyksillä (1−2) kysyttiin potilaiden arvostamia ja
tärkeinä pitämiä asioita sekä potilaan oikeuksien toteutumista sairaalahoidon aikana
(Liite 4.).

4.4 Aineiston analyysimenetelmät
4.4.1 Tilastollisen aineiston analyysi
Vastauslomakkeet
ryhmiteltiin
osastoittain
ja
numeroitiin
juoksevaan
numerojärjestykseen siten, että potilaiden aineisto oli numeroinnin 1−47 välillä (yhteensä
n = 47) ja henkilökunnan aineisto numeroinnin 100−225 välillä (yhteensä n = 125).
Kerätty aineisto syötettiin tiedostoiksi ja analysoinnissa käytettiin SPSS for Windows ohjelmaa. Havaintoaineiston tallentamisen jälkeen suoritettiin muuttujien jakaumien
tarkastelu muodostamalla frekvenssi- ja prosenttijakaumat sekä laskemalla jakaumien
tunnusluvut.
Aluksi analysoitiin Schwartzin mittarin yksittäisiä arvo-osioita. Aineiston muuttujien
tilastollisia jakaumia tarkasteltaessa huomattiin niiden olevan selvästi vinoja. Mittarin
laatua mittaavan luonteen ja jakaumien vinouden takia keskiarvot eivät näyttäneet
soveltuvan ryhmien välisten tilastollisten erojen tarkasteluun (Uhari & Nieminen 2001).
Niinpä muuttujien viisiluokkainen arviointiasteikko muunnettiin kaksiluokkaiseksi
asteikoksi seuraavalla tavalla: luokat -1 (olen eri mieltä) ja 0 (en osaa sanoa) yhdistettiin
luokaksi ”Eri mieltä”, ja luokat +1 (olen osittain samaa mieltä), +2 (olen lähes täysin
samaa mieltä) ja +3 (olen täysin samaa mieltä) yhdistettiin luokaksi ”Samaa mieltä”.
Dikotomisoinnin tavoitteena oli verrata erityisesti väitteen hyväksyviä (samaa mieltä
olevat) muihin vastausvaihtoehtoihin. Tästä syystä luokka ”En osaa sanoa” yhdistettiin
luokan ”Olen eri mieltä” kanssa. Ryhmien välisten erojen tilastollisen merkitsevyyden
arvioinnissa käytettiin ristiintaulukointia ja Khiin neliön testiä (Uhari & Nieminen 2001).
Arvomittarin kaikkien 56 kysymyksen käsittely erikseen ei ole kovin informatiivista.
Tästä syystä arvot ryhmiteltiin Schwartzin (1992) arvoteoriamallin mukaisesti
kymmeneen motivaatiotyyppiin. Motivaatiotyypit ovat muodostettu yksittäisistä arvoosioista, joiden merkitykset on todettu kulttuurien välisissä vertailuissa vakaimmiksi eri
ryhmiä verrattaessa (Schwartz 1992, Puohiniemi 1993). Kunkin motivaatiotyypin
sisältämät yksittäisten kysymysten vastaukset laskettiin yhteen ja jaettiin osioiden
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lukumäärällä. Näiden muuttujamuunnosten jakaumat noudattivat normaalijakaumaa.
Tällöin motivaatiotyyppien ja tutkittavien taustamuuttujien yhteyksien tarkastelussa
voitiin käyttää parametrisia tilastollisia tunnuslukuja ja testejä, kuten keskiarvoa,
Studentin t-testiä, ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. (Uhari & Nieminen 2001.)
Organisaation toiminnan tilan mittarilla kerätyn aineiston analysoinnissa käytettiin
keskiarvoja ja Studentin t-testiä.

4.4.2 Laadullisen aineiston analyysi
Mittareiden avokysymykset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä
laadullisesti ja määrällisesti (Polit & Hungler 1999). Sisällön analyysi eli dokumenttien
analyysi on menettely, jolla voidaan analysoida laadullisia aineistoja, kuten kirjoitettuja ja
puhuttuja tekstejä. Sisällön analyysi soveltuu monentyyppisen informaation analysointiin
ja mahdollistaa laadullisen aineiston systemaattisen järjestämisen, kuvailun ja
kvantifioinnin. (Waltz ym. 1991.) Weberin (1990) mukaan keskeistä sisällön analyysissä
on tutkimusaineiston tiivistäminen muutamiin kategorioihin, eli luokkiin, jolloin
tutkittavan ilmiön kuvaus saadaan tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (Kyngäs &
Vanhanen 1999). Sisällön analyysillä on tarkoitus kuvata tutkittavia ilmiöitä lyhyesti ja
yleistävästi sekä saada tutkittavien ilmiöiden suhteet selkeästi esille (Burns & Grove
1997, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001).
Sisällön analyysiprosessissa edetään vaiheittain. Aluksi tutustutaan aineistoon, valitaan
analyysiyksikkö, pelkistetään aineisto, luokitellaan ja tulkitaan aineisto ja arvioidaan
analyysin luotettavuutta. (Krippendorff 1985, Weber 1990, Cavanagh 1997.) Weber
(1990) toteaa, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä sisällön analyysiä, vaan tutkija
voi valita tutkimustehtävän kannalta tarkoituksenmukaisimman menetelmän. Tässä
tutkimuksessa analysoitiin henkilökunnan ja potilaiden kirjoittamalla tuottamaa aineistoa
(Polit & Hungler 1999).
Avokysymykset kirjoitettiin kysymyksittäin tiedostoiksi. Tiedostoja luettiin
huolellisesti läpi useita kertoja kokonaiskuvan muodostamiseksi vastauksista. Aineistolta
kysyttiin tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä: ”Mitä on eettisten käsitysten ja arvojen
vastainen toiminta psykiatrisessa hoidossa ja minkälaiset toiminnot eivät ole
hyväksyttäviä?” Luokitusyksiköksi valittiin yksi sana, lause tai useampi lause, jotka
muodostivat yhtenäisen ajatuskokonaisuuden (Cavanagh 1997, Burns & Grove 1997,
Polit & Hungler 1999, Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001).
Aineiston pelkistämisessä samaa asiaa kuvaavat lausumat kirjattiin lyhyillä termeillä
(Cavanagh 1997).
Pelkistämisen jälkeen aineisto ryhmiteltiin. Aineiston ryhmittelyssä etsittiin
pelkistettyjen ilmausten yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia. Samaa tarkoittavat asiat
yhdistettiin samaksi luokaksi ja annettiin sille sen sisältöä kuvaava nimi. (Krippendorf
1980, Cavanagh 1997, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.)
Aineistolähtöisen sisällönanalyysin kolmantena vaiheena oli aineiston abstrahointi eli
käsitteellistäminen. Abstrahoinnissa muodostettiin yleiskäsitteiden avulla kuvaus
tutkimuskohteesta. (Weber 1990, Polit & Hungler 1999, Kyngäs & Vanhanen 1999.)
Kuvauksessa tuotettiin aineistoa kuvaavia teemoja ja käsitteitä. Aineiston sisältämistä
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luonnollisen kielen ilmauksista siirryttiin vähitellen tutkimuskohteena olevaa ilmiötä
teoreettisesti kuvaaviin käsitteisiin ja malleihin. (Hämäläinen 1987.) Taulukossa 4 ja
liitteessä 5 on esimerkki aineiston sisällön analyysiprosessista.
Taulukko 4. Esimerkki aineistolähtöisen sisällön analyysin etenemisestä. Henkilökunnan
(N = 77) aineisto.*
Alkuperäislausuma

Pelkistetty ilmaisu

Alentuva kohtelu
En hyväksy, että potilasta
kohdellaan epäkunnioit-tavasti
ja alentuvasti.
(V 105, N)
Ylimielinen, potilaiden
ihmisarvoa loukkaava käytös.
(V 125, M)
Potilaan asettaminen
alaarvoiseen asemaan,
naureskelu, pilkkaaminen.
(V 150, N)
Toisten haukkuminen,
mollaaminen ja kiusaaminen.
(V 122, N)

Väheksyminen
Pilkkaaminen
Moittiminen
Mollaaminen
Nimittely
Ilkeily

Alistaminen
Potilaan alistaminen, koska
sairaus on jo sen tehnyt.
(V 159, M)
Potilaan alistaminen vallan alle
kaikissa muodoissa.
(144, N)
Eristämistä käytetään edelleen
rangaistus-keinona.
(206, M)
Potilaita vähättelevä, töykeä
kohtelu,
(V 218, N)

Alakategoriat

Yläkategoriat

Ihmisyyden
loukkaaminen

Ihmisarvoon
liittyvät
epäkohdat

Potilaan
mitätöinti

Käyttäytymiseen
liittyvät
epäkohdat

Nöyryyttävä
vallankäyttö

Töykeä kohtelu

En hyväksy kiroilua ja
Kiroilu
karkeuksia, mutta nykyisin sitä
on pakko kuunnella.
(V 108, N)

Sopimaton
kielenkäyttö

Koskemattomuuteen liittyvät
epäkohdat

Liioiteltu fyysinen
Kovat otteet
Tarpeeton
rajoittaminen, ylen-määräinen
voimankäyttö
voimankäyttö perusteltuna
työturval-lisuudella.
(V 125, M)
*Alkuperäislausumassa V = vastaajan kyselylomakkeen numero, M = mies, N = nainen.

Yhdistävä
kategoria
Potilaan
hoidon
eettiset
epäkohdat
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Laadulliseen aineistoon voidaan soveltaa myös määrällistä analyysiä, jotta saadaan
selville, miten monta kertaa jokin asia aineistossa esiintyy. (Burns & Grove 1997, Polit &
Hungler 1999, Kyngäs & Vanhanen 1999.) Avokysymyksessä: ”Henkilökunnan arvot
työssä ja elämässä yleensä” ja laskettiin sisältöluokittain samaa asiaa kuvaavien
ilmaisujen lukumäärä ja niiden osuus prosentteina kokonaismäärästä. Avokysymyksessä
”Potilaan kokemus oikeuksiensa toteutumisesta” laskettiin myönteisten tai kielteisten
ilmauksen antaneiden henkilöiden prosentuaalinen määrä.
Avokysymysten ”Mitkä ovat yksikkösi vahvuudet, ongelmat ja kehitystarpeet”,
vastauksista laskettiin kysymyksen sisältöä kuvaavat lausumat. Lausumat ryhmiteltiin
yksikön vahvuuksiksi, ongelmiksi ja keskeisiksi kehittämiskohteiksi.

4.5 Eettiset näkökohdat
Madridin julistuksen (1999) seitsemännen kohdan mukaan tutkimustoiminnan tulee olla
asianmukaisesti kokoonpannun toimikunnan hyväksymää. Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin Eettisen toimikunnan puoltava lausunto tutkimukselle myönnettiin
27.2.2003 ja Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan tutkimuslupa 6.3.2003.
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijankoulutuskoulutustoimikunta
hyväksyi tutkimussuunnitelman 20.5.2003. Tutkimuksen aineisto säilytettiin analysoinnin
ajan lukitussa laatikossa siten, ettei ulkopuolisilla henkilöillä ollut mahdollisuutta päästä
siihen käsiksi. Analysoinnin jälkeen manuaalinen ja tiedostomuotoinen havaintoaineisto
säilytetään psykiatrian klinikan kassaholvissa viisi vuotta. Säilytysajan jälkeen
manuaalinen aineisto hävitetään tietosuojaroskiin silputtuna ja tiedostomuotoinen aineisto
tuhotaan. Tutkittavien tulee olla varmoja, että tutkimustuloksia ei käytetä heitä vastaan,
eikä tutkimuksesta saa tulla haittaa tutkittaville (ETENE:n tutkimuseettiset ohjeet 2001,
Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 2001).
Tutkimuksen eettisinä kysymyksinä on tarkasteltava tutkittavien asemaa,
tutkimustilanteiden vuorovaikutusprosessia ja koko tutkimusprosessia. Tutkittavien
asemassa on keskeistä tutkittavien itsenäisyyden kunnioittaminen ja tutkimukseen
osallistumisen ehdoton vapaaehtoisuus. Tutkimuksella ei pidä aiheuttaa pahaa vaan
tavoitteena on tehdä hyvää. Tutkittaville kerrottiin tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta ja
tutkittavien anonymiteetti suojattiin. Henkilökunnalta ja potilailta pyydettiin kirjallinen
suostumus osallistumisestaan tutkimukseen. (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
488/1999.) Tutkimuksessa käytetyt mittarit eivät ole luvanvaraisia.
Tutkijaa lukuun ottamatta kukaan muu ei tiedä, miten kukin henkilö on vastannut
kyselylomakkeeseen (Leino-Kilpi & Tuomaala 1989, Helsingin julistus 1991,
Vehviläinen-Julkunen 1998). Tutkittavalle tehtiin tiettäväksi, että tutkittavalla on oikeus
milloin tahansa niin halutessaan sitä tarkemmin perustelematta vetäytyä pois
tutkimuksesta (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999).
Tutkimusaihe saattoi olla joillekin vastaajille arkaluontoinen, sillä kyselylomake
sisälsi kysymyksiä vastaajien omista arvoista ja arvostuksista, joihin pyydettiin vastausta
kirjallisesti. Tutkija noudatti hienotunteisuutta ja varovaisuutta silloin, kun potilas kysyi
selvennystä avokysymyksiin vastaamisesta.
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Lakien ja asetusten tarkoituksena on suojata potilaan oikeuksia erityisesti myös silloin,
kun henkilö on tahdostaan riippumattomassa hoidossa psykiatrisessa sairaalassa, tai jos
potilas on heikkokuntoinen vanhus tai muuten vajaavaltainen itseään koskevissa
päätöksissä (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, Mielenterveyslaki
1116/1990, Mielenterveysasetus 1247/1990, Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1423/2001).
Ihmisarvo on kaiken hoitamisen ytimessä ja muodostaa sen perustan ja tarkoituksen.
Joskus on aihetta kysyä, onko jokin hoito sellaista, ettei ihmisarvo siinä toteudu.
Suljetuissa laitoksissa, tahdosta riippumattomassa hoidossa sekä psykiatrisessa
erikoissairaanhoidossa hoitoa on aivan erityisesti tarkasteltava ihmisarvon
loukkaamattomuuden näkökulmasta. (ETENE:n tutkimuseettiset ohjeet 2001.) Keskeisiä
ovat seuraavat kysymykset: Mihin arvoihin ja arvostuksiin perustuvat
hoitohenkilökunnan hoitoa koskevat päätökset ja ratkaisut? Mitkä ovat vaikeimmat
rajapinnat psykiatrisessa hoidossa suhteessa sekä henkilökunnan työympäristöön että
potilaan kokemaan hoitoon, ja onko eroja hoitotyön ihanteiden ja todellisuuden välillä?
Millaiset ovat ihmisen arvot terveenä, sairaana ja mielisairaana? Onko potilas syrjitty,
valvottu vai hoidettu? Miten toteutuvat hoitohenkilöstön oikeudet, erityisesti
turvallisuuden ja fyysisen koskemattomuuden oikeus työssä?
Tutkija oletti, että terveyden ja sairaanhoidon palvelujärjestelmässä työskentelevien
ammattietiikka on hyvällä tasolla ja suomalaisessa terveydenhuollossa psykiatrinen hoito
toteutuu korkeatasoisesti ja sairaanhoidon eettisiä periaatteita kunnioittaen
(Sairaanhoitajien eettiset ohjeet 1996, Lääkärin etiikka 2000, ETENE 2001).
Psykiatrisessa hoidossa henkilökunta käyttää asiantuntijan päätösvaltaa lääketieteellisen
tiedon, koulutuksen, ammattiin liittyvän osaamisen, velvollisuuden ja vastuullisuuteen
perustuen potilasta koskevissa asioissa. Päätöksentekoon ja hoitamisen käytännön
tilanteisiin liittyy erilaisia vallankäytön muotoja. Tällä mielenterveysalan etiikan
tutkimuksella pyrittiin saamaan tietoa siitä, millainen hoitamisen ihanteiden ja
todellisuuden suhde psykiatrisessa hoidossa on.

5 Tutkimustulokset
5.1 Henkilökunnan arvot
Tutkimuksen tulosten esittely on jaettu tutkimuskysymysten mukaan siten, että ensin
esitellään ja kuvataan henkilökunnan yksilöarvot. Seuraavaksi tarkastellaan
taustamuuttujien; sukupuolen, iän, osaston tyypin ja koulutuksen yhteyttä yksilöarvoihin.
Näiden tulosten jälkeen seuraa motivaatiotyypeiksi ryhmiteltyjen arvojen tärkeysjärjestys
sekä taustamuuttujien yhteys motivaatiotyyppeihin. Tämän osion viimeisenä tuloksena
esitellään tutkimuksen laadullisen osan tulokset psykiatrisen hoidon eettisistä
epäkohdista.

5.1.1 Yksittäisten arvojen tärkeysjärjestys
Kuviossa 3 on 56 yksittäisten arvojen järjestys tärkeimmästä arvosta vähiten tärkeään
arvoon. Tämän osan tutkimuskysymyksenä oli seuraava: ”Mitkä ovat henkilökunnan
tärkeimmät yksilöarvot?”
Arvojen järjestys muodostui kaikkien vastanneiden samaa mieltä – eri mieltä
väittämien arvojen luokitellusta järjestyksestä tärkeimmästä arvosta vähiten tärkeään
arvoon. Havaitut arvoerot olivat pieniä ja vasta 20 vähemmän tärkeäksi jääneen arvon
kohdalla eroja oli jo nähtävissä paremmin. Kymmenen vähiten kannatettua arvoa
erottuivat kaikkein selkeimmin. (Kuvio 3.) Liitetaulukossa 2 ovat kaikkien 56 väittämän
eri mieltä−samaa mieltä mittaustulokset sekä Khiin neliötestin p-arvot.
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45. Rehellisyys
40. Vanhempien kunnioitus
8. Sosiaalinen järjestys
11. Ystävällisyys
22. Perheen turvallisuus
52. Vastuuntunto
14. Itsekunnioitus
4. Mielihyvä
26. Elämänviisaus
42. Terveys
19. Kypsä ihmisyys
2. Sisäinen harmonia
41. Päämäärätietoisuus
1. Tasa-arvo
32. Maltillisuus
23. Sosiaalinen tunnustus
29. Kauneus
44. Hyväksyä osansa
50. Elämästä nauttiminen
28. Tosi ystävyys
56. Siisteys
24. Yhteys luontoon
35. Avarakatseisuus
39. Vaikutusvalta
31. Itsenäisyys
17. Rauha
5. Vapaus
6. Henkinen elämä
10. Työn tarkoitus
27. Auktoriteetti
53. Uteliaisuus
20. Itsekuri
7. Yhteenkuuluvuus
38. Ympäristön suojelu
46. Kasvojen säilyttäminen
48. Älykkyys
43. Saada aikaan
18. Perinteiden kunnioitus
30. Sosiaalinen tasa-arvo
25. Vaihtelunhalu
16. Luovuus
54. Anteeksianto
55. Menestys
33. Lojaalisuus
36. Nöyryys
34. Kunnianhimo
37. Uskaltaminen
3. Sosiaalinen valta
13. Isänmaallisuus
15. Kiitollisuudenvelka
21. Irtaut muiden huolista
12. Varakkuus
9. Jännittävä elämä
51. Uskonnollisuus
47. Tottelevaisuus
49. Auttavaisuus

Kuvio 3. Henkilökunnan (n = 125) samaa mieltä–eri mieltä-vastauksista muodostettu
yksittäisten arvojen tärkeysjärjestys.
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5.1.2 Kymmenen tärkeintä arvoa
Henkilökunnan kymmenen tärkeintä arvoa olivat seuraavat: rehellisyys, omien
vanhempien tekemän työn kunnioittaminen, sosiaalinen järjestys, ystävällisyys, perheen
turvallisuus, vastuuntunto, itsekunnioitus, elämänviisaus, mielihyvä ja terveys. Näiden
arvojen kannatus vaihteli 98 %:sta 100 %:iin. Taulukkoon 5 on koottu henkilökunnalle 10
tärkeintä arvoa.
Taulukko 5. Henkilökunnalle (n = 125) kymmenen tärkeintä arvoa.
Eniten kannatettujen

Arvo

arvojen järjestys

Väittämän

Samaa mieltä olevien

numero

%-osuus kaikista
vastauksista

1.

Rehellisyys

45

100

2.

Vanhempien työn kunnioittaminen

40

100

3.

Sosiaalinen järjestys

8

99

4.

Ystävällisyys

11

99
99

5.

Perheen turvallisuus

22

6.

Vastuuntunto

52

99

7.

Itsekunnioitus

14

99

8.

Mielihyvä

4

99

9.

Elämänviisaus

26

99

10.

Terveys

42

98

Kaikkein tärkein yksilöarvo oli rehellisyys (45). Kyselylomakkeessa tällä tarkoitettiin
aitouden ja vilpittömyyden arvostamista. Rehellisyys oli vahvasti ja itsestään selvästi
arvostettu arvo sekä miehillä että naisilla ja kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä väittämän
kanssa. Omien vanhempien tekemän työn kunnioittamista (40) arvostettiin yhtä korkealle
edellisen arvon kanssa.
Vastaajat olivat lähes yksimielisiä hyvää työpaikan ilmapiiristä (8), ystävällisyydestä
ja hyvistä käytöstavoista työpaikalla (11). Perheen turvallisuudesta (22) ja hyvinvoinnista
tärkeänä asiana ja työntekijän vastuusta (52) tekemästään työstä oltiin hyvin samaa
mieltä.
Itsekunnioituksen (14) ja terveen itseluottamuksen katsottiin olevan välttämätöntä
omassa ammatissa. Työstä saatu mielihyvä (4) oli tärkeä ja kannatettu arvo.
Elämänviisautta ja omaa elämänkokemusta (26) katsottiin tarvittavan työtehtävissä
selviytymiseen. Terveydellä (42) tarkoitettiin sitä, että oma terveys on tärkeämpää kuin
menestys työssä eikä työssä haluttu tehdä mitään moraalisesti väärää (2). Taulukossa 9
luetelluista arvoista vastaajat olivat hyvin yksimielisiä.
Muita tärkeitä arvoja olivat sisäinen harmonia eli mielenrauha (2), jolloin työssä ei
haluttu tehdä mitään moraalisesti väärää, sekä päämäärätietoisuus eli kyky valita omat
päämääränsä (41). Kyseiset arvot sijoittuivat sijoille 11 ja 12 ja näitä arvoja kannatti 97 %
vastaajista.
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5.1.3 Kymmenen vähiten tärkeintä arvoa
Taulukkoon 6 on koottu henkilökunnalle 10 vähiten tärkeää arvoa. Vähiten tärkeiden
arvojen kannatus vaihteli 10 %:sta 61 %:iin. Taulukossa 10 on nähtävissä henkilökunnan
10 vähiten tärkeää arvoa. Kolme vähiten tärkeää arvoa olivat auttavaisuus (49), joka
tarkoitti tässä tutkimuksessa palkattoman ylityön tekemistä työnantajan hyväksi,
tottelevaisuus (47), jolla tarkoitettiin sitä, että työpaikalla tekee vain sen, mitä käsketään
sekä uskonnollisuuden (51) arvo, mikä tarkoitti Jumalan johdatusta työssäkin.
Taulukko 6. Henkilökunnan (n = 125) kymmenen vähiten tärkeää arvoa.
Vähiten kannatettujen

Arvo

arvojen järjestys

Väittämän

Samaa mieltä olevien %

numero

-osuus kaikista
vastauksista

1.

Auttavaisuus

49

1.

Tottelevaisuus

47

10
10

3.

Uskonnollisuus

51

39

4.

Jännittävä elämä

9

41

5.

Varakkuus

12

44

6.

Irtautuminen muiden huolista

21

48

7.

Kiitollisuudenvelka

15

50

8.

Isänmaallisuus

13

52

9.

Sosiaalinen valta

3

61

10.

Uskaltaminen

37

61

Jännittävä elämän väittämä (9) esitti, että työn tulisi olla jännittävämpää. Varakkuus (12)
tarkoitti väittämänä työn tekemistä vain rahan ansaitsemisen keinona. Irtautuminen
muiden huolista (21) väitti, että toisten työntekijöiden henkilökohtaiset ongelmat eivät
kiinnosta. Kiitollisuudenvelka (15) sisälsi väitteen, että yrittää selvitä ilman muiden apua
työtehtävissä. Isänmaallisuudella (13) tarkoitettiin tunnetta siitä, että rakentaa omaa
isänmaataan työskennellessään työpaikallaan. Sosiaalinen valta (3) tarkoitti halua saada
itsellensä enemmän päätösvaltaa. Uskaltaminen (37) sisälsi väitteen, että työssä pitää
uskaltaa rikkoa sääntöjä ja määräyksiä tarpeen vaatiessa (Taulukko 6).
Tärkeimpien ja vähiten tärkeiden arvojen välille sijoittui joukko arvoja, joiden
järjestys on nähtävissä kuviossa 3.

5.1.3.1 Sukupuoli ja yksilöarvot
Seuraavaksi esitetään taustamuuttujien yhteys yksittäisiin arvo-osioihin sekä havaitut
arvoerot. Taulukkoon 7 on koottu ne arvot, joissa todettiin suurimmat erot miesten ja
naisten välillä henkilökunnan aineistossa.
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Taulukko 7. Arvoerot sukupuolen (n = 125) mukaan. Henkilökunnan aineisto.
Arvoväittämä

Kaikki yhteensä

Khiin

Eri

Miehet
Samaa

Eri

Naiset
Samaa

Eri

Samaa

neliö-

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

testi

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

p-arvo

6. Henkinen elämä

7 (17)

34 (83)

5 (6)

78 (94)

12 (10)

112 (90)

0.060

12. Varakkuus

18 (44)

23 (56)

51 (61)

32 (39)

69 (56)

55 (44)

0.064

24. Yhteys luontoon

6 (15)

35 (85)

3 (4)

80 (96)

9 (7)

115 (93)

0.058

28. Tosi ystävyys

0 (0)

41 (100)

8 (10)

75 (90)

8 (6)

116 (94)

0.052

14 (34)

27 (66)

50 (60)

33 (40)

64 (52)

60 (48)

0.006

38. Ympäristön suojelu

10 (24)

31 (76)

8 (10)

75 (90)

18 (14)

106 (86)

0.028

51. Uskonnollisuus

33 (80)

8 (20)

42 (51)

40 (49)

75 (60)

48 (39)

0.002

21. Irtautuminen muiden
huolista

Irtautuminen muiden huolista (21), ympäristönsuojelu (38) ja uskonnollisuus (51) olivat
arvoja, joissa miesten ja naisten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Irtautumista
muiden työntekijöiden huolista kannatti miehistä 66 %, kun taas naisilla vastaava
prosenttiosuus oli vain 40 % (p = 0,006). Samaa mieltä ympäristönsuojelusta myös
työnantajan velvollisuutena oli valtaosa naisista (90 %), mutta vain 76 % miehistä (p =
0,028). Uskonnollisuus (51) tässä yhteydessä merkitsi Jumalan johdatusta myös työssä ja
miehet olivat väittämästä enemmän eri mieltä (80 %) kuin naiset (51 %) (p = 0,002).
(Taulukko 7.)
Tilastollisesti viitteellinen ero miesten ja naisten välillä oli neljässä arvossa - henkinen
elämä (6), varakkuus (12), yhteys luontoon voimanlähteenä (24) ja tosi ystävyys (28).
Henkinen elämä, jolla tarkoitettiin henkisten saavutusten arvostamista aineellisia
enemmän, oli naisille hieman tärkeämpää (94 %) kuin miehille (83 %) (p = 0,060).
Varakkuus tarkoitti työn tekemistä lähinnä vain rahan ansaitsemiseksi, ja tämä arvo näytti
olevan merkityksellisempi miehille (56 %) kuin naisille (39 %) (p = 0,064). Yhteys
luontoon voimanlähteenä oli molemmille sukupuolille erittäin tärkeä arvo, mutta naisille
(96 %) kuitenkin enemmän merkitsevä kuin miehille (85 %) (p = 0,058). Tosi ystävyys
työpaikalla oli miehille hyvin tärkeä arvo, sillä kukaan vastanneista ei ollut väittämästä
eri mieltä, ja naisistakin 90 % oli arvosta samaa mieltä (p = 0,052). (Taulukko 7.)

5.1.3.2 Ikä ja yksilöarvot
Ikäryhmien välisten erojen esille saamiseksi ikä luokiteltiin neljän luokkaan: alle 29vuotiaat, 30−39-vuotiaat, 40−49-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat työntekijät. Ikä vaikutti
jossakin määrin arvoihin. Vertailtaessa ikäryhmien välisiä eroja todettiin eroja
arvomuuttujissa vaihtelunhalu (25) Vaihtelunhalulla tarkoitettiin työpaikan vaihtamista
muutaman kerran elämässä. Ikäryhmässä alle 49-vuotiaat oltiin väittämästä vahvimmin
samaa mieltä (80 %), yli 50-vuotiaista oli samaa mieltä 60 %, mutta yli 60-vuotiaat olivat
väittämästä täysin eri mieltä (p = 0,035).
Itsenäisyyden arvoa (31), millä tarkoitettiin työn hoitamista itsenäisesti ja omaaloitteellisesti 30−39-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat työntekijät kannattivat yksimielisesti
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(100 %) (p = 0,052). Menestyksestä työssä ja urakehityksestä elämässä (55), nuoremmat
alle 39-vuotiaat, mutta myös yli 60 -vuotiaat olivat kaikkein eniten samaa mieltä (100 %)
(p = 0,021).

5.1.3.3 Osastotyypit, koulutus ja yksilöarvot
Osastot luokiteltiin niiden toimintatyypin mukaisesti avo-osastoihin (vastaajat n=35) ja
suljettuihin osastoihin (vastaajat n = 85). Osastojen välisiä tilastollisesti merkitseviä
arvoeroja oli todettavissa vain älykkyyden (48) arvossa. Älykkyys tarkoitti tässä
yhteydessä älykkäiden ihmisten ihailemista. Avo-osastojen henkilökunta oli väittämästä
täysin yhtä mieltä (100 %) (p = 0,006).
Koulutus luokiteltiin toisen asteen koulutukseen, opistoasteen koulutukseen,
ammattikorkeakoulutukseen ja yliopistokoulutukseen. Yliopistotutkinnon suorittaneet
henkilöt kannattivat vahvasti vapauden arvoa (100 %) ja myös opistotasoisen
koulutuksen saaneet noin 90 % (p = 0,059).
Jännittävästä ja vaihtelevasta työstä (väittämä 9) oltiin enimmäkseen eri mieltä,
Kyseinen arvo oli tärkeä opistoasteen koulutuksen saaneilla henkilöillä (54 %) (p =
0,045). Väittämä (10) tarkoitti sitä, että työn tuli olla mielekästä ja hyödyllistä.
Yliopistokoulutuksen saaneet olivat väittämästä täysin samaa mieltä (100 %) (p = 0,016).
Kiitollisuuden velan välttely ja itsenäinen työssä selviytyminen (15) näytti olevan
kiistelty arvo, koska melkein yhtä paljon arvoväittämästä oltiin samaa mieltä ja eri mieltä.
Eniten eri mieltä olivat opistotason koulutuksen saaneet (70 %) (p = 0,040).
Yhteenvetona on todettavissa, että taustamuuttujat vaikuttivat jossakin määrin
kannatettuihin arvoihin. Tilastollisesti merkitseviä eroja yksilöarvojen ja sukupuolten
välillä oli irtautumisessa muiden huolista, ympäristönsuojelussa ja uskonnollisuuden
arvoissa. Tilastollisesti merkitsevä ero iän suhteen todettiin vaihtelunhalun ja
menestyksen arvoissa. Osastojen välinen tilastollisesti merkitsevä ero oli älykkyyden
arvossa. Koulutuksen suhteen todettiin tilastollisesti merkitsevä ero jännittävän,
vaihtelevan sekä mielekkään työn sekä itsenäisen työssä selviytymisen välillä.

5.1.4 Motivaatiotyyppien tärkeysjärjestys
Henkilökunnalle kolme tärkeintä motivaatiotyyppiarvoa olivat hedonismi, universalismi
ja turvallisuus. Itseohjautuvuus, yhdenmukaisuus ja hyväntahtoisuus sijoittuivat
seuraaviksi ja olivat keskiarvoltaan lähellä toisiaan. Vähiten tärkeimmiksi arvoiksi jäivät
suoriutuminen, valta perinteet ja vaihtelunhalu. Taulukkoon 8 on koottu
motivaatiotyyppien tärkeysjärjestys, keskiarvot ja keskihajonnat. Motivaatiotyyppien
kuvailu on esitetty tarkemmin luvuissa 2.6.1 ja 2.6.2.
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Taulukko 8. Motivaatiotyyppien arvot tärkeysjärjestyksessä (Henkilökunta n = 125).*
Motivaatiotyyppi

Keskiarvo

Keskihajonta

Hedonismi

2.4

0.66

Universalismi

2.0

0.48

Turvallisuus

1.8

0.44

Itseohjautuvuus

1.8

0.46

Yhdenmukaisuus

1.6

0.42

Hyväntahtoisuus

1.6

0.42

Suoriutuminen

1.2

0.67

Valta

1.2

0.55

Perinteet

1.1

0.52

Vaihtelunhalu

0.7

0.75

* Motivaatiotyypit ovat alkuperäisten yksittäisten arvoväittämien muuttujamuunnoksia motivaatiotyypeiksi.

Hedonismi kuuluu itseä korostaviin individuaalisia päämääriä palveleviin arvoihin.
Universalismin ja turvallisuuden ajatellaan tässä tutkimuksessa kuuluvan kollektiivisia
päämääriä palveleviin arvoihin. Itseohjautuvuus edustaa muutosavoimuutta ja
individuaalisuutta. Yhdenmukaisuus ja hyväntahtoisuus liittyvät säilyttävien arvojen ja
muiden huomioinnin kollektiivisiin arvopäämääriin.
Suoriutuminen ja valta kuuluvat itsensä korostamiseen ja vaihtelunhalu avoimuuteen
muutokselle ja nämä individuaaliset arvot olivat vähiten kannatettuja. Perinteiden arvot,
jotka ovat säilyttävien arvojen joukossa ja kuuluvat kollektiiviseen intressiin olivat
toiseksi vähiten kannatettu arvo. (Taulukko 8.)

5.1.5 Taustamuuttujien yhteys motivaatiotyyppeihin
Motivaatiotyyppien arvo-osioiden ja sukupuolen yhteys on nähtävissä taulukossa 9.
Keskiarvojen erot olivat pieniä ja vain muutamassa arvossa todettiin tilastollinen ero.
Sukupuolten välisiä arvoeroja oli todettavissa kahdessa motivaatiotyypissä: Vallan
motivaatiotyyppi (p = 0,035) korostui miesten aineistossa. (ka 1,4, sd 0,52), kun naisilla
vastaavat luvut olivat (ka 1,2, sd 0,44). Universalismin motivaatiotyyppi (p = 0,034)
korostui sen sijaan naisten aineistossa (ka 2,0, sd 0,42) enemmän kuin miesten (ka 1,8, sd
0,56). Erot olivat tilastollisesti merkitseviä. (Taulukko 9.)
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Taulukko 9. Motivaatiotyyppien keskiarvot ja hajonnat sukupuolen (n = 125) mukaan.
Arvo

Miehet (n = 41)

Naiset (n = 83)

t-testin p-arvo

Keskiarvo

Keskihajonta

Keskiarvo

Keskihajonta

Hedonismi

2.4

0.60

2.4

0.68

Universalismi

1.8

0.56

2.0

0.42

0.034

Turvallisuus

1.8

0.50

1.8

0.40

0.546

Itseohjautuvuus

1.7

0.49

1.8

0.45

0.724

Yhdenmukaisuus

1.6

0.50

1.6

0.38

0.196

Hyväntahtoisuus

1.6

0.45

1.6

0.38

0.973

Suoriutuminen

1.2

0.68

1.3

0.68

0.625

Valta

1.4

0.52

1.2

0.44

0.035

Perinteet

1.0

0.50

1.1

0.52

0.583

Vaihtelunhalu

0.9

0.85

0.7

0.70

0.286

0.726

Iän, avo- ja suljettujen osastojen sekä motivaatiotyyppien väillä ei ollut todettavissa
tilastollisesti merkitseviä eroja. Avo-osastoilla työskentelevillä henkilöillä keskiarvon (ka
1,9, sd 0,37) mukaan korostuivat hieman itseohjautuvuuteen kuuluvat arvot enemmän
kuin suljetuilla osastoilla (ka 1,7, sd 0,48). Keskiarvojen vaihtelu avo- ja suljettujen
osastojen henkilökunnan tärkeinä pitämien motivaatiotyyppiarvojen välillä oli hyvin
vähäisiä.
Tilastollisesti merkitseviä eroja ei ollut todettavissa myöskään koulutuksen ja
motivaatiotyyppien välillä. Keskiarvon mukaan keskiasteen tutkinnon suorittaneet (n =
37) pitivät vallan motivaatiotyyppiä hieman muita vastaajaryhmiä tärkeämpänä (ka 1,4,
sd 0,56), kuin esimerkiksi yliopistotutkinnon suorittaneet (n = 17) (ka 1,0, sd 0,60) ja
opistoasteisen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet (n = 53) (ka 1,1, sd 0,54).

5.2 Eettiset epäkohdat potilaan hoidossa, työyhteisössä ja
yhteistoiminnassa
Omien eettisten käsitysten ja itselle tärkeiden arvojen vastaisesta toiminnasta
psykiatrisessa hoidossa kysyttiin henkilökunnalta avoimella kysymyksellä. Kysymykseen
vastanneista miehiä oli 22 ja naisia 55, yhteensä avokysymykseen vastasi 77 henkilöä.
Sisällön analyysillä aineistosta muodostettiin kolme eettisten epäkohtien osa-aluetta:
Potilaan hoitoon liittyvät eettiset epäkohdat, Työyhteisöön liittyvät eettiset epäkohdat ja
Arvoristiriidat yhteistoiminnassa. Liitteessä 5 on esimerkkikuvaus sisällön analyysistä.

5.2.1 Potilaan hoidon eettiset epäkohdat
Henkilökunnan vastauksissa potilaan hoitoon liittyviä lausumia oli 267. Lausumien
ryhmittelyn jälkeen pelkistetyistä ilmaisuista muodostettiin alakategoriat, joissa kuvattiin
epäkohtien sisältöä ja yläkategoriat, jotka kuvasivat potilaan ihmisarvoa, henkilökunnan
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käyttäytymistä koskevia epäkohtia. Yhdistäväksi kategoriaksi nimettiin: Potilaan hoidon
eettiset epäkohdat. (Taulukko 10.)
Taulukko 10. Toiminta, joka ei ole hyväksyttävää potilaan hoidossa. Esimerkkejä
sisällöstä. *
Hoidon eettiset

Epäkohtien sisältö

Esimerkkejä sisällöstä

Ihmisyyden loukkaaminen

Ihmisarvon unohtaminen ja loukkaaminen

epäkohdat
Ihmisarvoon liittyvät
epäkohdat

Yksilöllisyyden unohtaminen
Itsemääräämisoikeuden loukkaaminen
Vallankäyttö lääketieteen nimissä
Potilaan mitätöinti

Väheksyminen, pilkkaaminen
Moittiminen, mollaaminen, nimittely
Töykeä puhuttelu ja ilkeily

Potilaan kohtelu aseman

Jako huonompiin ja parempiin

mukaan

Kroonikkopotilaan epätasa-arvoinen kohtelu
Rahan vaikutus potilaan hoidossa
Vertailu

Käyttäytymiseen

Luottamuksen pettäminen

liittyvät epäkohdat

Epärehellisyys
Hoitovastuun väärinkäyttö
Vaitiolovelvollisuuden rikkominen

Asenteellisuus

Pakolaisten alentava kohtelu.
Asenteellisuus päihdepotilaiden kohdalla

Nöyryyttävä vallankäyttö

Nöyryyttäminen
Henkinen ja hengellinen alistaminen
Omaisten ja potilaiden pilkkaaminen
Tarpeeton rajoittaminen, käskeminen, odotuttaminen
Tarpeeton väkivalta ja kovat otteet
Arvosteleminen, halveksunta

Sopimaton kielenkäyttö

Huutaminen ja kiroilu

* Avokysymys: ”Kerro, millaista on psykiatrisessa hoidossa omien eettisten käsitysten ja itselle tärkeiden
arvojen vastainen toiminta? Millaisia toimintoja et hyväksy?”

5.2.1.1 Potilaan ihmisarvoon liittyvät epäkohdat
Ihmisarvoon liittyvät asiat (Taulukko 10) olivat ihmisyyden loukkaaminen, potilaan
mitätöinti ja potilaan kohtelu yhteiskunnallisen aseman mukaan. Aineistosta poimittiin
niitä autenttisia lainauksia, jotka kuvaavat osuvimmin aineiston luokittelua osoittamaan
yhteyttä tulosten ja aineiston välillä. Lainauksen jäljessä suluissa oleva numero on
vastaajan kyselylomakkeen numero ja kirjain tarkoittaa sukupuolta (M = mies, N =
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nainen). Ammatti jätettiin ilmoittamatta tässä yhteydessä tunnistettavuuden välttämiseksi.
Potilaan ihmisarvoon liittyviksi eettisiä epäkohdiksi nimettiin väärä vallan ja
hoitovastuun käyttö, potilasta aliarvioiva kohtelu tai potilaan sosiaalisesta asemasta
johtuva hoidon eriarvoisuus. Muutamat vastaajista kuvasivat ihmisarvoon liittyviä
epäkohtia seuraavasti:
Huonoa on ylimielinen, potilaiden ihmisarvoa loukkaava käytös. Tahallinen
provosointi on vallankäyttöä. (126 M)
En hyväksy vallankäyttöä potilaan ja toisen ihmisen nöyryyttämiseksi ja
alistamiseksi. (108 M)
En hyväksy sitä, että joku suhtautuu nuoreen vähätellen esimerkiksi alhaisen
älykkyysosamäärän takia. (220 N)
Vanhusten kohdalla tapaa hyvin paljon hoitonihilismiä:”Ei kannata hoitaa, koska
sehän kuolee kumminkin ja mitä sekin tulee maksamaan.” (194 N)
Asema tai titteli ei saa vaikuttaa hoidon laatuun ja saatavuuteen. (163 N)
Jos ihmisen itsemääräämisoikeutta ei kunnioiteta ja ollaan töykeitä, jopa ilkeitä.
(191 N)
Ihmisarvon polkeminen on eettisiä arvojani vastaan. (207 M)
Potilaille toivon, että voitaisiin huolenpidon ja hoidon kautta heijastaa edes
pilkahdus siitä ihmisarvosta, jonka he kokevat usein menettäneensä. Erityisesti
vanhusten on vaikea uskoa, että heillä omana itsenään olisi arvoa, ei vain
suorittajana tai tekijöinä. (194 N)

5.2.1.2 Henkilökunnan käyttäytymiseen liittyvät epäkohdat
Henkilökunnan käyttäytymiseen liittyvät eettiset epäkohdat olivat luottamuksen
pettämistä, asenteellisuutta pakolaisten kohdalla ja nöyryyttävää vallankäyttöä, joka
kohdistui potilaan fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen. Muutamissa
vastauksissa oli käsitelty potilasta aliarvioivaa ja sopimatonta kielenkäyttöä sekä
hoitorasismia. (Taulukko 10.) Seuraavat autenttiset lausumat kuvaavat henkilökunnan
käyttäytymiseen liittyviä epäkohtia:
Henkilökunta saattaa puhutella potilaita halventavilla nimityksillä heidän itsensä
kuullen. Eristämistä käytetään edelleen rangaistuskeinona. (206 M)
En hyväksy kiroilua tai karkeuksia, mutta nykyisin sitä on pakko kuunnella. Kärsin
siitä. (111 N)
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En hyväksy, että pakolaisia kohdellaan alentavasti. Potilaista puhutaan
asenteellisesti ”uskovaisina, mustalaisina, homoina, lesboina”, joita ei voida muka
hoitaa tai auttaa heidän erilaisen ajattelunsa vuoksi -enemmistön mielestä
erilaisten. (111 N)
Epäeettiseksi toiminnaksi tulkittiin liioiteltu voimankäyttö, johon suhtauduttiin hyvin
kriittisesti. Tutkimukseen osallistujat ilmaisivat monissa vastauksissaan huolen liiallisesta
fyysisestä voimankäytöstä potilaan rajoittamistilanteissa. Epärehellisyys ja luottamuksen
pettäminen sekä selän takana pahan puhuminen ja kiusaaminen kuvattiin virheellisenä
toimintana. Potilaiden asioista puhumista muissa kuin hoitotilanteissa pidettiin vääränä.
Ammatillista ylemmyyttä ja ylivertaisuutta suhteessa potilaan mielipiteeseen kuvattiin
epäasiallisena käyttäytymisenä.
Pakkotoimenpiteeksi naamioitua väkivaltaa on mahdoton hyväksyä. (142 N)
Potilaan asettaminen ala-arvoiseen asemaan, naureskelu, pilkkaaminen ja fyysinen
väkivalta. Potilaan asioiden hoidon laiminlyöminen. Potilaan huomioimattomuus
ja välinpitämättömyys. (150 N)
En hyväksy valehtelua potilaalle. Omaisille ei kerrota koko totuutta. Potilaan
vähättely. Potilas vitsin kohteena. Potilaan moittiminen toisten potilaiden kuullen
”mollaaminen”. (195 M)
Käyttäytymiseen liittyvät epäkohdat olivat vallan ja hoitovastuun väärinkäyttöä. Mikäli
potilaalle puhuttiin epäasiallisesti tai potilasta halventavasti, katsottiin sen olevan vastoin
omia arvokäsityksiä. Psykiatristen potilaiden alihoitamiseen suhtauduttiin kriittisesti:
Epärehellisyys kaikessa toiminnassa. Asioiden salailu ja pimittäminen.
Luottamuksen pettäminen. Sopimusten rikkominen. Selän takana puhuminen.
Toisten haukkuminen, mollaaminen ja kiusaaminen. (122 N)
Potilaan alistaminen vallan alle kaikissa muodoissa, myös hyvää tarkoittava
paternalismi, jossa potilaan mielipide ohitetaan ammatillisella ylivertaisuudella.
Hoitamatta jättäminen tai alihoito ”kannattamattomana satsauksena” esiintyy
yhteiskunnassamme psyykkisesti sairastavia kohtaan. (144 N)
Hengellisten asioiden kohtaaminen osana hoitoa todettiin ongelmalliseksi. Erään
vastaajan mukaan henkilökunta arvioi herkästi potilaan hengelliset tarpeet sairaaksi
uskonnollisuudeksi.
En hyväksy ivallista suhtautumista uskonnollisuuteen. Epäammatillista käytöstä,
vallankäyttöä ja naureskelua sairauden kustannuksella. (132 N)
Potilaan hengellisen vakaumuksen huomioonottaminen ja kunnioittaminen näyttää
edelleenkin olevan vaikea ja ongelmallinen, lähes kielletty alue psykiatrisessa
hoidossa. (175 N)
Vastausten mukaan potilaan koskemattomuuteen liittyvät epäkohdat olivat huonoa ja
epäinhimillistä kohtelua, karkeaa kielenkäyttöä ja tarpeetonta ja nöyryyttävää
vallankäyttöä. Potilaan yksityisyyteen puuttuminen herätti henkilökunnassa ristiriitaisia
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tunteita. Henkilökunnan aseman ja vallan korostamista sekä potilaan sanallista ja fyysistä
huonoa kohtelua epäeettisenä toimintana muutamat vastaajista pohtivat seuraavasti:
Pilkkaavaan sävyyn puhuminen potilaista tai omaisista. Potilaiden yksityisyyteen
tai egoon puuttuminen. Jos jollakin on pitkä parta, se leikataan pois, vaikka tämä
olisi olennainen osa potilaan persoonaa. (138 N)
Potilaan alistaminen, koska sairaus on sen jo tehnyt. Ylhäältä alaspäin hoitamien
ja kaikkitietävä hoitajan rooli. Turhan herkkä reagointi lääkityksellä ja lepositeillä.
(159 M)
Tarpeeton vallankäyttö, oman pahanolon ”kostaminen” potilaalle, potilaalle
huutaminen ja kovat otteet. Potilaan alistaminen ja nöyryytys. (200 N)

5.2.2 Työyhteisöön liittyvät eettiset epäkohdat
Työyhteisöä ja sen epäkohtiin liittyviä lausumia oli yhteensä 52. Yläluokiksi sisällön
analyysissä muodostettiin ihmisiin liittyvät ristiriidat, työn suorittamiseen liittyvät
ristiriidat sekä johtajuuteen ja koulukuntiin liittyvät ristiriidat. (Taulukko 11.)
Taulukko 11. Työyhteisöön liittyvät eettiset epäkohdat. Esimerkkejä sisällöstä.
Työyhteisöön liittyvät Epäkohtien sisältö
epäkohdat
Ihmisiin liittyvät
Kontrolloiminen
ristiriidat
Kiusaaminen

Takanapäin puhuminen

Esimerkkejä sisällöstä
Työkavereiden sosiaalinen kontrolli
Haukkuminen ja kiusaaminen
Työkavereiden mustamaalaaminen
Paremmuusjärjestykseen asettaminen
Työkavereiden mollaaminen
Pahat puheet selän takana

Etuilu ja klikkiytyminen Etuilu työtehtävissä, loma-ajoissa ja koulutuksissa
Ryhmittyminen toisiaan vastaan

Työn suorittamiseen
liittyvät ristiriidat

Johtajuuteen ja
koulukuntiin liittyvät
ristiriidat

Salaileva ilmapiiri

Vaikeneminen epäkohdista ja työhön liittyvistä ongelmista
Kyräily

Lääkäreiden suuri
vaihtuvuus
Työmotivaation
epätasaisuus

Hoitavan henkilökunnan suuri vaihtuvuus

Huono hoito

Lääkevirheiden kirjaamatta jättäminen
Alihoitaminen
Päätöksenteko potilasta kuulematta

Terapiakoulukuntien
kilpailu

Ristiriidat eri terapiakoulukuntien välillä

Laiskottelu
Jatkuva alitehoinen työ
Liiallinen työnteko

Johtajuus ei tasapuolista Työntekijän yksipuolinen joustaminen
Epädemokraattinen johtaja
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5.2.2.1 Ihmisiin liittyvät ristiriidat
Ihmisiin liittyviksi ristiriidoiksi (Taulukko 11) erottuivat liiallinen kontrolloiminen,
kiusaaminen, takanapäin puhuminen, etuilu ja klikkiytyminen. Keskinäisen luottamuksen
puute ja salassa pidettävien asioiden paljastaminen sekä henkilöstöristiriitaisuudet ja
huono työilmapiiri koettiin vaikeana. Vastaajat kuvasivat työyhteisön ihmissuhteisiin
liittyviä ristiriitoja seuraavalla tavalla:
Toisinaan pohdin sitä, kuinka pitkälle henkilökunnan oikeus on määritellä sitä,
miten työkavereiden tulee elää elämäänsä. (154 N)
Henkinen ja fyysinen kiusaaminen on väärin. (103 N)
En hyväksy työtovereiden mollaamista ja selän takana puhumista se on
epämiellyttävää. (131 N)
Toisten työkavereiden simputus. (158 M)
Työntekijöiden klikkiytyminen toisiaan vastaan, pahat puheet selän takana. Hyvien
käytöstapojen rikkominen työyhteisössä. Vaitiolovelvollisuuden rikkominen. (208
M)
Luottamuksen menettäminen tai sen puute potilasta hoitavien tahojen kanssa.
Salassapitovelvollisuuden rikkominen. Henkilöstöristiriitojen esilletuominen
potilastyössä. (212 N)

5.2.2.2 Työn suorittamiseen liittyvät ristiriidat
Työn suorittamiseen liittyvät epäkohdat (Taulukko 11) liittyivät salailevaan ilmapiiriin,
lääkäreiden vaihtuvuuteen ja työmotivaation epätasaisuuteen. Työmotivaation
epätasaisuus nähtiin toimintaa ja potilaiden hoitoa vaikeuttavana asiana. Työtä tehtiin
ajoittain liikaa tai liian vähän. Hoitopäätöksissä potilaan mielipidettä tuli kuulla.
Aliarvioiva suhtautuminen ja lääkevirheiden merkitsemättä jättämisen katsottiin
epäeettiseksi toiminnaksi. Potilaiden asioita tuli käsitellä siten, että turvataan
salassapitovelvollisuus:
Kyräilevä ja salaileva ilmapiiri on rasittava. (205 N)
Pahalta tuntuu myös se, että lääkäri vaihtuu jatkuvasti, ei ole jatkumoa. Potilas jää
turvattomaksi, kun hoitava henkilökunta vaihtuu jatkuvasti. (138 N)
Rikotaan itseä vastaan tekemällä työtä liikaa, jopa burn outiin asti. On varjeltava
omaa työkykyä. (208 M)
Laiskottelu ja jatkuva tehtävien laiminlyönti ärsyttää minua, valitettavasti
työyhteisössä sitä esiintyy. Tunnolliset työntekijät joutuvat tekemään paljon. Vastuu
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ja tekeminen ei jakaudu tasaisesti. Aiheuttaa myös potilaille joskus lisäahdistusta,
kun sovittuja asioita ei ole hoidettu. (160 M).
En hyväksy, että asioita tai hoitoja ei suunnitella potilaan kanssa dialogissa. (126
M)
Joskus törmää psykiatristen potilaiden tahalliseen aliarviointiin ja väheksyntään
jopa hoitajien taholta, tällaiset tilanteet tuntuvat pahalta ja ovat ehdottoman
väärin. En myöskään hyväksy päätösten tekoa ilman potilaan mielipiteen todellista
kuulemista eli ts. potilaan itsemääräämisoikeuden loukkaamista. Hoitajan omien
virheiden esim. lääkkeitä jaettaessa kirjaamatta jättäminen on ehdottoman väärin.
Väärin on myös potilaan asioista puhuminen toisten potilaiden kuullen. (210 N)

5.2.2.3 Johtajuuteen ja koulukuntiin liittyvät ristiriidat
Johtajuutta käsittelevissä lausumissa ilmaistiin työpaikan demokratiaan, joustavuuteen ja
kuulluksi tulemiseen liittyviä seikkoja. Kiistelyt työyhteisössä hoidon linjauksista eri
terapiakoulukuntien välillä nähtiin potilaan hoitoa hankaloittaviksi asioiksi. Johtajuuden
ongelmia ja terapiakoulukuntien välisiä ristiriitoja (Taulukko 11) vastaajat kuvasivat mm.
seuraavalla tavalla:
Jos johtaja ei ole tasapuolinen eikä demokraattinen, jos samalta työntekijältä aina
odotetaan joustamista. Jos itseä ja omaa työtä koskevat päätökset tehdään
asianomaista kuulematta, tulee vastustus automaattisesti. On vastenmielistä, jos
joku ottaa aina päältä tiettyjä tehtäviä ja loma-aikoja tai koulutusmahdollisuuksia.
(205 N)
Vähäinen yhteistyö analyyttisesti suuntautuneitten terapeuttien kanssa voi johtaa
potilaan kärsimyksiin; kun terapeutit ovat haluttomia yhteisneuvotteluihin, potilas
voi joutua kestämättömiin ristiriitatilanteisiin kahden erilaisen hoitolinjauksen
välissä. (137 N)

5.2.3 Arvoristiriidat yhteistoiminnassa
Lakeihin, pakkotoimiin tai avohoitoon liittyviä lausumia oli aineistossa yhteensä 29. Laki
velvoittaa terveydenhuollon ammattilaisia potilaan hoidossa, mutta käytännön tilanteissa
todettiin ristiriitoja päätöksiä tehtäessä. Lastensuojeluasioissa todettiin vastuun ottamisen
ja päätöksenteon vaikeutta ja hitautta. Tahdonvastaisten toimenpiteiden oikeellisuus ja
riittämätön avohoito aiheuttivat ristiriitoja yhteistoiminnassa. Käytännön tilanteissa
ilmeneviä ristiriitaisuuksia kuvataan taulukossa 12.
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Taulukko 12. Arvoristiriidat yhteistoiminnassa. Esimerkkejä sisällöstä.
Arvoristiriidat

Epäkohtien sisältö

Esimerkkejä sisällöstä

Päätöksenteon vaikeus

Viive ilmoitusvelvollisuuden

viivyttely lastensuojelulakiin perustuvan

lastensuojeluasioissa

täyttämisessä

ilmoituksen tekemisessä

Tahdonvastaisten

Ylimitoitetut pakkotoimenpiteet

yhteistoiminnassa

toimenpiteiden oikeellisuus

pakkotoimenpiteeksi naamioitu väkivalta ei
hyväksyttävissä

Eristäminen rangaistuskeinona

vapauden rajoitus vain potilaan
turvajärjestelmänä

Riittämätön avohoito

Vähäiset avohoidon resurssit

avohoidossa liian vaikeahoitoisia potilaita
yhteiskunnan tuen puute sairaalahoidon
jälkeen

Arkielämän epäonnistuminen

arkielämän ongelmat
pitkät jonotusajat hoitoon

5.2.3.1 Päätöksenteon vaikeus lastensuojeluasioissa
Viivyttely lastensuojeluasioissa katsottiin virheelliseksi toiminnaksi. Raskaana olevan
potilaan Subutex-korvaushoito herätti eettistä pohdintaa: Jos huumeita käyttävä äiti sai
korvaushoitoa, mikä on syntymättömän lapsen kehityshäiriön riski. Päätöksen teko ja
vastuun ottaminen lastensuojelullisissa toimissa todettiin vaikeaksi. (Taulukko 12)
Mielentilatutkimuspotilaan
huolimatta. (129 N)

tutkimusta

jatkettu

useista

sääntörikkomuksista

Esim. raskaana olevan naispotilaan Subutex-korvaushoito. Viivyttely, kun herää
huoli tai epäily lasten tilanteesta lastensuojelulakiin perustuvan ilmoituksen
tekemisessä, liikaa arkuutta viranhaltijoilla sekä vastuun pompottelua. (133 N)

5.2.3.2 Tahdonvastaisten toimenpiteiden oikeellisuus
Useissa vastauksissa kritisoitiin liiallista voimankäyttöä potilaan rajoittamisessa.
Tahdonvastaiset toimenpiteet aiheuttivat ristiriitaisia tunteita joillekin työntekijöistä.
Ylimitoitettuihin pakkotoimenpiteisiin ja eristämiseen rangaistuskeinona (Taulukko 12)
muutamat vastaajista ottivat kantaa seuraavasti:
On ajoittain vaikea arvioida pakkohoitotoimenpiteen oikeellisuutta, onko ratkaisu
tarpeellinen ja oikea, olisiko pakkokeinoa voitu sittenkin välttää. Joskus joutuu
menemään avuksi turvaamaan, vaikka toimenpide tuntuu itsestä ylimitoitetulta.
(160 M)
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Eristämistä käytetään edelleen rangaistuskeinona tai eristetään hyvin levoton ja
ahdistunut potilas eikä esim. anneta hänen vierelleen hoitajaa. (206 M)
Liioiteltu fyysinen rajoittaminen, ylenmääräinen voimankäyttö perusteltuna
työturvallisuudella. (125 M)

5.2.3.3 Riittämätön avohoito
Vastauksissa tuotiin esille avohoidon kehittymättömyys vastata potilaan hoidon
tarpeisiin. Potilaiden nähtiin olevan osittain oman onnensa nojassa yrittäessään selviytyä
arkielämän toiminnoista. Kun arkielämä epäonnistui, syntyi ”pyöröovisyndrooma”, ja
potilaita tuli huonokuntoisina takaisin sairaalaan. Potilaan arkielämän epäonnistumisen
sairaalahoidon jälkeen nähtiin johtuvan vähäisistä avohoidon resursseista. (Taulukko 12.)
Keskenkuntoisena ja liian vähälle avotuelle kotiuttaminen. (137 N)
Psykiatrisen potilaan hoidossa ja kuntoutumisessa on viime vuosina rahalle
annettu suuri valta. Raha ja talous sanelevat, missä potilas hoidetaan. Kuntasektori
velvoittaa vähäiset avohoitoresurssit hoitamaan joskus vaikeahoitoisiakin potilaita,
niitäkin, joilla ei ole edellytyksiä edes yksin asumiseen. (143 N)
Psyykkisesti sairaita kohdellaan vielä nyky-yhteiskunnassakin ala-arvoisesti.
Sairauteen kuuluu usein pitkä hoitojakso sairaalassa, mutta yhteiskunta ei tue sen
jälkeistä elämää. Usein seurauksena on velkaantuminen ja siitä johtuvat
arkielämän ongelmat. (143 N)
Ei saa jättää heitteille ja pakkoa vain silloin kun muu ei auta. Inhimillistä on myös
riittävän hyvä arvio ja hoito, mitä tahansa ei saa hyväksyä puuttuvien resurssien tai
säästön nimissä. (194 N)

5.2.3.4 Yhteenveto avokysymyksen tuloksista
Henkilökunta esitti avovastauksissaan arviointia ja pohdintaa asioista, joita he eivät
hyväksyisi. Tämän lisäksi vastaajat kertoivat epäeettisestä toiminnasta ja
käyttäytymisestä, jota he kokivat tapahtuvan hoitotyön toimintaympäristössä.
Henkilökunta toi kokemuksenaan esille eettisiä epäkohtia, jotka liittyivät potilaan
ihmisarvoiseen hoitoon ja kohteluun, työyhteisön ristiriitaisuuksiin sekä yhteistoiminnan
ja päätöksenteon pulmakohtiin.
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5.3 Psykiatrisen hoidon nykytila henkilökunnan mukaan
Organisaation toiminnan tilan mittarilla kuvattiin psykiatrisen hoidon nykytilaa. Hoidon
nykytilan kuvaamisella pyrittiin saamaan tietoa siitä, oliko hoito tasoltaan ja laadultaan
huonoa, tyydyttävää vai hyvää (Mielonen 2000).
Hoidon osatoimintojen välillä oli todettavissa jonkin verran eroja. Hoitamiseen
kohdistuvista muuttujista korkeimmat keskiarvot saivat omahoitajuus (8,8), työryhmän
osaaminen (8.3), lääkehoito (8.2), perheen ja verkoston kohtaaminen (8.1) sekä kriisiapu
(8,0). Osaston ilmapiiriä, osastonlääkärin ja osastonhoitajan johtamiskykyä arvioitiin
hyväksi. Tilat ja ulkoinen ympäristö saivat kyselylomakkeen heikoimman keskiarvon
(6,1). Lisäksi matalia keskiarvoja saivat muuttujat ryhmäterapia, hengellinen hoito ja
yksityisyys osastolla. (Taulukko 13.)
Lähes kaikki arvo-osion keskiarvot sijoittuivat asteikon alueelle hyvä. Parhaimman
keskiarvon saivat inhimillinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, potilaan
tiedonsaantioikeus, turvallinen hoitoympäristö sekä henkilökunnan eettinen
käyttäytyminen ja toiminta. Muuttujat 27−28 mittasivat työn tyydyttävyyttä ja sen
stressaavuutta. Työtä pidettiin tyydyttävänä, mutta myös kohtalaisen stressaavana.
(Taulukko 13.)
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Taulukko 13. Toiminnan tilan mittarin keskiarvot laskevassa
henkilökunnan (n = 125) aineistossa* ja keskihajontaluvut.
Numero

Muuttuja

Keski-

Keski-

arvo

hajonta

järjestyksessä

Minimi

Maksimi

21

Inhimillinen kohtelu

8.9

0.82

7

10

7

Omahoitajuus, yksilövastuinen hoitotyö

8.8

1.17

3

10

18

Ihmisarvon kunnioittaminen

8.6

1.11

3

10

24

Tiedonsaantioikeus

8.5

0.97

6

10

22

Turvallinen hoitoympäristö

8.4

1.03

5

10

26

Henkilökunnan eettinen käyttäytyminen ja

8.4

1.14

2

10

11

Työryhmän osaaminen, sitoutuminen

8.3

1.42

0

10

3

Lääkehoito

8.2

1.26

3

10

20

Yksilöllisyyden huomiointi

8.2

1.21

8

10

9

Perheen ja verkoston kohtaaminen

8.1

1.47

3

10

12

Työryhmän johtaminen oh, ol

8.1

1.41

1

10

23

Tasa-arvo hoitoa koskevissa päätöksissä

8.1

1.29

2

10

4

Psykiatrinen kriisiapu

8.0

1.47

2

10

17

Yksikön ilmapiiri

8.0

1.71

0

10

27

Työni tyydyttävyys

8.0

1.46

1

10

14

Yhteistyö avohoidon kanssa

7.9

1.04

5

10

19

Itsemääräämisoikeus

7.9

1.24

3

10

10

Tiedottaminen osastolla

7.5

1.59

1

10

15

Hinta- ja kustannustietoisuus

7.5

1.56

3

10

16

Yhteisöhoito

7.5

1.76

0

10

28

Työni stressaavuus

7.3

1.75

2

10

2

Perushoito

7.2

1.58

3

10

13

Hallinto, johdon tuki ja ohjaus/ylihoitaja,

7.1

1.80

1

10

toiminta

ylilääkäri
8

Yksilöterapia (vähintään 1 kertaa/viikko)

7.0

2.77

0

10

5

Ryhmäterapia

6.6

2.69

0

10

25

Yksityisyys osastolla

6.3

2.26

0

10

6

Hengellinen hoito

6.2

2.30

0

10

1

Ympäristö, osaston tilat

6.1

2.39

0

10

* Luku 0−3 tarkoitti huonoa, 4−7 tyydyttävää ja 8−10 hyvää hoidon osatoiminnan tasoa.

Studentin t-testin perusteella tilastollisia eroja ei ollut todettavissa miesten ja naisten
välillä. Tilastollisesti merkitsevä ero todettiin osastotyyppien välillä muuttujassa
ryhmäterapia (5) (p = 0.001). Suljetuilla osastoilla keskiarvo- ja -hajontaluvut olivat (ka
5,9, sd 2,86) ja avo-osastoilla (ka 8,3, sd 1,15).
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5.3.1 Tärkeät arvot työssä ja elämässä
Henkilökunnan arvoja selvitettiin myös avoimella kysymyksellä. Arvoihin työssä ja
elämässä liittyviä lausumia oli 210. Taulukossa 14 on esitetty lausumista muodostetut
arvot.
Taulukko 14. Henkilökunnan (n = 105) arvoja työssä ja elämässä kuvaavat lausumat *
Arvo

Lausumien lukumäärä (%)
Mies (n = 31)

Nainen (n = 74)

Toisen ihmisen arvostus

11 (16)

57 (84)

Yhteensä
68 (100)

Perhe, koti, rakkaus,

6 (21)

22 (79)

28 (100)

Rehellisyys

9 (30)

17 (70)

26 (100)

Terveys

6 (30)

14 (70)

20 (100)

Työ, talous, raha

5 (26)

14 (74)

19 (100)

Tasa-arvo

4 (29)

10 (71)

14 (100)

Itsensä arvostaminen, oma jaksaminen

2 (18)

9 (72)

11 (100)

Vastuullisuus, luotettavuus

5 (45)

6 (55)

11 (100)

Kristilliset arvot

0 (0)

8 (100)

8 (100)

Turvallisuus

3 (60)

2 (40)

5 (100)

Lausumat yhteensä

51 (24)

159 (76)

210 (100)

*Avokysymys: ”Mitkä arvot näet tärkeinä työssäsi ja elämässä yleensä?”

Seuraavat autenttiset lausumat kuvaavat luokittelun ja aineiston yhteyttä. Vastaajat
kuvasivat työhön ja elämään liittyviä arvoja seuraavasti:
Toisen ihmisen arvostaminen ja hyväksyminen. (132 N)
Elämässä yleensä pidän hyvin suuressa arvossa perhettä ja ystäviä.(194 N)
Koti ja perhe. (132 N)
Rakkaus. (128 N)
Rehellisyys, avoimuus. (192 N)
Oma terveys on etusijalla. (118 M)
Tunne, että tehdään arvokasta ja tarpeellista työtä. Työssä näkee tuloksia. (223 M)
Raha. Mahdollisuus harrastaa. (222 N)
Ihmisten tasavertaisuus. (134 N)
Oman jaksamisen huomioiminen. (215 N)
Työmoraali ja vastuu tekemisistään. (133 N)
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Minulla on tapana rukoilla iltarukous, jossa pyydän koko maailmalle rauhaa,
rakkautta ja terveyttä. (154 N)
Turvallisuus. (129 N)
Naisista yli kaksi kolmasosaa ja miehistä melkein puolet mainitsi toisen ihmisen
arvostuksen ja kunnioittamisen tärkeänä ja tavoiteltavana arvona. Rehellisyys, terveys,
perhe, sosiaaliset suhteet sekä koti ja rakkaus esiintyivät lausumina aineistossa toiseksi
eniten. Miesten vastauksissa korostuivat rehellisyys, ahkeruus, vastuu, pitkäjänteisyys,
osaaminen ja arvonanto. Naiset mainitsivat mm. inhimillisyyden, suvaitsevaisuuden,
oikeudenmukaisuuden, vastuullisuuden ja luotettavuuden ja empaattisuuden sekä
ihmisyyden ja erilaisuuden kunnioittamisen tärkeinä arvoina. Tässä aineistossa kristilliset
arvot maininneet olivat kaikki naisia. Turvallisuus arvona mainittiin vain viisi kertaa.
Taloudelliset arvot olivat osalle vastaajista sekä voimavara että jaksamiseen liittyvä asia,
sillä raha mahdollisti esimerkiksi harrastamisen.

5.3.2 Työyksiköiden vahvuudet, ongelmat ja kehittämistarpeet
Yksiköiden vahvuuksia, ongelmia ja kehittämistarpeita selvitettiin avokysymyksillä.
Vastauksia oli yhteensä (N = 241). Vahvuuksiin liittyviä vastauksia oli (n = 90), ongelmia
käsitteleviä vastauksia oli (n = 92) ja kehittämistarpeisiin liittyviä vastauksia (n = 59).
Taulukkoon 15 on koottu avokysymysten tulokset lausumina työyksikön vahvuuksista,
ongelmista ja kehittämistarpeista.
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Taulukko 15. Työyksiköiden vahvuudet ongelmat ja kehittämistarpeet henkilökunnan
kuvailemina. Aihepiireihin liittyvät lausumat yhteensä (N = 258).*
Muuttuja

n (%)

Vahvuudet (n = 157)
Osaaminen

28 (18)

Ilmapiiri

23 (15)

Ammattitaito

20 (13)

Tiimityö

17 (10)

Kokemus

11 (7)

Yhteishenki

11 (7)

Sitoutuminen

11 (7)

Moniammatillisuus

9 (6)

Yhteistyö

8 (5)

Osastonhoitajan luottamus

8 (5)

Koulutus

6 (4)

Kehittämishalu

5(3)

Ongelmat (n = 71)
Osaston tilat (sisäilma, home)

26 (37)

Tiedottaminen

19 (27)

Lääkäreiden suuri vaihtuvuus

11 (15)

Muuttunut potilasaines

10 (14)

Kasvanut työmäärä

5 (7)

Kehittämistarpeet (n = 30)
Osaston tilat

9 (30)

Pysyvät lääkärit

2 (7)

Hoitajaresurssit

3 (9)

Tasapuolinen lisäkoulutus

12 (40)

Yksilötyönohjaus

2 (7)

Avohoidon palvelut

2 (7)

*Avokysymykset: 1. “Mitkä ovat yksikkösi vahvat puolet?” 2. ”Missä on ongelmia?”3. ”Mitä muuta haluat
sanoa yksikkösi tilasta ja sen kehitystarpeista?”

Vahvuuksiksi luokiteltiin henkilökunnan osaaminen, työyksikön ilmapiiri, vahva kokemus
ja ammattitaito sekä tiimityö. Muutamat vastaajat kuvasivat vahvuuksia näin:
Moniammatillinen osaava tiimi. Suvaitsevainen, joustava työporukka, hyvä
ilmapiiri. Työntekijät arvostavat toisiaan persoonina ja erilailla työtä tekevinä.
Mahdollisuus kouluttaa itseään. (191 N)
Hyvä yhteishenki ja ilmapiiri. Vireä yksikkö. Asiat hoituvat, kukin tekee hyvin oman
työosuutensa. Ei kankeita vanhoja perinteitä. (185 N)
Vapaa työskentely. Saan kokeilla kaikkia hoitokeinoja, joilla voin potilaita auttaa.
Joustavuus. Johdon tuki. Osastonhoitajan luotettavuus. (153 N)
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Ongelmiksi muodostuivat muutamien osastojen fyysiset tilat vanhanaikaisuudesta,
huonosta sisäilmasta ja home-epäilystä johtuen. Potilashuoneet olivat potilaiden määrään
nähden ahtaita. Neuvottelutilat koettiin puutteellisiksi:
Tilojen toimimattomuus. Potilastilojen ahtaus. Yksityishuoneiden puute. (125 M)
Neuvottelutiloja lisää. Lisää yhden hengen huoneita. Vanhassa rakennuksessa on
tietysti aina puutteita., esimerkiksi kosteusongelmat. (176 M)
Huono ilmastointi, huono ilma osastolla, ”hometalo”. Kesällä tukalaa, kuumaa,
talvella kylmää, palellaan. (179 N)
Osaston ilmanlaatu on heikko. Moni henkilökunnasta oireilee. (184 M)
Tiedottamisessa todettiin ongelmia. Henkilöstön työhyvinvointi tuli esille muutamissa
vastauksissa. Pätevien ja osaavien lääkäreiden vaihtuvuuden todettiin vaikeuttavan
potilastyötä. Vastaajat kuvasivat ongelmia seuraavasti:
Tiedottaminen ajoittain pätkii. Sopimuksista kiinnipitäminen. Huono
henkilöstöpolitiikka, hoitohenkilökunnan hyvinvoinnista ei välitetä. (157 M)
Tiedon kulku; kirjaaminen tehdyistä sopimuksista. Työntekijöiden
tasavertaisesti kantaa vastuuta työtehtävistä, työhön sitoutuminen. (210 N)

tulisi

Lääkäreiden suuri vaihtuvuus ja ammattitaidon puute edellä mainitusta johtuen.
(125 M)
Lääkärit kokemattomia ja vaihtuvat usein. (113 N)
Vastaajat kuvasivat potilasaineiston muuttuneen monisairaaksi, huonokuntoiseksi ja
vaikeahoitoiseksi. Osalla potilaista oli yhä enemmän somaattisia sairauksia, jotka vaativat
erityisosaamista ja lisäkouluttautumista. Nuoret persoonallisuushäiriöiset potilaat
näyttivät tutkimuksen toteuttamisen ajankohtana olleen lisääntyvä potilasryhmä. Samalla
osastolla hoidettiin kriisi-, masennus-, ja persoonallisuushäiriöstä kärsiviä potilaita ja
tämä koettiin työtä erityisesti kuormittavana ilmiönä:
Osasto joutuu ottamaan liian heterogeenistä potilasaineistoa tila- ja henkilökunta
resursseihin nähden. (127 N)
Osaston ollessa täynnä, vaihto on suurta tai jopa ylipaikalla. Työ stressaa, asioita
silloin jää huomiotta, merkkaamatta, tekemättä. Potilaat nykyisin
huonokuntoisempia. Kuntoutus ei voi alkaa varsinaisesti heti. (103 N)
Stressaavuus. Vaikeahoitoisia nuoria, jotka kuluttavat. Pitäisi olla yksilötyönohjaus.
Osastolla on nuoria, jotka eivät kuulu sinne, esimerkiksi odottavat
sijoitus/perhekotipaikkaa. (178 N)
Työn stressaavuuteen ja jaksamiseen liittyviä ongelmia kuvattiin seuraavasti:
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Työn joustamattomuus. Sairaslomien lisääntyminen vuosi vuodelta. Työolojen
kehittäminen. (115 M)
Sijaispula on kova. Työmäärä on suuri, stressaava työ. Väsynyt henkilökunta.
(118 M)
Niin kuin yleensäkin, jumittuminen ja mekaaninen rutiinien pyörittäminen.
Pohdinta ja yksilön huomiointi jäävät vähemmälle. Lääkitseminen keskeinen
tehtävä. (159 M)
Hengellisten tarpeiden huomiointi liian vähäistä kuten yleensä psykiatrisessa ja
muussakin hoidossa. Henkilöstön lisäresurssointi karsisi kiirettä ja stressiä.
(137 N)
Somaattiset sairaudet eivät ole henkilökunnalle aivan selviä, tietoa ja koulutusta
tarvitaan lisää. Omahoitajuus ei aina toimi kaikkien hoitajien kesken. (149 N)
Henkilökunnan riittämättömyys. (174 M)
Kehittämistarpeiksi määriteltiin seuraavat asiat: osaston työtilat, lääkäreiden pysyvyys,
potilasmäärien ja hoitoresursseiden epäsuhta sekä koulutuksen ja potilaan hoidon
suunnitelmallisuus. Muutamat vastaajat mainitsivat huonosta sisäilmasta ja mahdollisesta
homeesta työtiloissa. Huolta aiheutti joillakin osastoilla hengitystiesairauksien
lisääntyminen. Jatkuvat remontit myös toivat lisää stressiä työhön. Stressiä aiheutti myös
huoli resurssien riittävyydestä ja avohoidon jatkohoitopaikoista:
Tilat voisivat olla paremmat, esimerkiksi työtiloja enemmän. Huoneet ovat pieniä.
Lääkäreille on huonosti sijaisia. (185 N)
Monet ihmiset kyynistyneet, toivoisin, että osaston fyysiset olot saataisiin sellaiseen
kuntoon, että ihmiset (henkilökunta) olisivat terveitä ja jaksaisivat olla töissä
sairastamatta työpaikalla ilmaston aiheuttamiin mm. hengitystiesairauksiin.
(120 N)
Selvitään mutta lisätehtävien suhteen tarvitaan tarkkaa harkintaa. Henkilökunnan
pitkäjänteinen ja tarpeisiin vastaava toimipaikka- ja jatkokoulutus. (125 M)
Psykiatriseen hoitoon lisää varoja. Henkilökunta työskentelee paineen alla. (130 N)
Stressaavuus, liikaa kuormitusta ajoittain. (136 N)
Jos useampia persoonallisuushäiriöisiä nuoria on osastolla, he saavat toimillaan
osaston sekaisin. 18−24-vuotiaille oma osasto. (129 N)
Jatkohoitopaikat. Potilaita jää meille jatko- ja avohoitoon. Nuorisopoliklinikka ei
vedä. (180M)
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Yhteenvetona todetaan, että työyksiköiden vahvuuksina korostuivat vahva ammattitaito,
osaaminen, kokemus, yhteistyö ja moniammatillinen tiimityöskentely sekä työhön
sitoutuminen. Työilmapiiriä pidettiin vastaajien mukaan hyvänä.
Ongelmiksi määriteltiin työympäristön fyysiset tilat, sisäilma- ja homeongelmat,
tiedottamisen vajeet, lääkäreiden suuri vaihtuvuus sekä muuttunut potilasaines. Yhä
enemmän osastoilla oli monisairaita potilaita, jolloin somaattisten sairauksien hoidon
osaaminen koettiin puutteelliseksi. Työmäärän todettiin kasvaneen resursseihin nähden.
Kehittämistarpeet nousivat ongelmista. Työympäristön rakenteiden ja ilmastoinnin
uudistamista pidettiin erittäin ajankohtaisena, ja osastoille toivottiin pysyviä lääkäreitä.
Henkilökunta koki tarvitsevansa lisäkoulutusta ja piti avohoidon palveluiden kehittämistä
tärkeänä.

5.4 Psykiatrisen hoidon nykytila potilaiden mukaan
Potilaat kuvasivat psykiatrisen hoidon nykytilaa melko hyväksi, sillä keskiarvot
vaihtelivat välillä 7,0–8,6. Organisaation toiminnan tilan mittarin arvo-osion muuttujista
turvallinen hoitoympäristö, inhimillinen kohtelu, henkilökunnan eettinen käyttäytyminen
ja toiminta sekä ihmisarvon kunnioittaminen olivat parhaiten toimivia asioita osastoilla.
Hoitamisen osa-alueissa toteutuivat lääkehoito, kriisiapu, omahoitajuus ja perushoito
hyvin. Työryhmän osaaminen, työryhmän johtaminen ja yksikön ilmapiiri kuvattiin hyvin
toimiviksi osa-alueiksi. Yksityisyys osastolla, ympäristö ja osaston tilat todettiin
tyydyttäviksi. Hengellinen hoito sai kaikkein huonoimman keskiarvon (5,8). (Taulukko
16).
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Taulukko 16. Toiminnan tilan mittarin keskiarvot laskevassa järjestyksessä potilaiden
(n = 47) aineistossa* ja keskihajontaluvut.
Numero

Muuttuja

KeskiKeskiMinimi
arvo
hajonta
22
Turvallinen hoitoympäristö
8.7
1.22
5
21
Inhimillinen kohtelu
8.6
1.27
5
26
Henkilökunnan eettinen käyttäytyminen ja toiminta
8.5
1.76
4
3
Lääkehoito
8.3
1.47
4
12
Työryhmän johtaminen oh, ol
8.3
1.60
5
18
Ihmisarvon kunnioittaminen
8.2
1.37
5
11
Työryhmän osaaminen, sitoutuminen
8.2
1.42
5
4
Psykiatrinen kriisiapu
8.0
1.92
1
17
Yksikön ilmapiiri
8.0
1.77
3
7
Omahoitajuus, yksilövastuinen hoitotyö
7.9
2.06
2
2
Perushoito
7.9
1.63
3
23
Tasa-arvo hoitoa koskevissa päätöksissä
7.7
1.97
2
13
Hallinto, johdon tuki ja ohjaus/ylihoitaja, ylilääkäri
7.7
2.01
2
8
Yksilöterapia (vähintään 1 kertaa/vk)
7.6
2.12
0
24
Tiedonsaantioikeus
7.6
2.17
1
20
Yksilöllisyyden huomiointi
7.6
2.11
0
14
Yhteistyö avohoidon kanssa
7.6
1.99
2
10
Tiedottaminen osastolla
7.6
2.56
0
5
Ryhmäterapia
7.4
2.39
0
19
Itsemääräämisoikeus
7.4
1.70
3
16
Yhteisöhoito
7.4
2.23
0
15
Hinta- ja kustannustietoisuus
7.4
2.28
0
9
Perheen ja verkoston kohtaaminen
7.2
2.40
1
25
Yksityisyys osastolla
7.1
2.56
0
1
Ympäristö, osaston tilat
7.0
2.06
2
6
Hengellinen hoito
5.8
3.08
0
* Luku 0−3 tarkoitti huonoa, 4−7 tyydyttävää ja 8−10 hyvää hoidon osatoiminnan tasoa.

Maksimi
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Sukupuolten välisiä eroja etsittiin aineistosta t-testillä. Tilastollisesti merkitsevä ero oli
vain muuttujassa ilmapiiri (17) (p = 0,049). Miehet pitivät osastojen ilmapiiriä parempana
(ka 8,6, sd 1,0) kuin naiset (ka 7,5, sd 2,1).

5.4.1 Potilaan oikeuksien toteutuminen
Avokysymyksellä ”Miten olet kokenut omien oikeuksiesi (esimerkiksi itsemääräämisoikeus, valinnan vapaus, yksityisyyden kunnioittaminen, osallistuminen hoitoa koskevaan
päätöksentekoon) toteutuneen sairaalahoitosi aikana?” pyrittiin saamaan tietoa potilaan
oikeuksien toteutumista.
Potilaista (n = 36) 67 % ilmoitti oikeuksiensa toteutuneen tyydyttävästi, kohtuullisesti,
riittävästi, hyvin, tai erittäin hyvin ja ilmaisut luokiteltiin luokaksi ”Toteutuu hyvin”, kun
taas 33 % potilaista ilmoitti, että oikeudet toteutuivat huonosti, riittämättömästi tai
heikosti ja nämä ilmaisut luokiteltiin luokaksi ”Toteutuu huonosti”. Yksityisyyden
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toteutuminen sairaalassa koettiin heikkona (19 %) ja itsemääräämisoikeus toteutui
huonosti (14 %). Potilaista 67 % ilmoitti voivansa osallistua hoitoa koskevaan
päätöksentekoon.
Potilaiden aineistosta poimittiin seuraavat lausumat kuvaamaan potilaan oikeuksien
toteutumista. Monissa vastauksissa käsiteltiin myös kohteluun liittyviä asioita. Kun
potilaan oikeudet toteutuivat hyvin, potilaat vastasivat seuraavasti:
Kaikki asiat ovat sujuneet hyvin, eikä minulla ole mitään valittamisen aihetta. (32
M)
Ei valittamista, jotkut yksityiskohdat aiheuttaneet pientä kyllästymistä. Enemmistö
avuliasta ja huomaavaista. Lähtökohdat potilaan tarpeissa, ”otteet” rauhallisia,
kiitos siitä. Sitä on hoitajissa kahdenlaista väkeä - toisilla sydän mukana, toisilla
ei. Ero on huomattava ja koskee myös potilaita. (29 M)
Minua on kuunneltu hoitoani koskevassa päätöksenteossa mielestäni hyvin. (43 N)
Yksityisyys on säilynyt ja yksilöllisyys toteutunut, samoin vapaus tehdä valintoja.
Olen tyytyväinen hoitoon. Tunnen kiitollisuutta hoidosta ja henkilökunnasta.
Inhimillinen kohtelu ja hoito on ollut. (30 N)
Hyvin on kohdeltu kaikin puolin. (37 M)
Omat oikeuteni ovat parantuneet huonon alun jälkeen. Esim. itsemääräämisoikeus
ja valinnan vapaus olivat tosi heikot hoidon alussa, jopa tylyt. Nykyisin oikeuteni
toteutuvat hyvin. Olen tyytyväinen nykyiseen. (16 M)
Kun potilaan oikeudet toteutuivat huonosti tai riittämättömästi, potilaat esittivät kritiikkiä
oikeuksiensa rajoittamista kohtaan:
Oikeuteni olisivat voineet toteutua paremminkin. (4 N)
Kohtalaisesti, mieluummin liian vähän. (44. M)
Omien oikeuksien toteutuminen on ollut mielestäni vaihtelevaa; varmaan sairaalan
”luonteesta ” johtuen. Oikeuksia on täytynyt rajoittaa, mutta olen kuitenkin melko
tyytyväinen. (41 N)
Jotenkin tunnen oikeuksieni toteutuneen aika heikosti. Minut määrättiin
pakkohoitoon, vaikka tulin vapaaehtoisesti. Sen jälkeen olen hirveän huonosti
saanut oikeuksiani esille. Osaan hoidosta olen kuitenkin ihan tyytyväinen.(31 N)
Ei ole paljon aikaa yksityisyyteen. (9 M)
Itsemääräämisoikeutta ei oteta huomioon, vaikka se on lakiin perustuva oikeus.
(12 N)
Yhteenvetoa potilaan oikeuksien toteutumisesta: Hoitoa koskevaan päätöksentekoon
enemmistö vastaajista arvioi voivansa osallistua riittävästi. Yksityisyyttä osastolla
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pidettiin sekä hyvänä että riittämättömänä. Itsemääräämisoikeutta hoidon aikana kuvattiin
joko riittämättömäksi tai hyvin toimineeksi potilaan oikeudeksi. Hoidon alussa ja
huonokuntoisena itsemääräämisoikeuden todettiin olleen riittämätöntä. Kun potilaan
vointi tuli paremmaksi, asia nähtiin myönteisemmin. Rajoitteita pidettiin tarpeellisina
silloin, kun oma psyykkinen tila oli ollut hajanainen ja vointi huono. Hoito ja kohtelu oli
koettu pääosin inhimilliseksi ja hyväksi.

5.4.2 Potilaan arvostukset sairaalahoidon aikana
Avokysymykseen, mitä potilas arvostaa ja pitää tärkeänä sairaalahoitonsa aikana, liittyviä
lausumia oli 93. Lausumissa tuotiin esille yhteistyötä lääkäreiden ja (oma)hoitajien
kanssa sekä henkilökunnan ammattitaitoa koskevia asioita. Näissä käsiteltiin myös
kohteluun, hoitomuotoihin, hoitoympäristöön sekä tulevaisuuteen liittyviä asioita.
(Taulukko 17.)
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Taulukko 17. Potilaiden (N = 33) hoidossaan arvostamat asiat.* Esimerkkejä sisällöstä.
Arvostus

Arvostuksen sisältö

Esimerkkejä sisällöstä

Kokonaisvaltainen

Sairauden tutkiminen

Oireiden tutkiminen

hoito

Somaattisten vaivojen tutkiminen
Yhteistyö lääkärien ja hoitajien kanssa
Hoitohenkilöstön ammattitaito

Hoidon asiantuntemus
Ongelmiin paneutuminen

Perushoito

Lääkityksen välttämättömyys
Hyvä ruoka
Siisteys ja puhtaus

Omahoitajuus

Onnistunut omahoitajajärjestelmä

Terapiat

Terapiatoiminta ja ryhmät

Vertaistuki

Kohtalotovereiden apu

Hoitopäätöksiin osallistuminen

Potilaan kuuntelu ja mielipiteen kysyminen

Turvallisuus

Rauhallinen hoitoympäristö
Ei väkivaltaa
Tuttu henkilökunta

Ilmapiiri

Hyvä ilmapiiri osastolla
Ystävällinen henkilökunta

Tiedottaminen

Tietoa osaston tapahtumista

Tulevaisuus

Hoidon eteneminen
Toive kuntoutumisesta
Tulevaisuuteen luottamisen tarve
Kotona selviytyminen
Opastus kriisitilanteiden hallintaan

*Avokysymys: “Mitä asioita arvostat ja pidät tärkeänä sairaalahoitosi aikana?”

Potilaat kuvasivat itselleen tärkeitä kokonaisvaltaiseen hoitoon liittyviä asioita
seuraavasti:
Hyvää yhteistyötä lääkärien ja hoitajien kanssa. Kohtalotovereita, joiden kanssa
voi jakaa samoja ajatuksia ja asioita. Turvallisuutta, en ole sairauden kanssa yksin.
Ystävällisiä lääkäreitä ja hoitajia, joille voi kertoa omasta pahasta olostaan ja että
minua kuunnellaan. (1 N)
Kaikkein parasta ovat kahdenkeskiset keskustelut omahoitajan kanssa, jos
muodostuu luottamuksellinen ja rauhallinen ilmapiiri. Tärkeää on myös tuntea, että
lääkärin asiantuntemus on saatavilla nopeasti jos ilmenee jotakin yllättävää. (3 N)
Kuunnellaan potilasta ja että potilaalle löytyy aikaa. Keskustelu on tärkeää,
lääkkeitä tärkeämpää. Ei löydy huonoa, se mikä on ollut huonoa, liittyy sairauteen.
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Tarvinnut aikaa, että löytyy sopiva lääke. Säännöt ovat tarpeen hoidossa silloin kun
on huonossa kunnossa. (30 N)
Tarvittavaa lepoa ja oikeanlaista lääkitystä sekä mielekästä toimintaterapiaa.
(39 M)
Turvallisuus ja rauhallinen osaston ilmapiiri olivat potilaille tärkeitä asioita:
Saanut olla turvassa. (41 N)
Arvostan turvallisuutta ja pidän tärkeänä jokaisen henkilön yksilöllisyyttä. Me
olemme jokainen oman sairauden ja menneisyytemme takia yksilöitä, joka tulisi
ottaa huomioon, ja kyllä sitä otetaankin. (31 N)
Siisteys, puhtaus, hyvä ilmapiiri osaston sisällä, rauhallisuus, terapiatoiminta,
keskustelutilaisuudet, liikunta. (6 M)
Tulevaisuuden merkitystä potilaat pohtivat sairauden hoidon ja selviytymiskeinojen
kautta:
Pyritään menemään eteenpäin omassa hoitosuunnitelmassa, että jaksaisi taas
kotona tulla toimeen oman itsensä kanssa. Tärkeitä ovat myös yksilöterapiat ja
samat omat hoitajat. Saada opastusta, miten pitää toimia kun menee kotiin, kun on
kriisitilanne. (2 N)
Yhteenvetona voi todeta, että potilaat arvostivat kokonaisvaltaista hoitoa, johon sisältyi
mm. sairauden tutkiminen, perushoito, lääkitys ja terapiahoidot. Lisäksi arvostettiin
henkilökunnan ammattitaitoa ja asiantuntemusta, omahoitajuutta sekä vertaistukea.
Turvallisuus sairaalahoidossa merkitsi potilaille turvallista hoitoympäristöä, lääkärin
tavoitettavuutta ja osaston hyvää ilmapiiriä sekä tiedon saamista. Tulevaisuus merkitsi
hoidon etenemistä ja kuntoutumista siten, että potilas pystyisi selviytymään sairautensa
kanssa kotona. Yllättävä havainto oli se, että terveyttä arvona tai arvostuksena potilaat
eivät tuoneet avovastauksissaan esille.

5.4.3 Potilaalle vaikeat asiat sairaalahoidon aikana
Avokysymyksessä potilaan arvostamista asioista tuli esille myös niitä asioita, jotka
potilas koki itselleen vaikeaksi tai haitalliseksi sairaalahoitonsa aikana. Vastauksissa
tuotiin esille henkilökunnan käyttäytymiseen liittyviä asioita, erilaisia pelkoja ja
hoitoympäristöön liittyviä asioita. Yhdistäväksi kategoriaksi määriteltiin epäeettinen
hoito. (Taulukko 18.)
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Taulukko 18. Potilaille (N = 33) vaikeat asiat sairaalahoidon aikana. Esimerkkejä
sisällöstä.
Vaikeus

Vaikeiden asioiden sisältö

Epäeettinen hoito Henkilökunnan ylemmyys

Esimerkkejä aineistosta
Liian hieno pukeutuminen
Liikaa käskemistä
Potilasta ei uskota
Välinpitämätön suhtautuminen

Joustamattomuus

Jäykkyys ja byrokraattisuus
Epäluottamus potilaaseen

Ympäristöstä tulevat pelot

Huonokuntoiset potilastoverit

Pakottaminen

Alistaminen
Pakottaminen hoitoon
Alentavaa nauttia lääkkeet kansliassa
Menettelee, kun mukautuu

Sopimaton kielenkäyttö

Kiroilu potilaalle
Alatyylinen puhe

Potilashuoneiden ahtaus

Yksityisen tilan puute

Pitkästyminen

Aika käy pitkäksi

Potilaat kuvasivat hoidossa koettuja henkilökunnan
käyttäytymiseen liittyviä vaikeita asioita mm. seuraavasti:

ulkoiseen

olemukseen

ja

Olen kuullut, että lepositeistä on päästy eroon puhumalla, mutta häiritsevästi
käyttäytyvä potilas pitäisi kuitenkin laittaa lepositeisiin. Lisäksi olen huomannut,
että eräät hoitohenkilökuntaan kuuluvat pukeutuvat liian hienosti, tämäkin
kiihottaa toisia potilaita toimimaan hyvien käytöstapojen vastaisesti.
Huonokuntoiset potilaat ovat usein haittana. Lääkkeitä saa odottaa liian kauan,
potilasta ei uskota. (12 N)
Joillakin hoitajilla ilmennyt liiallista käskemistä, siis käskyjä ennen kehotuksia. On
joitakin rajoja, joita ei saa missään tapauksessa rikkoa. Esimerkkinä voisi mainita
heikon kielenkäytön. Jotkut ovat ilmeisen välinpitämättömiä alatyylin suhteen,
kuten kiroilun. Tämä on heikkoa, eikä sellaista voi hyväksyä, sillä voiko työssään
kiroilua käyttävän uskoa ymmärtävän vastuullisen toiminnan sisällön? Onneksi
puutteet koskevat vähemmistöä. Jos on paljon poissa työpaikalta ja aikataulut ovat
siksi ”sulloutuneet”, niin onko tärkeysjärjestys loppuun asti mietitty? (29 M)
Potilastovereihin liittyi pelkoja ja henkilökunnan harjoittamaa valvontaa sekä lääkityksen
kontrollointia pidettiin epäluottamuksena. Osaston tiloista johtuen yksityisyyttä
sairaalassa ei ollut. Hoidossa koettiin myös pitkästymistä:
Eräiden potilaiden käyttäytymiseen ja itseeni kohdistuneen pienen väkivallan
käyttöä en hyväksy. Se ahdistaa ja pelottaa minua. (1 N)
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Alentavaa nauttia esim. lääkkeet kanslian puolella, kun on monenlaista somaattista
lääkitystä. Liian isot potilashuoneet; joskus rankkaa sopeutua, kun on omat kriisit
työstettävänä. Enempi 1−2 hengen huoneita, jotta iltaisin vetäytyä esim. yksin
vaikka videoita katsomaan, itkemään. (24 N)
Ideaali paranemisympäristö tämä ei ole; kolkko huone rumine väreineen ja
kalseine valoineen, sopeutuminen kahden muun sairaan ihmisen kanssa elämiseen
samassa huoneessa. Ajoittainen pelko oudosti käyttäytyviä toisia potilaita kohtaan,
liukuhihnamainen ruokailu, vähäiset oleskelutilat joissa televisio pauhaa kauniita
ja rohkeita. Rauhallisten soppien puute jonne voisi mennä yksikseen lukemaan. Jo
jonottaminen vessaan tai suihkuun on ihmisarvoa alentavaa. (3 N)
Aika käy pitkäksi, mutta keskusteluapua tarvitsee. (27 M)
Yhteenvetona todetaan, että potilaille vaikeita asioita olivat henkilökunnan ylemmyys ja
välinpitämätön suhtautuminen potilaaseen ja hänen tarpeisiinsa. Pakottaminen hoitoon,
alistetuksi tulemisen kokemus sekä sopimaton kielenkäyttö koettiin loukkaavaksi.
Ympäristöstä johtuvat pelot, pitkästyminen, potilashuoneiden ahtaus ja yksityisen tilan
puute todettiin hoitoa ja omaa yksityisyyttä koettelevaksi asiaksi.

5.4.4 Arvo ihmisenä sairaudesta riippumatta
Avovastausten analyysin jälkeen tärkeimmäksi arvoksi potilailla täsmentyi seuraava:
”Arvo ihmisenä sairaudesta riippumatta”, joka tarkoittaa tässä ihmisarvoa. Potilaille oli
tärkeää kokemus siitä, että he olivat tasavertaisia ja tasa-arvoisia ihmisinä, vaikka
olivatkin psyykkisesti sairaita. Ihmisarvoon potilailla liittyi odotusarvoja, joiksi
aineistosta muodostuivat totuus, inhimillisyys, ihmisenä kunnioittaminen, yksityisyys ja
vapaus. (Taulukko 19.)
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Taulukko 19. Psykiatrisessa hoidossa olevan potilaan arvot. Esimerkkejä sisällöstä.
Arvo

Arvon sisältö

Esimerkkejä aineistosta

Arvo ihmisenä

Totuus

rehellisyys, suoruus

Inhimillisyys

inhimillinen kohtelu

sairaudesta
riippumatta

potilaan kohtelu normaalina ihmisenä
rauhallisuus, kuuntelu, sopu, kosketus
Ihmisenä kunnioittaminen

erilaisuuden kunnioittaminen
ihmisyyden kunnioittaminen
yksilöllisyyden kunnioittaminen
arvostaminen

Yksityisyys

tarve olla yksin ja rauhassa
Oma tila ja rauha
yksilönä huomioiminen

Vapaus

riittävää vapautta
valinnan vapautta

Potilaat odottivat sairaalahoidon aikana asioita, joiden sisältöä on kuvattu taulukossa 19.
Seuraavat autenttiset lausumat kuvaavat potilaille tärkeitä arvoja:
Vaikka olenkin potilas, toivon että kohdeltaisiin kuitenkin ihan normaalina
ihmisenä. (14 N)
Rehellisyys, suoruus, yksilön erilaisuuden kunnioittaminen. (5 M)
Asiantuntemusta ja inhimillisyyttä. (38 M)
Että ihmistä kunnioitetaan ja pidetään arvossa, kysytään myös potilaan
mielipidettä - ei tungettelevasti. Potilaskin on ihminen. (28 N)
Sitä, että minua pidetään ihmisenä ja minua myös kuunnellaan. (34 M)
Olen täällä unettomuuden ja ahdistuneisuuden vuoksi, joten pidän rauhallista
hoitoympäristöä tärkeänä. (13 M)
Hoito olisi hyvää ja saisi keskusteluapua. Lääkkeet ovat myös tärkeitä. Yksityisyys,
valinnan vapaus, voi päättää omasta hoidostaan ja sairaalassaolostaan. (28 M)

5.5 Yhteenveto tutkimustuloksista
Yhteenvetona henkilökunnan arvoista on todettavissa, että henkilökunnalle tärkeimmät
yksittäiset arvot olivat rehellisyys, omien vanhempien työn kunnioittaminen, perheen
turvallisuus, terveys, vastuuntunto, mielihyvä ja elämänkokemus. Vähiten tärkeitä arvoja
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olivat uhrautuva työ työnantajan hyödyksi, uskonnollisuus, jännittävä elämä ja
varakkuus. Lisäksi henkilökohtaisina tärkeinä arvoina tulivat esille toisen ihmisen
arvostus, perhe, koti ja rakkaus, terveys ja sosiaaliset suhteet.
Tärkeimmät motivaatiotyyppiarvot olivat hedonismi, turvallisuus ja universalismi.
Vähiten arvostettiin vaihtelunhalua, perinteitä ja valtaa. Henkilökunnan arvot näyttivät
liittyvän enemmän kollektiivisiin yhteisöllisiin arvoihin kuin individualistisiin,
yksilöllisyyttä korostaviin arvoihin.
Hoito-organisaation osatoimintojen tila sijoittui mittaustuloksissa tyydyttävän ja
hyvän välille. Osastojen tilat arvioitiin huonokuntoisiksi sisäilmaongelmien ja osastojen
epäviihtyisyyden takia. Henkilöstöresursseja pidettiin jokseenkin riittävinä, mutta työtä
kohtalaisen kuormittavana. Potilaan oikeuksista toteutuivat parhaiten inhimillinen
kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, turvallisuus ja henkilökunnan eettinen
käyttäytyminen ja toiminta. Potilaista kaksi kolmasosaa koki oikeutensa toteutuvan
hyvin.
Potilaiden ja henkilökunnan arvoissa havaittiin samankaltaisuutta lukuun ottamatta
terveyden arvoa, jota potilaat eivät tuoneet esille. Potilaat ilmaisivat arvot
konkreettisemmalla tasolla kuin henkilökunta. Potilaiden arvostukset liittyivät
hoidollisiin asioihin; sairauden tutkimiseen, lääkärin tavoitettavuuteen, perushoitoon,
lääkitykseen ja terapiahoitoon. Lisäksi arvostettiin henkilökunnan ammattitaitoa,
omahoitajuutta sekä vertaistukea. Käsitteellisemmät arvot olivat seuraavat: totuus,
turvallisuus, inhimillisyys, yksityisyys ja vapaus. Arvo ihmisenä oli potilaille erityisen
tärkeä arvo. Pakottaminen hoitoon, alistetuksi tulemisen kokemus, ympäristöstä johtuvat
pelot ja yksityisen tilan puute olivat potilaille vaikeita asioita hoidon aikana.
Tutkimuksen laadullinen osa toi esille ristiriitaisuutta hoitamisen ihanteiden ja
käytännön todellisuuden välillä. Työyhteisössä ristiriitoja aiheuttivat väärä vallankäyttö,
työmotivaation epätasaisuus ja potilaan kohteluun liittyvät seikat sekä työympäristön
rakenteiden ongelmat. Arvoperustan vakaudesta, henkilökunnan ammattitaidosta ja
osaamisesta huolimatta arvoristiriidat ja eettiset epäkohdat toiminnassa ja työyhteisössä
näyttivät vähentävän henkilökunnan työhyvinvointia ja alentavan hoidon laatua.
Yhteenveto keskeisistä tutkimustuloksista: Henkilökunnan arvoperusta näytti
muodostuvan yhteisöllisistä arvoista. Henkilökunnan ja potilaiden arvoperustassa oli
havaittavissa yhdenmukaisuutta, mutta potilaat ilmaisivat arvonsa konkreettisemmalla
tasolla kuin henkilökunta. Arvo ihmisenä oli potilaille erityisen tärkeä arvo. Potilaiden
arvostukset liittyivät sairaalahoidon aikana ensisijaisesti hoidollisiin asioihin.
Kokonaisvaltainen hoidon avulla potilaiden kuntoutuminen ja sairaalahoidon jälkeinen
selviytyminen tulivat mahdollisiksi.
Psykiatrisen hoidon ja toimintaympäristön kokemista yhteiskunnallisista sekä
rakenteellisista muutoksista, työ- ja toimintaympäristössä esiintyvistä ristiriitaisuuksista
ja eettisistä ongelmatilanteista huolimatta sekä henkilökunta että potilaat kuvasivat
hoidon nykytilaa melko hyväksi.

6 Pohdinta
Tutkimuksen pohdintaosassa esitetään pohdintaa psykiatrisen hoidon arvoperustasta ja
psykiatrisen hoidon nykytilasta tulosten ja kirjallisuuden valossa. Lisäksi arvioidaan
tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä tekijöitä, tutkimuksen merkitystä terveystieteille ja
psykiatriselle hoidolle sekä esitetään jatkotutkimus- ja kehittämishaasteet sekä
johtopäätökset.

6.1 Tutkimustulosten tarkastelu
Tutkimustuloksia tarkastellaan tutkimuskysymyksittäin lähtien henkilökunnalle
tärkeimmistä yksittäisistä arvoista ja motivaatiotyyppiarvoista. Seuraavaksi tarkastellaan
psykiatrista hoitoa tutkimusorganisaation toiminnan tilan näkökulmasta ja tarkastellaan
potilaiden arvoja ja arvostuksia hoitoon liittyen. Lopuksi esitetään pohdintaa hyvää
psykiatrista hoitoa edistävistä ja estävistä tekijöistä.

6.1.1 Henkilökunnan arvot
Henkilökunnalle kymmenen tärkeintä työhön liittyvää yksittäistä arvoa olivat rehellisyys,
omien vanhempien työn kunnioittaminen, työpaikan hyvä ilmapiiri, ystävällisyys,
perheen turvallisuus, vastuuntunto työtehtävissä, itseluottamus ammatissa, elämänviisaus
eli elämänkokemus työtehtävissä selviytymisessä, työstä saatu mielihyvä sekä terveys.
Sekä tilastollisten että laadullisten tulosten mukaan miehille ja naisille toisen ihmisen
arvostus ja kunnioittaminen, rehellisyys, terveys, perhe, sosiaaliset suhteet sekä koti ja
rakkaus olivat tärkeitä arvoja.
Vertailtaessa Schwartzin (1992) mittarilla tehtyjä aikaisempia tutkimuksia
suomalaisten arvoista on todettavissa, että tämän tutkimuksen tärkeimmiksi arvoiksi
havaitut arvot näyttivät noudattavan Puohiniemen (1993, 1995) ja Niskasen (1997)
tutkimustuloksia ja arvojärjestys kyseisiin tutkimuksiin verraten vaihteli vain vähän.
Mielihyvän arvo, joka tarkoitti työstä saatua mielihyvää ja työ- ja yksityiselämästä
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nauttimista, oli vastaajille yksi tärkeimmistä arvoista samoin kuin Niskasen (1997)
tutkimuksessa. Puohiniemen (1993) mukaan kaikille suomalaisille oma terveys, oma ja
läheisten ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi sekä tunne siitä, että pystyy itsenäisesti
vastaamaan asioistaan, ovat mitä tärkeimpiä arvoja.
Kymmenen vähiten tärkeää arvoa olivat auttavaisuus, tarkoittaen tässä
uhrautuvaisuutta työnantajan hyväksi, tottelevaisuus, uskonnollisuus, jännittävä elämä,
varakkuus, irtautuminen muiden huolista, kiitollisuudenvelka, isänmaallisuus, sosiaalinen
valta ja uskaltaminen. Myös arvoprioriteetiltaan epäsuosituimmat arvot erosivat
Puohiniemen (1993, 1995, 2002) ja Niskasen (1997) tutkimuksiin verraten vain vähän.
Tässä aineistossa uskaltamisen arvo oli kymmenen epäsuosituimman arvon joukossa,
Niskasen (1993) vastaavassa arvojoukoissa oli menestys.
Sukupuolten välisiä eroja todettiin muutamien arvojen välillä. Miesten arvoina
korostuivat rehellisyys, ahkeruus, vastuu, pitkäjänteisyys, osaaminen ja toisten
kunnioittaminen
ja
arvonanto.
Naiset
mainitsivat
suvaitsevaisuuden,
oikeudenmukaisuuden, vastuullisuuden ja luotettavuuden ja empaattisuuden sekä
ihmisyyden ja erilaisuuden kunnioittamisen tärkeinä arvoina. Empiirisissä suomalaisten
arvoja kartoittaneissa tutkimuksissa on ilmennyt eroja miesten ja naisten välillä. Naisilla
on todettu muista välittämisen menevän miehiä useammin omien etujen edelle. Miehillä
taas itsensä korostaminen on naisia keskeisemmässä asemassa. (Mikkola 1997.)
Irtautuminen muiden työntekijöiden huolista korostui enemmän miehillä kuin naisilla.
Valtaosa naisista oli samaa mieltä ympäristönsuojelusta myös työnantajan
velvollisuutena. Henkisten saavutusten arvostaminen aineellisia enemmän oli naisille
tärkeämpää kuin miehille. Myös Franzenin (2001) tutkimuksessa todettiin eroja miesten
ja naisten arvoissa. Miehet luottivat kykyynsä tehdä luovia ja itsenäisiä valintoja, kun taas
naisilla korostuivat sosiaalisia suhteet ja hedonistiset arvot.
Varakkuuden arvo puolestaan näytti olevan merkityksellisempi miehille kuin naisille.
Raha taloudellisena arvona liittyi jaksamiseen ja omaan hyvinvointiin, sillä se
mahdollistaa mm. talouden vakauden ja harrastustoiminnat. Miesten on myös todettu
olevan naisia vähemmän huolestuneita ympäristöstä ja asettavan taloudellisen
toimeentulon naisia useammin ympäristönsuojelun edelle (Kaila-Kangas ym. 1994,
Mikkola 1997).
Uskonnollisuuden arvo oli naisille selkeästi tärkeämpi kuin miehille, sillä kristilliset
arvot korostuivat vain naisten aineistossa. Aarvan ja Pasasen (2005) mukaan mietiskelyä
ja hiljentymistä terveyden edistämisessä kannattivat naiset miehiä useammin. Myös
Teinosen (2005) tutkimuksen mukaan uskonnollisuus oli naisilla kaksi kertaa yleisempää
kuin miehillä. Tavoiteltuja arvoja sekä henkilökunnalla että potilailla olivat ihmisarvo ja
kunnioitus toista ihmistä kohtaan. Ihmisen kohtaaminen on mm. pyyteetöntä toisen
ihmisen kunnioittamista, erottelemattomuutta ja valmiutta yhteistyöhön (Myllylä 2004).
Yhteys luontoon voimanlähteenä oli molemmille sukupuolille erittäin tärkeä arvo,
mutta naisille kuitenkin enemmän merkitsevä kuin miehille. Tosi ystävyys työpaikalla oli
miehille hyvin tärkeä arvo, sillä kukaan vastanneista ei ollut arvoväittämästä eri mieltä, ja
naisistakin melkein kaikki olivat ystävyyden arvosta samaa mieltä.
Ikä vaikutti jonkin verran yksittäisiin arvoihin. Vaihtelunhalun arvosta eli työpaikan
vaihtamisesta muutaman kerran elämän aikana alle 49-vuotiaiden ryhmässä oltiin
vahvimmin samaa mieltä ja yli 50-vuotiaistakin yli puolet oli samaa mieltä mutta yli 60vuotiaat olivat arvoväittämästä täysin eri mieltä. Työn hoitamista itsenäisesti ja oma-
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aloitteellisesti arvostivat 30−39-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat työntekijät yksimielisesti.
Menestystä työssä ja urakehitystä tärkeänä asiana elämässä alle 39-vuotiaat työntekijät,
mutta myös yli 60-vuotiaat pitivät tärkeänä arvona.
Koulutus vaikutti muutamiin arvoihin. Työn jännittävyys ja vaihtelevuus oli tärkeä
opistoasteen koulutuksen saaneilla henkilöillä. Yliopistokoulutuksen saaneet arvostivat
työn mielekkyyttä ja hyödyllisyyttä. Kiitollisuuden velan välttely ja itsenäinen työssä
selviytyminen näytti olevan kiistelty arvo, koska arvoväittämästä oltiin lähes yhtä paljon
samaa mieltä ja eri mieltä. Eniten eri mieltä olivat opistotason koulutuksen saaneet.
Verrattaessa tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin suomalaisten arvoista
(Helkama 1987, Suhonen 1988, Niskanen 1997, Puohiniemi 1993, 1995, 2002) on
todettavissa, että merkittäviä muutoksia ei näytä tapahtuneen. Samat arvot korostuivat
myös tässä tutkimuksessa kuin em. tutkimuksissa.

6.1.2 Henkilökunnan motivaatiotyyppien arvojakauma
Hedonismi, universalismi ja turvallisuus olivat henkilökunnalle kolme tärkeintä
yksittäistä motivaatiotyyppiarvoa. Itseohjautuvuus, yhdenmukaisuus ja hyväntahtoisuus
olivat seuraavaksi tärkeimmät motivaatiotyyppiarvot. Tarkasteltaessa kuuden tärkeimmän
motivaatiotyypin arvojen joukkoa ja kun turvallisuuden ja universalismin lasketaan
kuuluvan tässä aineistossa muiden huomiointiin ja säilyttävien arvojen joukkoon on
todettavissa, että kollektiiviset, yhteisiä päämääriä korostavat arvot olivat
henkilökunnalle ensisijaisesti tärkeimpiä arvoja. Arvoteorian (Schwartz 1992, Puohiniemi
2002) mukainen motivaatiotyyppien sijoittuminen arvokehälle on esitetty tarkemmin
luvussa 4.3.2.1.
Schwarzin (1992) määrittelyn mukaan sopimusyhteisössä (contractual society)
ihminen ei ole riippuvainen taustastaan, vaan pystyy vaikuttamaan asemaansa.
Ryhmäyhteisössä (communal society) ihmisellä on pysyviä laajalle ulottuvia
riippuvuuksia. Tässä tutkimuksessa kollektiiviset, yhteisölliset arvot olivat
henkilökunnalle ensisijaisia. Kollektiivisten, yhteisöllisten arvojen korostumisen
päätellään tässä tutkimuksessa johtuvan juuri yhteisöllisistä riippuvuuksista
psykiatrisessa toimintaympäristössä sekä havaintoihin ja tutkimustuloksiin suomalaisten
kollektiivisista arvoista. Puohiniemi on selvittänyt tutkimuksissaan (1993, 1995, 2002,
2003) laajasti suomalaisten arvoja ja asenteita. Muiden huomiointiin ja omaan
turvallisuuteen liittyvät kollektiiviset arvot perinteitä lukuun ottamatta ovat suomalaisille
tärkeämpiä kuin individuaaliset, yksilön päämääriä edustavat arvot. (Puohiniemi 2002.)
Ainoastaan hedonismin (1. sija) ja itseohjautuvuuden (4. sija) motivaatiotyyppien
sisältämät arvot kuuden tärkeimmän motivaatiotyypin joukossa edustivat yksilöllisyyden
ja itsenäisyyden arvostamista henkilökunnan arvomaailmassa. Hedonismi tässä
yhteydessä tarkoittaa mielihyvää työstä sekä pyrkimystä nauttia sekä työ- että
yksityiselämästä. Hedonismilla ei siten tässä yhteydessä ymmärretä vain nautiskelevaa ja
jatkuvasti iloista elämäntapaa. Ihmisen perustarve on jostakin nauttimisen tarve.
Työelämässä työn tyydyttävyys, työhyvinvointi sekä yksityiselämän ilo ja sopusointu
pitävät yllä ihmisen aktiviteettia, motivaatiota ja ovat tärkeitä, voimia lisääviä ja
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jaksamista tukevia elämän perusasioita. Myös arkkiatri Pelkonen (2001) on todennut, että
hyvä elämä on iloa olla olemassa, itsekunnioitusta ja hyväksytyksi tulemista.
Itseohjautuvuuteen kuuluvat luovuus, terve itseluottamus, oma-aloitteisuus,
päätöksentekokyky ja kiinnostuneisuus uusista asioista työn kehittämiseksi tukevat työn
hallintaa ja kehittämistä. Työn ilo syntyy osaamisesta ja onnistumisesta, tietoisuudesta
oman työn merkityksestä ja mahdollisuudesta tehdä jotakin arvokasta toisen hyväksi
(Pelkonen 2004). Hedonismin ja itseohjautuvuuden arvot näyttäytyvät siten positiivisesti
tässä tutkimuksessa ja merkityksellisinä työhyvinvoinnin kannalta.
Vähiten tärkeitä motivaatiotyyppiarvoja olivat suoriutuminen, valta, perinteet ja
vaihtelunhalu. Tulos on yhdenmukainen Puohiniemen (1993, 2002) tulosten kanssa.
Neljän vähiten kannatetun arvon joukko, perinteitä lukuun ottamatta, koostui
individuaalisista, yksilöllisyyttä korostavista arvoista. Ihminen on arvokokonaisuus, jossa
ilmenevät kaikki kymmenen arvoa, jos ei muuten, niin tietyn arvon kiistämisenä. Vallan
ja perinteiden arvo kiistetään useammin kuin muiden arvojen. (Puohiniemi 2002.) Tässä
tutkimuksessa vallan motivaatiotyyppi korostui miesten aineistossa ja universalismin
motivaatiotyyppi sen sijaan naisten aineistossa. Tulos on täysin yhteneväinen
Puohiniemen (1993) kanssa. Perinnearvoja lukuun ottamatta suomalaisten
arvomaailmassa korostuvat yhteisölliset arvot ja valta on yhteisöllisyyttä arvostavalle
suomalaiselle vaikea asia (Puohiniemi 2002).
Psykiatrisen työyhteisön on työn luonteen vuoksi toimittava yhteistyössä ja työtoverin
apuun luottaen. Tällöin vallan tavoittelu voi jäädä taustalle tai se voi olla olemassa
työyhteisössä piiloarvona. Henkilökunnan välisen yhteistyön tarve ja yhteisöhoito
(Isohanni 1986) selittänee ainakin osittain tämän aineiston kollektiivisten arvojen
korostumisen ja individuaalisten arvojen vähäisemmän arvostuksen. Tiimityöllä,
työnohjauksella ja muilla yhteisillä työkokouksilla on merkitystä pitkällä tähtäyksellä
työssä jaksamiseen ja kyseiset toiminnot näyttäytyvät psykiatrisessa työyksiköissä hyvin
toimivan työyhteisön tunnuspiirteinä. (Miettinen & Lehtonen 2000.)

6.1.3 Organisaation toiminnan tila
Organisaation toiminnan tilaa koskeva tieto kerättiin lomakekyselyllä, johon sisältyi
henkilökunnan lomakkeessa 28 ja potilaiden lomakkeessa 26 hoidon osatoiminnan tilaa
arvioivaa kysymystä. Tässä tutkimuksessa mittarilla kuvattiin psykiatrisen hoidon
nykytilaa. Mittaria on aikaisemmin käytetty kehittämistutkimuksissa Oulun
yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1993, 1995 ja 1997 Psykiatrian klinikan
muutoksenseurantaprojekteissa. Tässä tutkimuksessa vastaajaryhminä olivat henkilökunta
ja potilaat. Hoidon osatoimintoja mittaavat muuttujat yhdistettiin hoitamisen, ilmapiirin
ja johtamisen osa-alueisiin Mielosen (2000) tutkimuksessa käytetyn mallin mukaisesti.
sekä mittarin arvo-osio potilaan oikeuksia mittaavaksi osioksi.
Hoitaminen. Hoitamisen osa-alueita pidettiin varsin hyvinä. Omahoitajuus, työryhmän
osaaminen, lääkehoito, perheen ja verkoston kohtaaminen sekä kriisiapu saivat arvon
hyvä. Yhteisöhoito todettiin tyydyttäväksi. Potilaiden pitivät lääkehoitoa, kriisiapua ja
perushoitoa hyvinä. Ryhmäterapia ja hengellinen hoito saivat matalia keskiarvoja
molemmissa vastaajaryhmissä. Osastotyyppien välisiä eroja todettiin muuttujassa
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ryhmäterapia. Suljetuilla osastoilla ryhmäterapiaa mahdollisesti käytettiin vähemmän
kuin avo-osastolla. Hengellinen hoito saattoi käsitteenä jäädä epäselväksi ja mahdollisesti
hoitavan henkilökunnan oli vaikea omassa työssään havaita hengellisen hoidon aluetta.
Ongelmiksi koettiin tiedottamisen vajeet, lääkäreiden suuri vaihtuvuus sekä muuttunut
potilasaines. Osastoilla oli yhä enenevässä määrin monisairaita potilaita, jolloin
potilaiden somaattisten sairauksien takia koettiin tarve lisäkoulutukseen. Työmäärän
todettiin kasvaneen resursseihin nähden. Myös Mäkisen ym. (2003) tutkimuksen mukaan
muutokset potilasrakenteessa, lääkärien vaihtuminen ja muodollisesti epäpätevät lääkärit
aiheuttivat lisäpaineita henkilökunnalle. Miettisen ja Lehtosen (2000) toteavat, että työn
vaativuuden kasvu näkyi selvästi työntekijöiden rasittuneisuutena, vaikka keskinäisen
avun toimivuuteen oltiinkin tyytyväisiä. Aarvan ja Pasasen (2005) mukaan psykiatrinen
työ oli kuitenkin motivoivaa ja sisältää ammatillisen kehittymismahdollisuuden.
Ilmapiiri. Osastojen ilmapiiri arvioitiin hyväksi molemmissa vastaajaryhmissä.
Potilaiden aineistossa miehet pitivät ilmapiiriä parempana kuin naiset. Henkilökunnan
työperäinen stressi arvioitiin kohtalaiseksi, mutta työn tyydyttävyys koettiin hyväksi.
Miettinen ja Lehtonen (2000) toteavat, että psykiatrian alalla tulevaisuus on muuttunut
muita erikoisaloja turvattomammaksi ja työstressi on lisääntynyt. Aarvan ja Pasasen
(2005) mukaan työelämän tuottavuusvaatimukset kasvavat koko ajan ja tuolloin
mielipiteet kääntyvät painottamaan työtä ja stressiä työn puutteen sijasta terveyttä
uhkaavana tekijänä. Muuttuneesta hoitotyöstä johtuen hoitajat tunsivat ajoittain
riittämättömyyttä työssään, koska monet tilannetekijät, mm. kirjaaminen veivät aikaa
varsinaiselta potilastyöltä (McLaughlin (1999). Avovastausten perusteella vahva
ammatillinen osaaminen, kokemus, moniammatillinen tiimi- ja yhteistyö,
yhteenkuuluvuus ja työhön sitoutuminen olivat osastojen vahvuuksia. Kyseiset vahvuudet
näyttävät myös tukevan työyhteisön hyvää ilmapiiriä. Työtyytyväisyyttä käsitelleiden
tutkimuksen mukaan psykiatrisen henkilöstön voima näytti olevan juuri yhteistyössä.
(Miettinen & Lehtonen 2000, Rask & Levander 2002.)
Johtaminen. Työryhmän johtaminen, hallinto, johdon tuki ja ohjaus sekä hinta- ja
kustannustietoisuus arvioitiin tyydyttävän tasolle, mutta lähiesimiestyö hyväksi.
Erityisesti avovastauksissa arvostettiin osastonhoitajien luottamusta työntekijöihinsä.
osastonlääkärin ja osastonhoitajan johtamiskykyä arvioitiin hyväksi. Hinta- ja
kustannustietoisuus tarkoitti toiminnan taloudellisuuden arviointia. Tulosten perusteella
sekä henkilökunta ja potilaat olivat tyydyttävästi tietoisia hoidon kustannuksista.
Samansuuntaisia tuloksia totesivat tutkimuksissaan Mielonen (2000) sekä Miettinen ja
Lehtonen (2000).
Tilat ja ulkoinen ympäristö arvioitiin heikkotasoiseksi molemmissa vastaajaryhmissä.
Toimintatiloihin oltiin tyytymättömiä sisäilma- ja homeongelmien, ahtaiden
potilashuoneiden ja epäviihtyisyyden vuoksi. Henkilökunta piti työympäristöongelmia
terveysriskinä. Tyytymättömyyttä muuttuneeseen toimintaympäristöön todettiin myös
Mielosen (2000) tutkimuksessa. Työturvallisuuslain 25 § velvoittaa työnantajalta
toimenpiteitä työntekijöiden terveyttä vaarantavien kuormitustekijöiden vähentämiseksi.
Henkilökunnan oireilun vuoksi sisäilmaongelmiin puututtiin ja korjaavia toimenpiteitä
klinikassa alettiin tehdä jo vuonna 2003. (Psykiatrian klinikan toimintakertomus 2003.)
Myös potilaat esittivät mm. henkilökunnan käytökseen ja tilojen viihtyvyyteen liittyviä
kehittämistoiveita (Psykiatrian tulosyksikön toimintakertomus 2003).
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Potilaan oikeuksien toteutumisen parhaimmat arviot saivat inhimillinen kohtelu,
ihmisarvon kunnioittaminen, turvallinen hoitoympäristö sekä henkilökunnan eettinen
käyttäytyminen ja toiminta. Latvalan (1998) mukaan hoitotyössä tulee ottaa huomioon
potilaan arvot, mieltymykset, henkilökohtaiset ominaisuudet ja hänen terveydentilansa.
Potilaan kannalta vaikeuksia terveydenhuoltohenkilöstön kanssa voi syntyä
prioriteettikonfliktien, resurssien puutteen ja muutosvaatimusten edessä (Larrebee ym.
1998). Henkilökunta arvioi potilaan tiedonsaantioikeuden hyväksi, mutta potilaat
tyydyttäväksi. Potilaat tarvitsevat kuitenkin selkeää tietoa osaston säännöistä (Heikkinen
& Tiri 2004). Marshallin ja Solomonin (2000) mukaan tietoa saatiin harvoin hoidon
suunnittelusta, mutta paremmin lääkehoidosta ja potilaan diagnoosista.
Tulosten perusteella yksilöllisyys ja tasa-arvo hoitoa koskevissa päätöksissä tulivat
hyvin huomioiduksi. Kuitenkin henkilökunta arvioi ne paremmin toteutuviksi kuin
potilaat. Pelkosen ja Marttusen (2004) mukaan potilaat toivovat hoitajilta enemmän aikaa
ja paneutumista heidän vaikeuksiinsa. Yksityisyys osastolla arvioitiin heikoksi ja
puutteelliseksi molemmissa vastaajaryhmissä. Yksityisyyden puute ja ympäristötekijät
voivat lisätä potilaiden aggressiivisuutta (Duxbury & Whittington 2005).
Potilaat totesivat itsemääräämisoikeuden olleen riittämätöntä tai myös hyvin toiminut
potilaan oikeus. Rajoitteiden käytön koettiin olleen tarpeellisia silloin, kun psyykkinen
vointi oli ollut huono. Tarjoamalla luottamuksellista keskustelua voidaan vähentää
hoitokielteisyyttä ja edistää hoidon lopputulosta (Wissow ym. 2002). Potilaslähtöisessä
hoidossa potilas voi osallistua hoitoaan koskevaan suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin yhteistyössä terveydenhuollon henkilöstön kanssa (Lorencz 1991, Jones &
Meleis 1993). Vuokila-Oikkosen ym. (2004) tutkimuksen mukaan potilaan ja
henkilökunnan yhteistyöneuvotteluissa keskustelun kulku on asiantuntijalähtöistä ja
ammattilaisten kontrolloimaa, joten potilaan mielipide jää vähäiselle huomiolle. Tässä
tutkimuksessa enemmistö potilaista koki voivansa osallistua hoitoaan koskevaan
päätöksentekoon riittävästi. Hoitoa ja kohtelua pidettiin enimmäkseen hyvänä.
Potilaan oikeuksia mittaavaa arvo-osiota käytettiin ensimmäistä kertaa toiminnan tilan
mittarissa tässä tutkimuksessa. Vertailukohdetta samalla mittarilla tehtyyn aikaisempaan
tutkimukseen ei ole. Henkilökunta arvioi potilaan oikeuksien toteutumista keskiarvolla
8,1 ja potilaat keskiarvolla 8,0. Tulos on mittarin asteikon mukaan hyvä.
Osastojen kehittämistarpeet nousivat ongelmista. Työympäristön rakenteiden ja
ilmastoinnin uudistamisen todettiin olevan erittäin ajankohtaista ja työturvallisuutta
lisäävä tekijä. Lääkäritilanteen vakauttamiseksi osastoille toivottiin saatavan pysyviä
lääkäreitä. Henkilökunta tunsi tarvitsevansa lisäkoulutusta. Avohoidon palveluiden
kehittämistä pidettiin hyvin tärkeänä. Kostamo-Pääkkö (2001) tutkimuksessaan on tullut
siihen tulokseen, että avohuollossa ei ole olemassa mitään yhtenäistä
mielenterveyssektorin palvelujärjestelmää. Löydettävissä on vain yksittäisiä, irrallaan ja
ilman suunniteltua yhteistyötä toimivia palvelupisteitä, joista asiakkaiden on löydettävä
oikeanlaiset palvelut. Mielenterveystyön resursseja ovat myönteisesti lisänneet
psykiatristen omais- ja potilasjärjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen lisääntynyt aktiivisuus
(Andersson 2005).
Yhteenveto hoito-organisaation toiminnan tilasta: Hoitamisen, ilmapiirin ja
johtamisen osa-alueissa oli tapahtunut paranemista verrattuna aikaisempaan tutkimukseen
(Mielonen 2000). Osastojen tilat arvioitiin edelleen huonokuntoisiksi sisäilmaongelmien
ja epäviihtyisyyden takia. Potilaan oikeuksista toteutuivat parhaiten inhimillinen kohtelu,
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ihmisarvon kunnioittaminen, turvallisuus ja henkilökunnan eettinen käyttäytyminen ja
toiminta. Potilaan hoito ja osastojen toiminta todettiin varsin tyydyttäväksi, ja tätä
voidaan selittää osittain sillä, että tutkittavien arvoperusta on perinteisen vakaa ja
kunnossa. Keskeistä on myös psykiatrisen hoito-organisaation laaja lääke- ja
hoitotieteellinen tutkimusperinne. Tutkimusorganisaatiossa on kehitetty pitkäjänteisesti
organisaation toimintaa, laatutyötä, johtamista ja hallintoa. Koetulla hoidon hyvyydellä
todetaan olevan yhteys sekä henkilökunnan että potilaiden arvoperustaan, jossa oli
havaittavissa yhdenmukaisuutta. Vakaan ja yhteisöllisiin arvoihin perustuvan arvopohjan
vaikutuksesta ja ohjaamana työ- ja hoitoyhteisö näyttäisi siten myös kestävän toiminnassa
ilmenevät ajoittaiset eettiset ristiriidat ja arvokonfliktit.

6.1.4 Potilaan arvostukset
Potilaat arvostivat kokonaisvaltaista hoitoa, johon kuului psyykkisen hoidon lisäksi
erilaisten oireiden ja vaivojen tutkiminen sekä somaattinen hoito. Turvallinen
hoitoympäristö ja osaston hyvä ilmapiiri olivat potilaille hyvin tärkeitä asioita.
Turvallisuudentunnetta lisäsi henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito. Saarennon ym.
(1990) mukaan potilaiden ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus on ratkaiseva osaston
ilmapiirin kannalta. Ilmapiirin seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on välttämätöntä
psykiatrisessa osastohoidossa etenkin kriisien ja muutosten yhteydessä.
Tiedon saamista hoidossa tapahtuvista asioista pidettiin tärkeänä. Tieto rauhoitti mieltä
ja lisäsi luottamusta henkilökuntaan. Hottin (2004) tutkimuksen mukaan psykiatriset
potilaat haluavat saada tietoa sairaudestaan. Sekä lääkärit että potilaat havaitsivat
skitsofreniapotilaiden ja depressiopotilaiden hyötyvän sairauttaan koskevasta tiedosta.
Potilaat olivat sitä mieltä, että tieto vaikutti myönteisesti myös läheisten suhtautumiseen
sairastunutta kohtaan. Välimäen (2004) mukaan potilaan tiedonsaantioikeus toteutuu
vielä puutteellisesti ja tiedonsaannin kehittäminen on tärkeää. Sairautta ja hoitoa
koskevan tiedon tulisi olla ajantasaista, toistettua ja sen tulisi perustua kunkin henkilön
yksilöllisiin tarpeisiin.
Tämän tutkimuksen yhtenä osa-alueena pyrittiin määrittämään potilaan odotusten ja
kokemusten välisiä suhteita (Leino-Kilpi 2003). Tulevaisuus ja siihen liittyvät odotukset
merkitsivät potilaille kuntoutumista siten, että potilas pystyisi selviytymään sairautensa
kanssa kotona.
Terveysarvo oli tärkeä arvo henkilökunnalle, mutta potilaiden aineistossa sitä ei
mainittu tai se jäi vastaajilta tunnistamattomaksi. Terveys merkitsee mahdollisesti
potilaille toimeentulemista joko kotona tai asumispalveluyksikössä avohoidon turvin.
Suunnitellut intervallijaksot sairaalassa tukivat potilaan avohoitoa ja potilaan voinnin
seurantaa. Mikäli avohoitoa oli niukasti saatavilla, voinnin huonotessa potilas tuli
sairaalajaksolle joko omasta tahdostaan tai lähetteellä tahdonvastaisesti. Tällöin
sairaalahoito oli korjaavaa, valvovaa ja lääkepainotteista potilaan voinnin
vakauttamiseksi. Tirin (2005) tutkimuksen potilaan hyvä olo tarkoittaa sairauden oireiden
lieventymistä ja psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten perustarpeiden tyydyttymistä.
Sairaalahoidon jälkeinen selviytyminen sairauden kanssa oli mahdollisesti potilaille
riittävän hyvä terveysarvo. Potilaan subjektiiviset kokemukset riittävästä terveydestä ja
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hyvinvoinnista ovat arvokkaita ja toisten ihmisten määrittelyn ulottumattomissa.
Kuntoutuminen psyykkisestä sairaudesta voi olla luonteeltaan samanlainen prosessi kuin
kuntoutuminen mistä tahansa elämän katastrofista tai vakavasta fyysisestä sairaudesta
(Lehto 2004). Terveys-arvo saattoi siten olla olemassa potilailla piiloarvona, joka liittyy
elämässä selviytymiseen.
Henkilökunnan ja potilaiden tärkeimmiksi arvoiksi erottuivat ihmisarvo ja ihmisen
kunnioittaminen. Lisäksi molemmilla vastaajaryhmillä esiintyneitä muita arvoja olivat
rehellisyys, inhimillisyys, luotettavuus, yksilöllisyys, yksityisyys, turvallisuus ja vapaus.
Potilaat arvostivat korkealle hoidollisia asioita, joiden avulla ja ansiosta oma ja
mahdollisimman itsenäinen elämä sairaalan ulkopuolella voisi tulla mahdolliseksi.
Lindqvistin (2003) mukaan on tärkeää, että yhteisössä ylläpidetään pyrkimystä
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja kuunnellaan kaikkia ryhmiä ja osapuolia ja että
pidetään kiinni ihmisarvosta, joka on kaikkien ihmisoikeuksien perusta. Tirin (2005)
Suomen ja Kreikan psykiatrista hoitoa vertailleessa tutkimuksessa Kreikan psykiatrisessa
hoidossa henkilökunnan näkökulmasta korostui potilaan ihmisarvo samanlaisin oikeuksin
kuin muillakin ihmisillä. Tämä tutkimuksen tärkeimmäksi arvoksi potilaille muodostui
juuri ”Arvo ihmisenä sairaudesta riippumatta”.

6.1.5 Toteutuuko potilaan hyvä hoito?
Arvioitaessa psykiatrisen hoidon nykytilaa ja sen hyvyyttä on todettavissa, että tulosten
mukaan henkilökunnan arvoperusta, osaaminen, ammattitaito ja työhön sitoutuminen
näyttivät olevan kunnossa. Arvot mainitaan hyvän hoidon edellytyksinä, mutta toisaalta
arvot jäävät kuitenkin monesti yleiselle tasolle ja niiden yhteys hoidon periaatteisiin jää
löyhäksi (Leino-Kilpi 1990). Tulosten mukaan hoidossa ilmeni ajoittain eettisiä
epäkohtia, jotka koskivat potilaan ihmisarvoista hoitoa ja kohtelua, työyhteisön
ristiriitaisuuksia sekä yhteistoimintaan liittyviä pulmakohtia. Henkilökunta esitti
avovastauksissaan arviointia ja pohdintaa asioista, joita vastaajat ei hyväksyisi. Tämän
lisäksi vastaajat kertoivat epäeettisestä toiminnasta ja käyttäytymisestä, jota henkilökunta
koki tapahtuvan psykiatrisen hoidon toimintaympäristössä ja käytännön todellisuudessa.
Myös Gracen ym. (2003) tutkimuksessa todettiin, että eettisiä ja inhimillisten oikeuksien
kysymyksiä esiintyi jopa päivittäin tai muutamia kertoja viikossa.
Alangon ja Leino-Kilven (2001) mukaan kätilö- ja terveydenhuollon opiskelijoiden
päättelyssä oli puutteita eettisten ongelmien havaitsemisessa ja omien arvojen
käyttämisen osa-alueilla. Tässä tutkimuksessa henkilökunta tiedosti eettiset
ongelmakohdat psykiatrisessa hoidossa. Tiri (2005) toteaa, että arvoperustaisen
psykiatrisen hoidon tulee huomioida potilaiden kokemuksellinen tieto arvioitaessa
kärsimyksen vaikutusta potilaan henkilökohtaisessa elämässä, kohtelussa ja hoidossa.
Mikä saa aikaan epäeettistä toimintaa ja miten epäeettisen toiminnan piirteitä voisi
vähentää työ- ja hoitoympäristössä? Wynaden ym. (2000) mukaan hoitoyhteisössä tulisi
ottaa huomioon, etteivät rankaisevat, voimakkaat toimenpiteet olisi osa potilaan hoitoa ja
eristämisen käytäntöä. Ihmisolemukseen liittyvä ominaisuus on tiedonhalu (Sajama
1993). Aristoteleen hyve-etiikan mukaan eettisten asioiden omaksuminen ja toteutuminen
perustuu kasvatukseen ja opetukseen. Ihminen eroaa muusta luonnosta juuri siten, että
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hän voi järkensä ja harkintansa avulla ohjata itseään ja valintojaan sekä auttaa ja edistää
potilaan elämän palautumista hyväksi. (Knuutila 1989.)
Etiikan opetuksen vähäisyys terveydenhuoltoalan koulutuksissa voi olla yksi syy
siihen, että potilaan hoidossa, työyhteisössä ja yhteistoiminnassa ilmenee epäkohtia.
Opetusministeriön terveydenhuoltoalan koulutuksen osaamiskriteereissä on nykyisin
myös eettinen osaaminen. Lääkärin peruskoulutuksessa etiikalla ei ole selkeää asemaa,
vaikka lääketieteen ja lääkärien etiikalla on vankka perinne ja etiikkaa pidetään yhtenä
ammattikunnan tärkeimmistä tunnusmerkeistä. Suurin osa lääketieteen opiskelijoista piti
etiikkaa tärkeänä opintoalana koko peruskulutuksen ajan, mutta etiikan opetuksen
vähäisyyttä ei ole onnistuttu korjaamaan opetusohjelmissa. (Väyrynen & Vainiomäki
2003.) Esimerkiksi Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen
lisensiaatin opinto-ohjelmassa vuosina 2003–2004 ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajien koulutusohjelmassa vuosina 2004–2005 etiikan opintoja oli yksi
(1) opintoviikko (Pesonen 2003, Anttonen 2004).
Etiikan päämääränä ei ole ainoastaan tieto, vaan myös hyvä toiminta (Knuutila 1989,
Thesleff & Sihvola 1994). Vaikka tietoa olisikin, ohjaako tieto oikeaan toimintaan
nopeasti muuttuvissa hoitamisen käytännön tilanteissa? Tieto eettisesti oikeasta
toiminnasta velvoittaa ammattilaisia suorittamaan työtehtävät hyvin, oikein ja
huolellisesti. Potilaan eristämiseen liittyvistä käytännöistä on olemassa erilaisia
käsityksiä. Muutamien tutkimusten mukaan hoitajat uskoivat eristämisen olevan
hyödyllistä, eikä toimenpiteitä pidetty liian voimakkaina, mutta potilaiden mielestä
eristäminen tehtiin monesti vähäisestä häiriöstä ja henkilökunnan käyttäessä valtaa ja
kontrollia (Meehan & Bergen 2004, Hinsby & Baker 2004).
Velvollisuusetiikka korostaa ihmisen oikeuksia ja tasa-arvoa, jolloin kaikkia on
kohdeltava samalla tavalla, vaikka siitä ei olisikaan välitöntä hyötyä (Sajama 1993), sillä
kaikilla ihmisillä on yhtäläinen ja yleinen ihmisarvo (Airaksinen 1987, Aristoteles 1989,
Määttänen 1999). Mielenterveyspalveluiden laatusuositus (2001) ja hoitotyön eettiset
ohjeet
korostavat
ammattilaisten
velvollisuutta
toimia
oikeudenmukaisesti
(Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 1996, Lääkärin etiikka 2000, Sepponen ym. 2000).
Seurausetiikassa tekoja tarkastellaan hyötyetiikan näkökulmasta. Ihminen on
onnellinen tuntiessaan mielihyvää ja välttyessään tuskallisilta kokemuksilta. Ihmisten
tulisi päättää teoistaan, arvioimalla tekojensa eettisiä hyötyjä ja valitsemalla teon, josta on
vähiten haittaa ja eniten hyötyä. (Määttänen 1999.) Kenelle on hyötyä epäeettisestä
toiminnasta? Epäeettinen toiminta ja toimintaan liittyvä väärä vallankäyttö eivät lisää
potilaan eikä työyhteisön onnellisuutta, päinvastoin sillä on mielipahaa, ahdistusta ja
levottomuutta kasvattava vaikutus. Kun sekä hyve-etiikan, velvollisuusetiikan, hoitotyön
periaatteiden ja hyötyetiikan mukaan epäeettinen toiminta on väärää, pahaa, tuomittavaa
ja hyödytöntä, voidaan kysyä, miksi epäeettistä toimintaa ilmenee ainakin jossakin
määrin hoito- ja työyhteisössä. Selittäviä tekijöitä ja toiminnassa vaikuttavia asioita on
monia.
Hoitohenkilökunnan ikääntymisellä voi olla merkitystä suhteessa työssä jaksamiseen
työn toteuttamiseen ja työhyvinvointiin (Kanste 2005). Tässä tutkimuksessa
henkilökunnan keski-ikä oli 42,5 vuotta ja työkokemuksen pituus nykyisessä työssä oli
keskimäärin melkein 9 vuotta ja työuralla lähes 18 vuotta. Psykiatristen potilaiden sairaus
on luonteeltaan usein regressiivistä tai psykoottisen kiihtynyttä. Vaikeasti sairaat potilaat
provosoivat taantuneella kai kiihtyneellä käyttäytymisellään henkilökuntaa joko
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tiedostamattomasti tai tietoisesti. (Isohanni 1996.) Etiikka, ei myöskään ammattietiikka,
ole itsestään selvää, vaan sen ylläpitäminen vaatii ponnisteluja ammattihenkilöiltä.
Vaikeasti sairaat potilaat ja krooniset sairaudet osana hoito- ja työympäristöä voivat
aiheuttaa henkilökunnan kyynisyyttä ja työmotivaation vähenemistä. Joillakin tässä
tutkimuksessa mukana olleilla osastoilla on myös mielentilatutkimuksessa olevia
oikeuspsykiatrisia potilaita. Raskin ja Levanderin (2002) tutkimuksen mukaan
henkilökunnan työtyytyväisyyttä vähensivät juuri väkivaltaiset potilaat ja konfliktit
kliinisen hoitotyön ympäristössä.
Terveydenhuollossa pakon käyttö on yleensä harvinaista. Psykiatrinen sairaalahoito
poikkeaa tästä käytännöstä (Wynaden ym. 2000, Olofsson & Norberg 2001, Meehan &
Bergen 2004, Tuori & Kiikkala 2004). Psykiatrisessa hoidossa potilaat ovat sairauden
luonteen vuoksi usein hoidossa suljetuilla osastoilla tahdostaan riippumatta. Tällöin
hoitohenkilöstö joutuu ajoittain rajoittamaan potilaan oikeuksia esimerkiksi liikkumisen,
ruokailun, henkilökohtaisten välineiden ja omaisiin sekä ystäviin yhteydenpidon suhteen.
Psykiatrisessa hoidossa tarpeellisen pakon ja eristämisen käytännöistä ollaan enemmän
yksimielisiä kuin somaattisilla osastoilla (Lutzen 2000).
Kun toinen henkilö määrittelee, mikä on ihmiselle, tässä tapauksessa potilaalle
hyväksi, yksilö herkästi asettuu vastaan sitä, mitä ei ole itse voinut valita. Tällöin
aggressiivisuus
nousee
esiin
valinnanvapauden
ja
itsemääräämisoikeuden
menettämisestä. Hoitavalta henkilökunnalta edellytetään jatkuvaa seurantaa ja
tunneherkkyyttä siitä, milloin tukevat tai toisaalta rajoittavat toimenpiteet ovat tarpeen
(Välimäki 2004). Anderssonin (2005) mukaan psykiatrisen hoidon pakkotoimenpiteiden
tulee tapahtua avoimesti ja rehellisesti. Potilaan itsemääräämisoikeutta ja vapauksia
rajoitettaessa tulee toiminnan perustua lainsäädäntöön sekä yhteistyöhön ja sopimuksiin
potilaan kanssa (Mielenterveyslaki 1116/1990). Osaston hyvä ilmapiiri, henkilökunnan
keskusteluvalmius ja saatavilla olo ovat keinoja vähentää konfliktitilanteita psykiatrisessa
hoidossa (Heikkinen & Tiri 2004). Olofssonin ja Norbergin (2001) mukaan potilaille oli
tärkeää inhimillisen kohtelun lisäksi keskustelu ja tiedon saaminen eristämisen
tarkoituksesta.
Väkivaltaiset potilaat ovat kuitenkin tosiasia psykiatrisessa hoidossa (Hakola ym.
1990). Potilaiden aggressiivisuus ja sen toistuva esiintyminen voivat olla uhka
hoitohenkilöstön jaksamiselle ja työhyvinvoinnille. Hoitajien tulee silti ottaa huomioon
aggressiivisen potilaan oikeuksien ja arvokkuuden kunnioittaminen. Aggressiivisuuden
hallinta vaatii hoitajilta ammattimaista oman itsensä tuntemusta ja kykyä kehittää
ammattitaitoaan. Aggressiivisuus on haaste käytännön työssä toimiville, mutta myös
esimiesasemassa toimiville. (Taipale & Välimäki 2002.) Työturvallisuuslain (27 §)
mukaan työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työolosuhteet on järjestettävä niin,
että väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta.
Potilaat kertoivat vastauksissaan myös heille vaikeista asioista. Myös tämä aineisto
analysoitiin, koska potilaan kuvaamat heille vaikeat asiat olivat potilaiden kokemuksia
psykiatrisesta sairaalahoidosta. Potilaille vaikeita asioita olivat henkilökunnan ylemmyys
ja välinpitämätön suhtautuminen potilaaseen ja hänen tarpeisiinsa. Pakottamisen hoitoon,
alistetuksi tulemisen kokemuksen sekä sopimattoman kielenkäytön potilaat kokivat
loukkaavana. Meehanin ja Bergenin (2004) tutkimuksen mukaan potilaat olivat sitä
mieltä, että eristäminen tuntui heistä rangaistukselta ja käytännöllä oli vain vähän
terapeuttista arvoa.
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Pakon ja kontrollin lisäämistä pidetään usein negatiivisena ja potilaan oikeuksia
rajoittavana toimintana (Tiihonen 2000, Wynaden 2000, Meehan ym 2004). Kun potilas
omana kokemuksenaan kuvaa pakottamiseen liittyviä toimenpiteitä vaikeina ja
ahdistavina, herää kysymys, miten ahdistusta voisi helpottaa ja vähentää. Kysymys on
mielenterveyshäiriöistä kärsivien ihmisoikeuksista (Tuori & Kiikkala 2004). Ihmisarvon
mukainen kohtelu sekä asiallinen ja ammatillinen käyttäytyminen suhteessa potilaaseen
ovat eettisesti oikeita keinoja pakkohoidon tilanteissa. Intensiivisellä valvonnalla ja
pitämällä potilasta pakolla turvallisessa ympäristössä eristyshuoneessa voidaan turvata
itsetuhoisen potilaan elämän jatkuminen (Sorvari 2000, Tiihonen 2004). Tällöin on
kysymys elämän arvon säilyttämisestä. Hyvä vuorovaikutus henkilökunnan kanssa,
yhteistoiminnallisuus ja dialogiin perustuva keskustelu ovat keinoja kannatella potilasta
suhteessa elämän jatkumiseen sairauden vaikeissa vaiheissa (Vuokila-Oikkonen 2002).
Pelkosen ja Marttusen (2004) mukaan nuorten itsemurhien ennaltaehkäisyn perustana
voidaan pitää riskinuorten tunnistamista, ei vain psykiatrisessa hoidossa, vaan myös
perustason terveydenhuollossa sekä koulu- ja sosiaalitoimessa.
Ympäristöstä johtuvat pelot, pitkästymisen, potilashuoneiden ahtauden ja yksityisen
tilan vähäisyyden potilaat kokivat vaikeina asioina. Potilaiden hoitoaika sairaalassa
saattaa olla pitkä, jopa useita kuukausia. Tällöin hoitoympäristön viihtyisyys ja muut
ympäristötekijät korostuvat. Kuitenkin psykiatrisessa hoidossa ja toimintaympäristössä
tulee olla selkeät rajat ja järjestys, koska psyykkinen sairaus sinänsä on kaoottista ja
potilaan mieli on epäjärjestyksessä. Tietty päiväohjelma ja järjestys auttavat potilasta
jäsentämään ympäröivää maailmaa ja todellisuutta. (Isohanni 1986.) Psyykkisen voinnin
korjaantuessa koe- ja kotilomat sekä porrasteinen avohoitoon siirtyminen ovat lisäämässä
potilaan omaa elämän hallintaa. Sairaala oli paikka, jossa potilas tunsi olevansa turvassa
sairauden vaikeissa vaiheissa.
Hengellinen hoito ja sen huomiointi osana kokonaishoitoa oli vastaajien mielestä
vähäistä. Greasleyn ym. (2001) toteavat, että psykiatrinen hoito on oire- ja
lääkekeskeistä, vaikka henkilöstö tiedosti tarpeen kokonaisvaltaiseen hoitotapaan. Silti
hengellinen hoito on unohdettu tutkimusalue. Sairaalassa on useita teologisen
koulutuksen sairaalasielunhoitajia, jotka kuuluvat yksiköiden moniammatilliseen
työryhmään ja ovat tarvittaessa käytettävissä. Mahdollisesti henkilökunta ei tunne kovin
hyvin hengellisiä asioita, eivätkä pidä hengellistä vakaumusta potilaan voimavarana ja
mahdollisuutena kuntoutumisessa ja eheytymisessä. Tiedon ja osaamisen puute
hengellisten tarpeiden havaitsemisessa ja käsittelyssä voi näkyä näiden asioiden
vähättelynä. Kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön kuuluu tarvittaessa myös auttaminen
potilaan hengellisten kysymysten käsittelyssä. Teinosen (2005) mukaan naiset näyttävät
miehiä useammin turvautuvan uskontoon terveyteen liittyvissä ongelmissa, mutta
uskonnollisuus ei näytä suojaavan masentuneisuudelta elämän vastoinkäymisissä.
Iäkkäillä henkilöillä uskonnon merkityksenä korostuivat etenkin rukous ja kiitollisuus
Jumalaa kohtaan. Rukoukseen liittyivät turva, toivo ja elämässä jaksaminen.
Tutkimuksen laadullinen osa toi esille ristiriitaisuutta hoitamisen ihanteiden ja
käytännön todellisuuden välillä. Tällöin on ongelmallista puhua Leino-Kilven (1990)
tarkoittamasta hyvästä hoidosta ja sen perusteista. Työyhteisössä ristiriitoja aiheuttivat
väärä vallankäyttö, työmotivaation epätasaisuus, potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät
seikat sekä työ- ja hoitoympäristön rakenteiden ongelmat. Oikeudenmukaisuuden
periaatteen mukaan iän, elämäntavan tai varallisuuden takia ei tulisi hyväksyä esiintyvää
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syrjintää (Sepponen ym. 2001, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Grönfors
ym. (2001) selvityksen mukaan työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen ja työsuoritukseen
yhteydessä olevat tekijät liittyvät mm. johtamiseen, palkkaukseen, kiireeseen, osaamiseen
vuorovaikutukseen ja työilmapiiriin. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan johtamiseen
oltiin aika tyytyväisiä, ammatillista osaamista ja työilmapiiriä pidettiin hyvänä..
Ajoittaisista toimintaan liittyvistä eettisistä epäkohdista ja ristiriidoista huolimatta
hoidon todettiin olevan pääosin hyvää, turvallista, inhimillistä ja oikeudenmukaista.
Perusolettamus hoidon toteuttamisessa on se, että ihminen on tavoitetietoinen olento ja
toimii edistääkseen sitä, mitä pitää hyvänä. Avoimesti puhutut ja yhteisesti hyväksytyt
työyhteisöarvot voivat helpottaa työskentelyä ja voivat antaa ryhtiä toiminnalle (Suonsivu
2003). Vakaan ja yhtenäisen arvoperustan johdosta työ- ja hoitoyhteisö näyttäisi siten
kestävän toiminnassa ilmenevät ajoittaiset eettiset ristiriidat ja arvokonfliktit.

6.1.6 Hyvää hoitoa estävät tekijät
Hyvän hoidon vastakäsite on huono hoito, jota voidaan tarkastella silloin, mikäli hyvä
hoito ei toteudu. Liljan ym. (2004) tutkimuksessa hoitajien mielipiteen mukaan
psykiatriset potilaat olivat joko hyviä, huomaamattomia tai pahoja ja vaikeita potilaita.
Asenteet näyttivät riippuvan potilaan käyttäytymisestä. Myönteistä asennoitumista
potilasta kohtaan voi vähentää työskentely pitkäaikaispotilaiden osastoilla (Tay ym.
2004). Suonsivun (2003) mukaan potilaan hoitoon heijastuvat organisaation arvomaailma
ja työkulttuuri. Potilaat tietävät, kuulevat, näkevät ja vaistoavat sen, onko organisaatio
tasapainossa ja onko siellä työskentelevillä hyvä olla.
Hoitavan henkilöstön julkisivun oletetaan yleensä olevan vain hyvä ja hoidon
korkeatasoista, jolloin ihmisen sisin voi vaatia esiin myös vastavoimia. On ideologioita ja
instituutioita ja pyrkimyksiä, jotka vilpittömästi kuvittelevat itsensä hyvää tarkoittaviksi
ja oikeassa oleviksi, vaikka niihin liittyisi vakavaa epäoikeudenmukaisuutta,
vallankäyttöä ja ihmisarvon loukkaamista. Mitä puhtaampi julkisivu on, sitä vahvemmin
myös käänteinen pyrkii toteutumaan ja usein se pääsee kasvamaan salassa. Tutkimusten
mukaan uskonnollisella, hoidollisella ja kasvatuksellisella alueilla toimivissa yhteisöissä
on todettu olevan kaikkein vaikeinta ja kroonisinta työpaikkakiusaamista. (Lindqvist
2000). Psykiatrisessa hoidossa lääkityksen kontrolloiminen on keskeistä, mutta
vuorovaikutus ja kommunikointi potilaan kanssa voi jäädä vähemmälle (Haglund ym.
2004). Potilaat kuitenkin toivoivat inhimillistä kohtelua ja enemmän keskustelua
(Olofsson & Norberg 2001).
Lindqvist (2000, 2004) on pohtinut hyvän ja pahan olemusta. Hänen mukaansa
hoitotyössä työskentelevät ihmiset ovat lähellä ihmisten kokemuksien tunnepintaa ja
joutuvat hyvin pitkäaikaisesti seuraamaan niihin liittyviä ihmiskohtaloita. (Lindqvist
2004.) Tällöin arvoihin, eettisyyteen ja moraaliin voi liittyä myös vastakohtainen eli
arvottomuus, paha ja huono. Kovuuden ja piittaamattomuuden lisääntyminen maailmassa
sekä eri puolilla lisääntyvät hylkäämiskierteet vievät ajan oloon auttajilta toivoa heidän
työssään. On olemassa paljon työstä väsyneitä ihmisiä, mutta myös työssään
haavoittuneita ihmisiä. Näiden ihmisten elämä on joutunut vaakalaudalle työssä koettujen
pahojen tilanteiden, kokemusten ja kertomusten takia, niin että huolimatta ammatillisesta
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suojauksesta heidän on vaikeaa toipua kokemuksistaan. Ihmisillä on kuitenkin oikeus ja
moraalinen velvollisuuskin liittyä hyvään, joka on meille elämän lahjana annettu.
Kristillisen näkemyksen mukaan hyvä on kykenevä läpäisemään pahan ja armo on
vahvempi kuin kosto. (Lindqvist 2004.)
Työskentely psykiatrisessa sairaanhoidossa on todennäköisesti erityisen kuormittavaa
henkilökunnalle. Hoitohenkilöstö on työssään alttiina väkivallalle, uhka- ja
vaaratilanteille ja henkilökohtaisille loukkauksille potilaiden taholta (Haglund ym. 2004,
Duxbyry & Whittington 2005). Potilaan uhkaavan käyttäytymisen kohtaaminen aiheuttaa
hoitajille mm. masennusta, vihaa, itsesyytöksiä, unihäiriöitä ja erilaisia kiputuntemuksia
(Taipale & Välimäki 2002, Heikkinen & Tiri 2004). Myös todellinen hengenvaara on
otettava huomioon jopa päivittäin työskenneltäessä psykoottisesti sairaiden potilaiden
keskellä. Varovaisuus työssä, vaaratilanteiden ennakointi ja kontrolloiminen ovat
psykiatrisen hoidon arkipäivää. (Meehan & Bergen 2004.) Hoitajilla on kaksoisrooli:
hoitaa ja kontrolloida (Hinsby & Baker 2004).
Työturvallisuuden näkökulmasta henkilökunnan yhteistyö, keskinäinen luottamus,
avunsaaminen ja avunantaminen sekä kollegiaalisuus ovat keskeisiä tekijöitä
työssäjaksamisen ja siinä selviytymisen kannalta. Myös henkilökunnalla on inhimillinen
oikeus turvalliseen työympäristöön (Työturvallisuuslaki 738/2002). Psyykkisten
sairauksien luonteen vuoksi täysin turvallista ja riskitöntä työympäristöä ei voitane
saavuttaa ainakaan akuutin psykiatrisen hoidon osastoilla. Tämän vuoksi henkilökunnan
työturvallisuutta uhkaaviin tekijöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Canvinin ym.
(2005) mukaan pakon käyttöä psykiatrisessa hoidossa voidaan perustella potilaan
vaarallisuudella, ja sairaudentunnon puuttumisella. Jansen ym. (2005) toteavat, että
henkilökunnan on tärkeää tietää potilaan vaarallisuudesta.
Hyvän ja pahan välinen taistelu sekä vallankäyttö ovat olleet vuosituhansien ajan
filosofisen pohdinnan aihe (Niskanen 1997). Etiikan tehtävänä on käynnistää ja ylläpitää
arvokeskustelua sekä huippulääketieteen sovelluksista että terveydenhuollon
syrjäytymisilmiöistä. Molemmissa tapauksissa viisaus ja välittäminen ovat eettisesti
avainasemassa. (Lindqvist 2003.) Etiikka on osa arjen työtä, toimintaa ja ratkaisujen
tekemistä. Lindqvistin (2000) mukaan arjen etiikka on uskallusta elää siinä
tietoisuudessa, että parhaatkin tekomme ovat ristiriitaisia ja useimmista ratkaisuistamme
seuraa sekä hyvää että pahaa.
Yksilöiden uusi liikkumavapaus, jonka siirtyminen agraarisesta teolliseen
tuotantotapaan on tuonut, on myös heikentänyt joitakin vahvimmista sosiaalisista siteistä,
jotka aikaisemmin ovat yhdistäneet ihmisiä, esimerkiksi perheyhteyttä ja sen
auktoriteettihierarkiaa. Yksityinen ihminen tuntee itsensä vieraantuneeksi toisten
ihmisten yhteydestä. (von Wright 1995.) Rauhalan (1999) mukaan olemme aina suhteessa
toisiin ihmisiin ja näissä olosuhteissa kietoudumme väistämättömästi eettisiin
velvoitteisiin heitä kohtaan. Samoin olemme aitoja ihmisiä vain suhteissa yhteiskuntaan,
kulttuuriin ja luontoon ja vastuussa niistä kohdaltamme. Eettisyyden syvin perusta
ihmisessä on siten hänen eksistointinsa tavassa ”olla liittyen olemassa”.
Hoito- ja lääkintäalan lait ja asetukset, eettiset periaatteet ja ammattietiikka ovat
yhteiskunnan säätämiä velvoitteita työntekijöiden ammatinharjoittamiseen ja
ammattikuntien ohjeita jäsenilleen. Niillä pyritään ohjaamaan ja edistämään potilaiden
oikeudenmukaista hoitoa. Psykiatrisessa sairaalassa joudutaan sairauksien luonteesta
johtuen käyttämään pakkotoimenpiteitä ja rajoituksia lain velvoittamana. Tämän
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tutkimuksen tulokset osoittivat ristiriitaisuuksia hoitamisen ihanteiden ja käytännön
todellisuuden välillä. Ammattihenkilöillä on valtaa suhteessa hoidettaviin potilaisiin,
mutta valtaa tulee käyttää eettisesti oikein, koska hoidon ja toimenpiteiden kohteena on
aina sairas ihminen. Huonokuntoisten, vajaavaltaisten ja ilman omaisverkoston
huolenpitoa olevien potilaiden hoidossa ja kohtelussa korostuu henkilökunnan
ammattietiikan tärkeys. Eettisen omantunnon hereillä pitäminen on vastuullinen yksilön
asia, mutta se on myös yhteisön asia kollektiivisten periaatteen mukaisesti. Lindqvistin
(1990) mukaan etiikan tehtävänä on tuen antaminen erityisesti niille, joiden omat
edellytykset itsensä puolustamiseen ovat kaikkein vähäisimmät. Siksi on juuri
pakonalaisten ihmisten inhimilliseen ja arvokkaaseen kohteluun kiinnitettävä erityistä
huomiota. Muut pystyvät heitä paremmin valvomaan omia oikeuksiaan.

6.2 Tutkimuksen luotettavuus
6.2.1 Aineiston luotettavuus
Tutkimus toteutettiin yhdessä sairaalassa ja sen psykiatrian klinikassa, jossa jo
aikaisemmin on tehty organisaatiota ja hoidollisia käytäntöjä koskevaa tutkimusta, (mm.
Isohanni (1983) Räsänen, 1995, Läksy, 1995, Nikkonen 1996, Lassila 1997, Lepola 1997,
Latvala 1998, Hakko, 2000, Räsänen 2000, Mielonen 2000, Vuokila-Oikonen 2002).
Tämä tutkimus liittyy osana psykiatrian klinikan pitkään tutkimusperinteeseen ja
tutkimustoimintaan, jolla pyritään kehittämään potilaan hoitoa, organisaation toimintaa ja
johtamista. Tällä tutkimuksella haluttiin saada tietoa psykiatrisen hoidon taustalla olevista
arvoista, psykiatrisen hoito-organisaation toiminnan tilasta ja potilaan hoidosta.
Tutkimuksen yhtenä puutteena on todettava se, että tutkimus kohdistui vain yhteen
sairaalaan, joten tuloksia ei voi yleistää koskemaan muita psykiatrisia sairaaloita.
Psykiatrian klinikan hoito-osastoista tutkimukseen mukaan lupautui kaikki 11 hoitoosastoa. Keskimääräinen hoitohenkilökuntamäärä kyseisillä osastoilla oli noin 195
työntekijää (Psykiatrian tulosyksikön toimintakertomus 2003). Henkilökunnan aineiston
koko muodostui niin suureksi kuin se resurssit, yhteistyö osastojen kanssa ja tutkittavien
suostumus huomioiden oli mahdollista (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999).
Aineistonkeruu suoritettiin kesäaikana eli 15.5.−4.9.2003, joten vuosilomien
ajankohtaisuus saattoi vähentää tutkimukseen osallistujien kokonaismäärää.
Henkilökunnan aineiston kooksi muodostui (n = 125). Kaikkien osastojen yhteen laskettu
vastausprosentti oli siten 64 %. Yksittäisten osastojen vastausprosentti vaihteli 50−86 %,
jota voidaan pitää kyselytutkimukselle kohtuullisena jopa hyvänä (Töyry ym. 1993).
Muutamien osastojen vesivahingot ja korjaustyöt saattoivat alentaa kyseisten osastojen
vastausprosenttia päivittäisen toiminnan ja potilaiden hoidon vaikeutuessa.
Tutkimukseen osallistuvien potilaiden (n = 47) kohdalla aineiston koko toteutui siinä
määrin kuin aineiston keruun ajankohtana potilaiden kunto ja vointi sekä suostumus
huomioiden olivat mahdollista (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999). Kun
hoidon hyvyyttä arvioidaan, myös hoidon saajien tulee osallistua arviointiin (Meriläinen
1989). Potilaat olivat tässä tutkimuksessa tasavertaisina tiedonantajina. Kun potilaat
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olivat keskimäärin lähes neljä viikkoa hoidossa (Psykiatrian klinikan toimintakertomus
2003), heille ehtii muodostua kuva osastojen toiminnan tilasta, joten tähän tutkimukseen
saatiin esille arvokasta tietoa potilaiden näkökulmasta.
Psykiatrisen sairauden luonteesta johtuen osalla potilaista tutkimukseen osallistumista
rajoitti mm. potilaan psyykkinen huonokuntoisuus tai paranoidinen suhtautuminen
tutkimukseen ja tällöin potilaat eivät halunneet tai heitä ei voitu ottaa mukaan
tutkimukseen. Eettiset kysymykset liittyvät mielenterveyspotilaan yksityisyyteen,
itsemääräämisoikeuteen, tiedonsaantiin ja vapaaehtoisuuteen perustuvaan suostumukseen
tutkimuksen tiedonantajaksi (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, Latvala
2001). Madridin julistuksessa (1999) todetaan, että psykiatriset potilaat ovat
tutkimushenkilöinä varsin haavoittuvia, joten erityinen varovaisuus on tarpeen heidän
riippumattomuutensa ja heidän psyykkisen ja fyysisen loukkaamattomuutensa
turvaamiseksi.
Eettisiä normeja sovellettiin tutkittavien joukkoa valittaessa (Madridin julistus 1999,
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999) siten, että potilaan hoidosta vastaavalta
lääkäriltä tai henkilökunnalta tiedusteltiin psyykkiseltä kunnoltaan soveltuvia potilaita
mukaan tutkimukseen. Tällä menettelyllä pyrittiin turvaamaan se, että tutkimukseen ei
pyydetä niitä potilaita, joiden psyykkinen vajaakykyisyys on este osallistua tutkimukseen.
Hoitava henkilökunta osallistui potilasaineiston keruuseen antamalla osastoillaan
potilaille kyselylomakkeen tai tutkijalle osoitettiin niitä potilaita, jotka hoitavan
henkilökunnan arvion mukaan pystyivät vastaamaan kyselyyn. Potilaille korostettiin
osallistumisen vapaaehtoisuutta (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999). Monet
potilaista olivat hyvin innokkaita ja avuliaita vastaamaan kyselyyn. Muutamat heistä
kuitenkin suhtautuivat tutkimukseen epäluuloisesti lähinnä silloin, kun heiltä pyydettiin
kirjallista suostumusta. Tämä pieni osa, josta tutkijan tiedossa on kaksi potilasta, jäi pois
tutkimuksesta ja lopulliseksi potilasaineiston kooksi muodostui (n = 47).
Erään potilaan oli vaikea löytää vastaus kysymykseen, mitä hän arvostaa ja pitää
tärkeänä hoidon aikana. Potilas mietti kauan kysymystä ja tutkija selvensi hänelle, että
kysymystä voi ajatella sen kautta, mitä potilas kokee tarvitsevansa hoidossaan.
Avovastauksessa luki ”Tuen saamista arvostan. Tarvitsen, en tiedä itsekään mitä
tarvitsen” (V 45, N). Psykiatrinen potilas saattaa kärsiä kognitiivisen tason alentumasta
(Isohanni 2000). Joillakin kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla erilaiset
kognitiiviset muutokset ovat pysyviä (Antila & Henriksson-Tuulio 2005). Häiriöt
potilaan kognitiivisessa tasossa voivat vaikeuttaa potilaan ilmaisukykyä omista
tarpeistaan
ja
odotuksistaan
myös
sairaalaympäristössä.
Potilasaineiston
kyselylomakkeen puuttuvat tiedot voivat siten selittyä osittain kognitiivisen tason
puutoksilla.
Eettisinä luotettavuuskysymyksinä on tarkasteltava niiden potilaiden osallistumista
tutkimukseen, joiden itsemääräämisoikeutta oli rajoitettu. Tutkimuksen toteuttamiseen
liittyvät
toimintatavat
käsiteltiin
yliopiston
eettisessä
toimikunnassa
ja
tutkimusorganisaation tieteellisessä toimikunnassa (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
488/1999). Kyseisillä ratkaisuilla pyrittiin varmistamaan potilaan oikeuksien säilyminen
ja se, että potilaan itsemääräämisoikeutta ei loukata Kaikki tähän tutkimukseen
osallistuneet potilaat antoivat informaatioon perustuvan vapaaehtoisen suostumuksen
kirjallisena.
Jos
potilas
ei
halunnut
osallistua
tutkimukseen,
hänen
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itsemääräämisoikeuttaan kunnioitettiin eikä hän osallistunut tutkimukseen. (Laki
lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999.)
Sairaalassa olevilla potilailla on yhtäläinen ja loukkaamaton ihmisarvo. Psykiatrisessa
hoidossa olevat potilaat ovat siten samanarvoisia ja yhtä oikeutettuja osallistumaan
tutkimukseen kuin kuka muu tutkittava tahansa. Olisi eettisesti arveluttavaa rajata potilaat
pois tämänkaltaisesta tutkimuksesta sillä perusteella, että sairauden luonne on
psyykkinen, sillä psyykkinen sairaus sinänsä ei ole este tutkimukseen osallistumiselle
(Välimäki & Lehtonen 2002). Kun tutkitaan psykiatrisen hoidon arvoperustaa ja hoitoa,
tulee myös potilaan mielipiteen kuulua kantaa ottavana ja toiminnan tilaa arvioivana
näkemyksenä. Tutkijan eettisenä velvollisuutena on myös tutkimukseen osallistuneiden
henkilöiden henkilötietojen salassapito. Ennen aineistonkeruuta tutkija allekirjoitti
kirjallisen vaitiololupauksen, jolla hän sitoutui noudattamaan organisaation yleisiä
tutkimus- ja kehittämisohjeita.
Tutkimuksen puutteena on pidettävä sitä, että potilaita oli tutkimuksessa mukana
ainoastaan 47. Yrityksestä huolimatta potilaita ei kuitenkaan kesän 2003 aikana saatu
lisää mukaan tutkimukseen. Suurin syy oli potilaiden psyykkinen huonokuntoisuus, joka
rajoitti tutkimukseen osallistumista. Elokuussa 2003 mukaan saatiin enää vain muutamia
potilaita, ja tästä syystä aineiston keruu päätettiin lopettaa 21.8.2004, jolloin aineiston
koko oli (n = 47). Tutkimusjoukko on näyte yhden psykiatrisen sairaalan henkilökunnasta
ja potilaista. Tulokset eivät ole yleistettävissä laajemmin, mutta tutkimuksella saatiin
esiin uutta tietoa vähän tutkitulta alueelta arvoista ja psykiatrisesta hoidosta
mielenterveysalan
etiikan
näkökulmasta.
Tietoa
voidaan
hyödyntää
tutkimusorganisaatiossa kehitettäessä potilaan hoitoa ja laajemminkin psykiatrisissa
sairaaloissa.

6.2.2 Mittareiden luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuuden arviointi perustuu myös menetelmän ja mittauksen
luotettavuuteen. Tässä tutkimuksessa käytettiin kahta kyselylomaketta tiedonkeruun
menetelmänä. Kyselylomakkeet olivat ilmeisesti helppoja täyttää, vaikkakin
henkilökunnan kyselylomake oli potilaskyselyä huomattavasti laajempi, koska se sisälsi
sekä Schwartzin mittarin arvokysymykset sekä organisaation toiminnan tilan mittarin
kysymykset. Enimmäkseen lomakkeet oli täytetty järjestelmällisesti kaikkien väittämien
ja kysymysten osalta. Tutkimuksen rajoituksena on todettava myös se, että molempia
tutkimuskohteita, arvoja ja organisaation toiminnan tilaa, mitattiin subjektiivista käsitystä
ja myös vastaajan asennetta mittaavalla kyselyllä, jolloin neutraalia, objektiivista ja
”puolueetonta” mittausta ei ole käytettävissä.
Hoidon laatua arvioivia mittareita valittaessa on tärkeää arvioida huolellisesti mittarin
käyttökelpoisuutta ja soveltuvuutta omaan tutkimukseen (Wilson 1985, Waltz ym. 1991).
Lisäksi tulee tiedostaa se, millaista tietoa halutaan ja miten tuloksia tullaan
hyödyntämään käytännön hoitotyössä. Potilaan näkökulmasta tarkasteltuna
asiakaskyselyillä on paikkansa arvioitaessa terveydenhuollon laatua. (Välimäki &
Suhonen 2003.) Tässä tutkimuksessa myös henkilökunta arvioi organisaation toiminnan
tilaa ja epäsuorasti siis myös hoidon toteutumisen laatua. Mittareilla saatiin vastaukset
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tutkimuskysymyksiin, eli henkilökunnan arvoperustaan, potilaiden arvostamiin asioihin
sekä hoidon toteutumisen nykytilan tasoon.
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Mittareiden
validiteettia arvioitaessa arvioitiin sisältö- ja rakennevaliditeettia. (Polit & Hungler 1999.)
Sisältövaliditeetissa arvioidaan sitä, mittaavatko mittarin osiot sitä, mitä on haluttu tutkia.
Rakennevaliditeettia arvioitaessa tarkastelun kohteena on se, missä laajuudessa mittari
mittaa tarkasteltavaa käsitettä (Burns & Crove 1997).
Mittarin eri osa-alueiden sisäistä johdonmukaisuutta voidaan arvioida Chronbachin
alfa-kertoimella (Polit & Hungler 1999). Kertoimen arvo voi vaihdella 0−1 ja mitä
lähempänä reliabiliteettikerroin on yhtä, sitä yhdenmukaisempana voidaan
summamuuttujaa pitää (Polit & Hunler 1999). Mittarin alfa-arvojen rajasta on erilaisia
käsityksiä. Tässä tutkimuksessa käytettiin Landiksen ja Kochin (1977) ohjeellisia rajaarvoja. Landiksen ja Kochin (1977) määrittämiä raja-arvoja käytetään yleisesti
lääketieteessä. Heidän mukaansa mittarin reliabiliteetti on pieni, jos arvo on 0,00−0,20,
tyydyttävä, jos arvo on 0,21−0,40 ja kohtuullinen, jos arvo on 0,41−0,60. Mittarin
reliabiliteetti on hyvä, jos arvo on 0,61−0,80 ja erinomainen jos arvo on yli 0,80.
Kulttuurien välisessä tutkimuksessa Schwartzin (1992) mittarin reliabiliteettia pidettiin
aika kohtuullisena, sillä Cronbachin alfan arvot olivat 0,45−0,79 (Schwartz 1992).
Puohiniemen (1995) tutkimuksessa motivaatiotyyppien alfa-arvo vaihteli 0,56−0,76
välillä ja se on samansuuntainen Schwarzin tutkimuksessa todetun reliabiliteetin kanssa.
Tässä tutkimuksessa Scwartzin mittarin 56 muuttujan Cronbachin alfa oli erinomainen
0,83. Motivaatiotyypeistä itseohjautuvuuden, vaihtelunhalun, hedonismin, vallan,
turvallisuuden, yhdenmukaisuuden ja perinteiden Cronbachin alfa kerroin vaihteli välillä
0,23−0,59. Näiden motivaatiotyyppien reliabiliteettia voidaan pitää Landiksen ja Kochin
(1977)
määrittämien
raja-arvojen
mukaan
tyydyttävänä.
Suoriutumisen,
hyväntahtoisuuden ja universalismin motivaatiotyyppien alfa-arvo vaihteli välillä
0,41−0,59 ja reliabiliteetti oli kohtuullinen (Landis ja Koch 1977).
Tutkimusmenetelmäkirjallisuuden mukaan motivaatiotyyppien Cronbachin alfa-arvot
olivat tässä tutkimuksessa aika pienet (Burns & Crove 2003). Matalia alfa-arvoja on
raportoitu myös aikaisemmissa Schwartzin (1992) mittarilla tehdyissä tutkimuksissa.
Esimerkiksi Sagivin ja Schwartzin (2004) tutkimuksessa motivaatiotyyppien Cronbachin
alfa-arvot vaihtelivat enimmäkseen välillä 0,61−0,65. Motivaatiotyyppien sisältämien
väittämien tulisi mitata samaa asiaa esimerkiksi turvallisuutta tai hyväntahtoisuutta.
Cronbachin alfa-arvojen perusteella voisi todeta, että väittämät eivät mitanneet
luotettavasti motivaatiotyypeissä tarkoitettua asiaa tällä aineistolla.
Matalia Cronbachin alfa-arvoja saaneita motivaatiotyyppien osioita tarkasteltiin
erikseen ja kokeiltiin, voitaisiinko matalia arvoja saaneita osiota poistamalla parantaa
alfa-arvoja. Kuitenkin nyt raportoidut Cronbachin alfa-arvot olivat korkeimmat, mitä tällä
menetelmällä saavutettiin tässä aineistossa. Tutkimuksessa mittarin reliabiliteetti jäi
motivaatiotyyppien osalta alhaiseksi ja motivaatiotyyppien alfa-arvot eivät tukeneet
mittarin reliabiliteettia. Yksittäisten väittämien osalta mittarin reliabiliteetti oli
erinomainen.
Organisaation toiminnan tilan mittarin kyselylomaketta esitestattiin pienellä
potilasmäärällä (n = 5) ennen kyselyn suorittamista ja esitestaajat pitivät lomakkeen
täyttämistä kohtalaisen helppona. Kyselylomaketta ei esitestattu henkilökunnalla, koska
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sitä oli aikaisemmin käytetty VAS-janamittarina kyseisessä sairaalassa vuosina 1993,
1995 ja 1997 (Mielonen 2000) ja oli siitä syystä jo tunnettu tutkimusympäristössä.
Tutkija käytti mittarin reliabiliteetin testaamisessa Mielosen (2002) tutkimuksen
mukaista muuttujien ryhmittelyä hoitamiseen, johtamiseen ja ilmapiiriin, jolloin analyysi
perustuu mittarin aikaisemman käyttäjän ja testaajan menetelmiin ja tuloksiin.
Mielosen (2000) tutkimuksessa Organisaation toiminnan tilan mittarin yksittäisten
muuttujien Cronbachin alfa-arvo lääkehoidon osa-alueessa oli pieni eli 0,16. Muiden
yksittäisten muuttujien osa-alueissa alfa-arvo vaihteli 0,41−0,76 välillä ja mittarin
reliabiliteetti osoittautui kohtuulliseksi tai hyväksi. (Landis ja Koch 1977.)
Mittarin reliabiliteetti testattiin uudelleen tässä tutkimuksessa numeerisella asteikolla.
Henkilökunnan aineiston 28 muuttujan Chronbachin alfa-arvo oli 0,88. Landiksen ja
Kochin (1977) määrittämien ohjeellisten raja-arvojen mukaan tätä reliabiliteettia voidaan
pitää erinomaisena. Hoitamisen osatoimintojen alfa-arvo oli 0,75, johtamisen
osatoiminnoissa 0,65 ja ilmapiirin osiossa 0,62. Reliabiliteettia voidaan siten pitää
hyvänä. Arvo-osiossa alfa-arvo oli erinomainen 0,84.
Potilaiden aineistossa 26 muuttujan alfa-arvo oli 0,94, eli erinomainen. Hoitamisen
osa-alueen alfa-arvo oli 0,84, johtamisessa 0,61 ja ilmapiirin osiossa 0,64, jolloin mittarin
reliabiliteetti on hyvä. Arvo-osiossa alfa-arvo oli 0,88 jolloin reliabiliteetti oli
Chronbachin alfan perusteella erinomainen (Landis & Koch 1977).
Organisaation toiminnan tilan mittarin kokonaisreliabiliteetti oli erinomainen sekä
hoitamisen, johtamisen, ilmapiirin ja arvo-osion reliabiliteetti vaihteli hyvän ja
erinomaisen välillä. Kuitenkin on todettava, että hoitamisen, ilmapiirin, johtamisen ja
arvo-osion reliabiliteetin testaus tehtiin nyt ensimmäisen kerran. Ainoastaan yhden
mittauskerran perusteella mittarin luotettavuudesta ei voida tehdä lopullisia
johtopäätöksiä, vaan tarvitaan lisätutkimusta ja testaamista mittarin luotettavuuden
varmistamiseksi.

6.2.3 Tilastollisen analyysin luotettavuus
Tutkija oli tietoinen keskiarvojen herkkyydestä virhepäätelmille etenkin vinoissa
jakaumissa. Kun Schwartzin muuttujien jakaumia tutkittiin, tultiin siihen tulokseen, että
jakaumat olivat vinoja. Tästä syystä, ja koska Schwartzin 56 muuttujat olivat laatua
mittaavia luokkamuuttujia, yksilöarvojen analyysissä päädyttiin yhdistämään muuttujat
kaksiluokkaisiksi, eri mieltä−samaa mieltä luokiksi. Tällä menetelmällä saatiin selville
tärkeimmät yksilöarvot ja niiden järjestys sekä arvoerot suhteessa taustamuuttujiin.
Väittämistä muodostettiin Schwartzin kehittämän arvoteorian mukaisesti
summamuuttujina kymmenen motivaatiotyyppiä. Motivaatiotyyppien jakaumat
noudattivat normaalijakaumaa ja tällöin voitiin käyttää keskiarvoja ja ryhmien vertailussa
t-testiä ja varianssianalyysiä. Kyseisiä menetelmiä ovat käyttäneet mittarin soveltajat
(esim. Puohiniemi 1993, 2002, Niskanen 1997). Schwartzin mittarin 56 muuttujan joukko
tiivistettiin kymmeneksi motivaatiotyypin ryhmäksi mittarin kehittäjän teorian
mukaisesti.
Organisaation toiminnan tilan mittarin aineiston kuvailussa päädyttiin käyttämään
keskiarvoja perustunnuslukuina, samoin kuin mittarin kehittäjätkin olivat tutkimuksissaan
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tehneet (Isohanni ym. 1991, Mielonen 2000). Analyysin ja tulosten tulkinta sekä
raportointi noudattavat täten ennen sovellettuja esitystapoja.
Tutkimuksessa käytettiin analyysimenetelminä tilastollisia perusmenetelmiä.
Esimerkiksi faktorianalyysiä ei käytetty lopullisessa analyysivaiheessa eikä tulosten
tulkinnassa, vaikka alustavassa tilastollisessa vaiheessa faktorianalyysi tehtiinkin
molempien mittareiden aineistolle. Organisaation toiminnan tilan mittarilla kerätyn
aineiston faktorianalyysistä luovuttiin, koska potilaiden aineistossa havaittiin 19
puuttuvaa tietoa ja myös henkilökunnan aineistossa oli 26 puuttuvaa tietoa. Jo yhdenkin
puuttuvan tiedon ilmeneminen jonkin vastaajan kohdalla aiheuttaa faktorianalyysissä
vastauksen hylkäämisen. Koska potilaiden aineistossa ei voitu tehdä faktorianalyysiä
suureksi muodostuvan vastausten hylkäämisprosentin (40 %) takia, sitä ei pidetty
mielekkäänä tehdä myöskään henkilökunnan aineistossa. Näyttöön perustuvan hoidon
kehittämiseksi tarvitaan myös kuvailevia perusanalyysimenetelmiä (Sandelowski 1997),
joita tässä tutkimuksessa käytettiin.
Organisaation toiminnan tilan mittarissa käytettiin Mielosen (2002) tutkimuksen
mukaista muuttujien ryhmittelyä hoitamiseen, johtamiseen ja ilmapiiriin tiivistämään
mittarin sisältämät muuttujat pienemmäksi muuttujajoukoksi. Analyysi perustuu mittarin
aikaisemman käyttäjän ja testaajan menetelmiin ja tuloksiin. Mittariin lisättiin arvo-osio
uutena muuttujaryhmänä täydentämään tutkimusongelman mukaista tiedon saatavuutta.
Mittari edellyttää kuitenkin vielä lisäkehittelyä ja testaamista suuremmalla aineistolla
mittarin käsitteistön, rakenteen ja luotettavuuden parantamiseksi.

6.2.4 Tutkimuksen laadullisen osan luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen tuottama tieto on merkittävää näyttöön perustuvan toiminnan ja
sen kehittämisen kannalta. Näyttöön perustuvassa toiminnassa tarvitaan sekä yksilöllistä
että yleistävää tietoa. Laadullinen tutkimus on arvioitava luotettavasti käyttämällä
tunnettuja kriteerejä. (Kylmä ym. 2004.) Tämän tutkimuksen laadullisen osan
luotettavuutta arvioidaan Lincolnin ja Guban (1985) tutkimuksissaan muovanneiden
luotettavuuskäsitteiden
avulla.
Laadullisen
tutkimuksen
luotettavuuden
arviointikriteereistä esitetään erilaisia näkemyksiä. Peruskysymyksinä aineiston ja
tulosten luotettavuuden arvioimiseksi laadullisessa tutkimuksessa esitetään neljä kriteeriä,
jotka ovat totuusarvo, sovellettavuus, pysyvyys ja neutraalius. (Lincoln & Guba 1985,
Guba & Lincoln 1989, Perttula 1995).
Lincoln ja Guba kutsuvat malliaan responsiiviseksi konstruktiiviseksi arvioinniksi,
jossa responsiivisuus viittaa juuri tutkittavan kohteen parametrien ja rajojen tavoittamisen
vaikeuteen. Ne muotoutuvat Lincolnin ja Guban (1985) mukaan vasta arvioinnin aikana,
joten niitä ei voida muotoilla a priori (ennen kokemusta). Konstruktiivisuus viittaa
puolestaan siihen, että kaikki havainnot sosiaalisesta todellisuudesta ovat tulkintojen
tulosta, hermeneuttisen logiikan mukaisesti. Tässä tutkimuksen ja tulkinnan kohteena
olivat hoitotyön ammattilaisten ja potilaiden näkemykset ja kokemukset psykiatrisesta
hoidon kokonaisuudesta.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi kohdistuu koko tutkimusprosessiin.
Keskeistä on tutkimuksen eri vaiheiden ja raportoinnin tarkastelu, jossa arvioidaan sitä,
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miten tutkija on onnistunut tavoittamaan tutkittavan ilmiön. Laadullisen tutkimuksen
luotettavuuskysymykset liittyvät tutkijaan, aineiston laatuun, aineiston analyysiin ja
tulosten esittämiseen. (Lincoln & Guba 1985.)
Totuusarvon arviointikriteeriksi Lincoln ja Guba ovat nimenneet käsitteen vastaavuus
(credibility). Vastaavuus toteutuu, kun tutkija osoittaa, että tutkimuksen tuottamat
johtopäätökset (rekonstruktio) tutkittavien kuvailemasta (konstruoimasta) todellisuudesta
vastaavat alkuperäisiä konstruktioita eli vastaavuus aineiston ja empiirisen todellisuuden
kanssa on yhdenmukaista. Tässä tutkimuksessa vastaavuuden kriteeri huomioitiin jo
tutkimukseen osallistujien valinnassa. Tutkimukseen valittiin terveydenhuollon
ammattilaisia ja potilaita, joilla tiettävästi oli tutkimuksen kannalta oleellista tietoa
tutkittavasta ilmiöistä, eli omista arvoistaan ja arvostuksistaan sekä psykiatrisesta
hoidosta ja hoito-organisaation toiminnan tilasta. Tutkija kävi jatkuvaa vuoropuhelua
aineiston kanssa analyysin edetessä lukemalla ja tarkastelemalla yhä uudestaan
tiedostoiksi kirjoitettua aineistoa. Tutkimustuloksiin otettiin mukaan tutkittavien
vastauksista runsaasti suoria lainauksia, jotta aineiston ja empiirisen todellisuuden
vastaavuus on osoitettavissa. Suorien lainausten avulla lukija voi arvioida tutkijan
tekemien johtopäätösten ja tulkintojen oikeellisuutta (Lincoln & Guba 1985). Sisällön
analyysiä kuvataan liitteessä 5 seuraavasti: alkuperäislausumat tiivistettiin pelkistetyiksi
ilmaisuiksi ja niistä muodostettiin alakategoriat. Sen jälkeen alakategorioista
muodostettiin yläkategoria sekä lopuksi muodostettiin yhdistävä kategoria. Myös
taulukossa 4 on esimerkki sisällön analyysistä.
Laadullisen tutkimuksen sovellettavuuden kriteerinä on siirrettävyys (transferability).
Siirrettävyys liittyy alkuperäisen tutkimusympäristön ja sovellusympäristön
samankaltaisuuteen. (Lincoln & Guba 1985.) Tutkijan on arvioitava sitä, missä määrin
tulokset ovat siirrettävissä tai sovellettavissa toiseen, samankaltaiseen kontekstiin.
Johtopäätöksiä siirrettävyydestä tutkija ei yksin voi tehdä varmoja johtopäätöksiä, koska
hän tuntee vain oman tutkimusympäristönsä. Vastuu tulosten sovellettavuudesta tulee
myös tutkimustulosten käyttäjälle ja hyödyntäjälle. Tutkimuksen kulku on raportoitu
mahdollisimman tarkasti, jotta lukija pystyy arvioimaan tulosten siirrettävyyttä.
Varovasti arvioiden tutkimustuloksia voidaan soveltaa jossakin määrin myös muissa
psykiatrisissa sairaaloissa, joissa on sekä suljettuja että avo-osastoja. Tämän tutkimuksen
siirrettävyyden mahdollisuutta voidaan tarkastella mm. psykiatrisen hoitojärjestelmän
rakennemuutosten näkökulmasta. Suomen psykiatrisissa sairaaloissa on potilaspaikkojen
vähentäminen ollut todellisuutta (Korkeila & Tuori 1996, Lassila 1998, Mielonen 2000,
Miettinen & Lehtonen 20000). Tästä syystä laitoshoidossa on todennäköisesti
vaikeimmin sairaat psykiatriset potilaat, joiden hoitoa voidaan tarkastella myös tämän
tutkimuksen tulosten valossa. Huomioitava on kuitenkin se, että laadullisessa
tutkimuksessa kokemukset ovat yksilöllisiä ja ainutkertaisia, joten ilmiötä ei voida
tavoittaa toisessa hoitoympäristössä tarkalleen samanlaisena. Jokainen laadullinen
tutkimus tuottaa oman todellisuutensa, sellaisena kuin tutkimukseen osallistujien
henkilökohtainen kokemus tutkittavasta ilmiöstä on ollut.
Pysyvyyden kriteeriä laadullisessa arviointitutkimuksessa nimitetään tutkimustilanteen
arvioinniksi (dependability). Tutkimustilanteen arvioinnilla tarkoitetaan aineiston
keruuseen liittyviä yksityiskohtaisia ratkaisuja ja sitä, miten tutkija pystyy tavoittamaan
ilmiön olennaiset piirteet. Tärkeää on, että tutkimusprosessi ja siinä tehdyt ratkaisut ovat
seurattavissa ja toistettavissa. (Lincoln & Guba 1985.)
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Lomakekyselyllä toteutettu aineiston kerääminen vaati yhteistyötä osastojen kanssa.
Yhteistyö oli informaation antamista tutkimuksesta aluksi ylihoitajille ja osastonhoitajille
ja myöhemmin myös muulle osastojen henkilökunnalle. Lähijohtajien tuki ja
henkilökunnan apu edesauttoivat potilasaineiston aineiston keruun vaiheessa
ratkaisevasti. Aineiston keruu vaati sovittelemista osastojen työjärjestykseen ja
potilashoidon aikatauluihin, mutta tutkimuksen luotettavuuden kannalta huolellinen
työtapa on olennaista ja tärkeää.
Tutkittavien lukumäärä (N = 172) oli tutkimuksen laadullisen osan kannalta riittävä,
jopa runsas. Schwartzin mittarin avokysymykseen vastanneita henkilöitä oli 77 ja
organisaation toiminnan tilan mittarin avokysymyksiin vastanneita oli henkilökunnasta
105 ja potilaista 33 henkilöä. Tutkijan ja tutkittavien välistä yhteistyötä ja ilmiöön
paneutumisen syvällisyyttä voidaan tarkastella aineiston laajuuden perusteella. Koska
tiedonkeruu toteutettiin lomakekyselynä ja vastausaikaa kullakin osastolla oli kaksi
viikkoa, tutkija ei voinut tarkkailla sitä, milloin on tarkoituksenmukaista lopettaa
aineiston keruu. Avovastauksia kertyi siten noin 500 kappaletta, joka laadullisena
aineistona on huomattavan runsas.
Näin suuren laadullisen aineiston analysointi oli työlästä ja aikaa vievää.
Avovastausten perusteellinen lukeminen, tiedostoiksi kirjoittaminen, ryhmittely,
luokittelu ja käsitteellistäminen veivät aikaa usean kuukauden ajan. Analysointia
kuitenkin helpotti se, että joihinkin kysymyksiin, esimerkiksi kysymykseen työhön ja
elämään liittyvistä arvoista, oli vastattu lyhyesti tai vain lueteltu vastaajalle tärkeät arvot.
Vastausten suuresta lukumäärästä huolimatta tutkija analysoi kaikki vastaukset.
Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä, joka sopii
strukturoimattoman aineiston analyysiin (Krippendorff 1985, Weber 1990, Cavanagh
1997, Polit & Hungler 1999). Käsitteelliset ja teoreettiset johtopäätökset tehtiin
aineistolähtöisesti, tutkittavien kokemuksista ja käsityksistä lähtien. Yläkategorioita
verrattiin alkuperäiseen aineistoon ja tarkistettiin, että yhteys aineistoon oli olemassa.
(Patton 1990, Weber 1990.) Autenttiset lainaukset ja tulosten esittäminen taulukoina
tukevat yhteyttä aineistoon. Liitteessä 5 on esimerkki aineiston analyysiprosessista, jotta
lukija voi arvioida analyysin ja tulosten välistä yhteyttä ja luotettavuutta.
Neutraalisuuteen
pyritään
laadullisessa
arviointitutkimuksessa
tulosten
vahvistettavuuden (conformability) kriteerin avulla. Tutkimusten tulosten todeksi
vahvistettavuus katsotaan saavutetuksi, kun tutkimuksen totuusarvo ja sovellettavuus on
varmistettu. (Lincoln & Guba 1985.) Tutkijan on johdonmukaisesti osoitettava, miten
tutkimushavainnot ja tulkinnat muodostavat uskottavan rakennelman alkuperäisestä
todellisuudesta. Vahvistettavuuteen pyrittiin tutkimusprosessin systemaattisella
toteuttamisella. Tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista alkaen lukija pystyy seuraamaan
tutkimuksen etenemistä sekä teoreettisten lähtökohtien liittymistä tutkimustehtävän
perusteella määriteltyihin kysymyksiin ja aineiston analysointiin.
Laadullisen tutkimuksen toteutus on tutkijan vastuullista toimintaa koko
tutkimusprosessin ajan aina tutkimusidean syntymisestä tiedon hankintaan ja tulosten
raportointiin saakka. Tutkimustuloksia ei pidä ylitulkita, ei esittää liian optimistisia
tuloksia eikä liioitella negatiivisia näkökohtia. Tutkimusaineisto oli haasteellinen, koska
vastaajat käsittelivät asioita, joista osa liittyi epäeettiseen toimintaan ja vallankäyttöön
henkilökunta-potilassuhteissa. Burns’n (1989) mukaan tutkimuksen uskottavuutta voi
vaarantaa se, mikäli tutkija ei tunne tutkittavaa kontekstia. Tutkija on työskennellyt
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psykiatrisilla osastoilla käytännön hoitotyössä, joten hän on tietoinen
tutkimusympäristöstä ja sen toimintatavoista. Laadullisen aineiston sisältö ja sen tulkinta
oli aineiston laajuuden vuoksikin vaativa tehtävä. Hoitamisen ihanteiden ja todellisuuden
realismin kontekstissa tutkijan objektiivisuuden säilyttäminen vaati tarkkuutta
objektiivisuuden säilyttämiseksi. Aineiston ylitulkinnan välttäminen oli tärkeää, mutta
yhtä tärkeää oli rohkeus tuoda esiin aineistossa esitetyt epäeettiset asiat.

6.2.5 Tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät muut tekijät
Tässä
tutkimuksessa
käytettiin
metodologista
triangulaatiota
yhdistämällä
kvantitatiivinen määrää mittaava ja kvalitatiivinen, laatua tarkasteleva lähestymistapa
(Corner 1991, Polit & Hungler 1999). Mikäli olisi käytetty pelkästään kvantitatiivista,
tilastollista metodia, olisi tärkeää tutkimusta syventävää tietoa jäänyt saamatta.
Laadullinen ja määrällinen tutkimusmetodologia täydentävät toisiaan ja yhden metodin
heikkouksia pyritään eliminoimaan käyttämällä rinnalla ja ohessa toista metodia (Corner
1991). Laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien toisiaan täydentävä voima
perustuu nimenomaan menetelmien eroihin. Laadullisilla menetelmillä pystytään
tuottamaan sellaista tietoa, mitä määrällisillä menetelmillä ei voida tuottaa ja päinvastoin.
(Kylmä ym. 2004.) Menetelmien yhdistämisellä voidaan hyödyntää molempien
lähestymistapojen vahvuuksia (Patton 1990, Corner 1991).
Tämän tutkimuksen arvoristiriidat saatiin esille nimenomaan tutkimuksen laadullisella
osalla. Sekä määrälliset että laadulliset tulokset arvoista osoittivat, että henkilökunta oli
tietoinen ammattiin ja elämään liittyvistä arvoistaan. Psykiatrinen potilas näytti kuitenkin
olevan huomattavan alisteisessa asemassa suhteessa hoitohenkilöstöön. Sekä
henkilökunta että potilaat kuvasivat hoidossa ilmeneviä epäeettisiä asioita ja toimintoja.
Muutamia yksittäisiä, hyvin kriittisiä kannanottoja esiintyi vastauksissa liittyen potilaan
kohteluun lähinnä tahdonvastaisten toimenpiteiden yhteydessä. Tietona se on
ainutlaatuista, mutta tuloksia ei voida yleistää. Laadullisessa tutkimuksessa korostuu
objektiivisuuden sijaan subjektiivisuus. Kylmän ym. (2004) mukaan laadulliseen
tutkimukseen osallistujat valitaan soveltuvuutensa perusteella.
Luotettavuuskysymyksenä tutkimuksessa on tarkasteltava myös tulosten
luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa tutkimustulosten ristiriitaisuus näkyy tilastollisen ja
laadullisen tulosten välillä: Henkilökunnan arvoperusta näytti muodostuvan yhteisöllistä
arvoista. Yhteisöllisyys ja yhteistyö psykiatrisessa hoidossa ovat tärkeitä asioita potilaan
hoidon luonteen kannalta (Isohanni 1986). Tilastollisten tulosten perusteella organisaation
toiminnan tila oli hoitamisen, johtamisen ja ilmapiirin osa-alueissa hyvä ja jopa hieman
parempi kuin Mielosen (2000) tutkimuksessa. Vain ulkoinen ympäristö ja osaston tilat
todettiin edelleen ongelmallisiksi. Lisäksi potilaan oikeuksista toteutuivat parhaiten
inhimillinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, turvallisuus ja henkilökunnan eettinen
käyttäytyminen ja toiminta. Kuitenkin laadullinen aineisto nosti esiin pulmallisia
hoitoeettisiä kysymyksiä. Tällöin on tarkasteltava kysymystä tulosten luotettavuudesta.
Ihmisten välisessä toiminnassa saattaa olla olemassa riski, että valta sokaisee ja
ehdoton valta tekee sen erityisesti. Tällöin voi olla vaarana arvojen ja normien
unohtaminen ja hyvän ammattietiikan toteuttamisen velvoitteen ohittaminen. Tahdosta
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riippumattomassa hoidossa olevan psykiatrisen potilaan oikeusturvaa on kehitetty ja
parannettu lainsäädännön avulla (Mielenterveyslaki 1116/1990, Mielenterveysasetus
1247/1990). Yleisimmin lainsäädännöllä pyritään ohjaamaan yhteiskunnan arvopohjaa,
normeja ja moraalia. Julkinen toiminta ja työ ovat yhteiskunnan palvelua ja
terveydenhuollon ammattihenkilöillä on erityinen vastuu käyttäytymisestään ja
toiminnastaan. Toisen ihmisen kunnioittaminen, arvostaminen ja tasapuolinen kohtelu
ovat niitä tekijöitä, joiden avulla on mahdollista saavuttaa arvostus ja luottamus työ- ja
hoitoyhteisössä.
Yhteiskunta pyrkii lainsäädännöllä turvaamaan kansalaistensa perusoikeudet,
oikeudenmukaisen kohtelun ja tasa-arvon sekä terveenä että sairaana (mm. Perustuslaki
731/1999, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, Laki terveydenhuollon
ammattihenkilöistä 559/1994, Työturvallisuuslaki 738/2002). Ammattityössä on
kiinnitettävä huomio hyvään ja korkeatasoiseen potilaan hoitoon ja kohteluun.
Esimerkiksi potilaan ja asiakkaan oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon
korostetaan yleisesti hyvän terveydenhuollon ja hyvän mielenterveystyön kriteerinä
(Kokko 2004).
Tutkimuksen tuottama tieto perustuu kohdeyhteisön arvoihin, moraaliin, eettisiin
valintoihin ja tapaan toimia (mm. Fetterman ym. 1996). Tämän tutkimuksen tulokset
osoittivat, että psykiatrisen hoitamisen käytäntöä sävyttivät ajoittain arvoristiriidat ja
konfliktit. Tästä huolimatta hoitoa kuvattiin pääasiassa hyväksi. Tutkimuskysymyksiin
saatiin vastaukset, mutta enemmän kuin tulokset täysin vakuuttaisivat hyvän hoidon
toteutumisesta, ne ovat nostamassa esille kysymyksiä ja pohdintaa hyvästä ja huonosta,
oikeasta ja väärästä. Tutkimustulokset ovat avaamassa uusia kysymyksiä ja
tutkimusaiheita mielenterveysalan etiikan näkökulmasta.

6.3 Tutkimuksen merkitys terveystieteille ja psykiatriselle hoidolle
Tutkimus kohdistui aihepiiriltään psykiatrisen hoidon arvoperustaan, potilaan hoitoon ja
siihen liittyviin oikeuksiin. Psykiatrisessa sairaalassa hoito on luonteeltaan erilaista
verrattuna esimerkiksi somaattiseen hoitoon, koska siihen liittyvät vahvasti potilaan
itsemääräämisoikeutta
säätelevät
ja
rajoittavat
elementit.
Henkilökunnan
työturvallisuustekijät ovat erityisen tärkeitä työskenneltäessä varsinkin akuuteilla
psykiatrisilla osastoilla. Potilaat ovat usein myös itsemurhavaarassa ja henkilökunta
kantaa vastuun elämän säilyttämisen puolesta silloin, kun potilas itse ei näe elämän
jatkumisessa toivoa tai mielekkyyttä. Näissä tilanteissa potilaan oikeus elämään pyritään
turvaamaan jatkuvan valvonnan ja kontrollin avulla.
Tärkeitä arvoja olivat inhimillinen kohtelu ja hyvä hoidon toteuttaminen, joka sisältää
lääkehoidon, turvallisen hoitoympäristön ja henkilökunnan eettinen käyttäytymisen ja
toiminnan Kyseiset arvot liittyvät potilaan oikeuksien toteutumiseen ja lisäävät tietoa
siitä, miten itsemääräämisoikeus, tiedonsaantioikeus ja yksityisyys toteutuvat
sairaalahoidossa. Yksityinen tila ja oikeus yksityisyyteen toteutuivat heikosti. Toisaalta
puute johtui potilashuoneista, potilassijoittelusta ja toisaalta siitä, että henkilökunta joutui
valvomaan ja kontrolloimaan potilaita. Valvonta osastoilla on kuitenkin tärkeää potilaiden
ja hoitoyhteisön turvallisuuden vuoksi.
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Lääkekielteisyyttä esiintyy usein psykiatrisessa hoidossa, jolloin potilas voidaan
joutua lääkitsemään tahdosta riippumatta. Merkillepantavaa on, että potilaalle tärkeinä
asioina potilaat arvostivat lääkehoitoa neljänneksi eniten. Lisäksi arvostettiin
henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista. Tämä tieto osoittaa, että huolimatta potilaan
lääkekielteisyydestä ja provosoivasta ja aggressiivisesta käyttäytymisestä sairaalassa
oloon, tarvitaan pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja aikaa potilaan hoitovasteen
tavoittamiseksi. Paldaniuksen (2002) mukaan ammatillinen huolenpito on yksi keskeinen
osa-alue hoitotyössä.
Psykiatrisilla osastoilla omahoitajuus ja yksilövastuinen hoito toteutuivat hyvin. Tulos
osoittaa, että vastuullisuus hoitamisessa on psykiatrisen hoidon kulmakiviä. Vastaavasti
somaattisilla osastoilla potilaat kokivat usein olevansa persoonattomia hoidon kohteita
(Rosqvist 2003).
Tässä tutkimuksessa arvojen mukaisen hoidon toteutumisesta saatu tieto oli osittain
ristiriitaista. Arvot noudattelivat kyllä aikaisempia tutkimuksia suomalaisten arvoista
(Puohiniemi 1993, 2002, Niskanen 1997) ja henkilökunnan hoitamisen ihanteet olivat
korkealla, mutta arvoristiriitoja ja eettisiä epäkohtia esiintyi ajoittain hoitoympäristössä.
Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että henkilökunnan arvot liittyivät enemmän
kollektiivisiin yhteisöllisiin arvoihin kuin individualistisiin, yksilöllisyyttä korostaviin
arvoihin. Työskenneltäessä hoitoyhteisössä moniammatillisesti tiimi- ja yhteistyössä,
myös arvot näyttävät sijoittuvan muita ihmisiä huomioivien ja säilyttävien arvojen
puolelle. Puohiniemen (1993, 2002) mukaan muiden huomiointiin ja omaan
turvallisuuteen liittyvät arvot olivat suomalaisille tärkeämpiä kuin yksilöllisiä päämääriä
edustavat arvot. Lisäksi henkilökunnalla esiintyivät toisen ihmisen arvostus, perhe, koti ja
rakkaus, terveys ja sosiaaliset suhteet henkilökohtaisina tärkeinä arvoina.
Pihlaisen (2000) tutkimuksessa opiskelijoiden ja henkilökunnan arvo- ja
arvostuskäsityksistä todettiin, että työelämässä usein esiintyneet arvot olivat potilaan
ihmisarvo ja sen kunnioittaminen ja yksilöllisyys. Tässä tutkimuksessa korostuivat
kyseiset arvot sekä henkilökunnan että potilaiden näkökulmasta.
Ohjaavatko organisaation arvot johtamista, työn toteuttamista, potilaan hoitoa ja
vuorovaikutusta työntekijöiden kesken? Tämän tutkimuksen koko organisaation johdossa
(PPSHP) määritellyt arvot: tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, toiminnan korkealaatuisuus,
tuloksellisuus ja vastuullisuus eivät ehkä toimi hoitamisen käytännössä. Voitaisiinko
tällöin lähteä määrittelemään uudelleen psykiatrisen hoidon arvopohja tässä
tutkimuksessa havaittujen henkilökunnan ja potilaiden arvojen perusteella? Esimiesten
johdolla henkilökunta voisi käydä keskustelua toimintaa ohjaavasta yhteisestä
arvopohjasta. Arvojen määrittelyn jälkeen kirjataan arvoperustainen työ- ja
toimintasuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan henkilökuntakokouksissa ja
yhteisissä toiminnan suunnittelukoulutuksissa. Tällöin arvot eivät jäisi etäällä oleviksi
abstrakteiksi käsitteiksi ja luomuksiksi, vaan ne voisivat alkaa elämään hoitamisen
käytännössä. Arvojen mukaisen hoidon toteutumisen tulisi olla osa potilaan laadukasta,
kokonaisvaltaista hoitoa. Oletettavasti myös eettiset ristiriidat vähenisivät, sillä omaksi
koettuun arvoperustaan henkilökunnan voisi olla helpompaa sitoutua.
Psykiatrisen hoidon arvoja on tutkittu vähän. Tutkimusta on tehty etiikan, hoitotyön
moraalin ja psykiatrisen potilaan inhimillisten oikeuksia alueelta (Mohr & HortonDeutsch 2001, Chamma & Forcella 2001). Tutkimusta on myös henkilökunnan
asenteisiin, potilaan eristämiseen, rajoittamiseen ja pakon käyttöön liittyen (Peternelj-
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Taylor & Yonge 2003, Lind ym. 2004, Lilja ym. 2004, Hellzen ym. 2005). Tämä tutkimus
tuotti uutta tietoa henkilökunnan ja potilaiden arvoperustasta ja psykiatrisen hoidon
nykytilasta mielenterveysalan etiikan näkökulmasta. Tutkimuksessa tuotettua tietoa
voidaan hyödyntää kehitettäessä psykiatrista hoitoa, organisaation toimintaa ja
hoitohenkilöstön työhyvinvointia. Tämän tutkimuksen tuloksissa on luotu alustava perusta
arvojen mukaisen hoidon kehittämiseksi.

6.4 Jatkotutkimus- ja kehittämishaasteet
Tämä tutkimus yhdeltä osaltaan selvitti sairaalassa olevan potilaan asemaa ja oikeuksia.
Jatkotutkimushaasteena on tutkimuksen laajentaminen somaattisen hoidon alueelle.
Tällöin tutkimuskohde liittyy hoitoeettisiin kysymyksiin lasten ja vanhusten parissa sekä
kehitysvammahuollossa. Tutkimus osoitti, että erityisesti potilaan tahdosta
riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa korostuivat potilaan alisteinen asema ja
henkilökunnan ammattieettinen vastuu. Kun potilas on lapsi, heikkokuntoinen vanhus tai
muuten vajaavaltainen henkilö päättämään hoidostaan, tarvitaan tutkimustietoa hoidon
toteutumisesta, sen laadusta ja potilaan kohtelusta.
Organisaation toiminnan tilan mittarin soveltuvuutta tulisi testata myös somaattisilla
osastoilla. Mittaria voitaisiin käyttää jatkossa sekä psykiatrisilla että somaattisilla
osastoilla näyttöön perustuvan hoidon ja toiminnan jatkuvan laadun tarkkailun
apuvälineenä.
Tutkimus tuotti tietoa vallankäytön muodoista hoitoalan laitoksessa. Tällöin eettisten
kysymysten ja arvotutkimuksen tarpeellisuus liittyy myös vankiloihin, sotalaitokseen ja
kirkkoon sekä uskonnollisiin yhteisöihin sekä poliittisiin päättäjiin. Institutionaalinen
valta ja sen käyttö, perinteet ja hierarkiakysymykset ovat mitä suurimmassa määrin myös
arvokysymyksiä. Tieteellistä tutkimusta tarvitaan kyseisiltä alueilta arvo- ja
valtakysymyksistä.
Psykiatrinen hoitokulttuuri on omanlaatuisensa liittyen pakon ja eristämisen käyttöön,
potilaiden sairauden luonteeseen ja suljettuun hoitoympäristöön. Hoitokulttuureja
vertailevaa tutkimusta psykiatrisen hoidon toiminnan tilasta ja arvokysymyksistä tulisi
tehdä Suomen ja sen lähialueiden valtioiden välillä.
Potilaan hengellinen hoito toteutui tämän tutkimuksen mukaan hoidon osa-alueista
heikoimmin. Myös kansainvälistä tutkimusta löytyy vähän. Hengellisen hoidon tarpeista
ja sielunhoidon toteutumista laitoksissa tarvitaan lisätutkimusta potilaan
kokonaisvaltaisen hoidon kehittämiseksi.
Psykiatrisen avohoidon ja yksityisten palvelukotien toiminnan tilan arviointi lisäisi
tietoa psykiatrisen hoidon nykytilasta kyseisillä sektoreilla. Yhteistyön kehittäminen
sairaalan ja muun palvelujärjestelmän välillä on ensiarvoista silloin, kun potilaan hoidon
laatua pyritään parantamaan yhteistoiminnalla. Yhteistyön kustannusten ja
taloudellisuuden seurantatutkimus selvittäisi hoidon, taloudellisten arvojen ja hoidon
priorisoinnin problematiikkaa.

130

6.5 Johtopäätökset
1. Henkilökunnan ja potilaiden arvoista ja hoito-organisaatiosta saatiin uutta tietoa.
Henkilökunnan yksilöarvot psykiatrisessa hoidossa näyttivät tulosten mukaan olevan
selkeästi tiedostettuja asioita. Yhteisölliset arvot korostuivat turvallisuuden,
yhdenmukaisuuden ja hyväntahtoisuuden arvojen tärkeytenä.
2. Määrällisen ja laadullisen tutkimusmenetelmän yhdistäminen oli hyödyllistä, koska
esille saatiin moniulotteisempaa tietoa. Tutkimuksen laadullisen osan tulosten
perusteella oli havaittavissa hoitamisen ihanteiden ja käytännön todellisuuden välistä
ristiriitaisuutta. Avoimeksi kysymykseksi tässä tutkimuksessa jäi se, miksi
arvoristiriitoja esiintyy potilaan hoidossa, työyhteisössä ja yhteistoiminnassa.
Selittäviä tekijöitä voivat olla vaikeat ja kroonistuneet psykiatriset sairaudet sekä
potilaiden väkivaltaisuus ja aggressiivisuus. Lisäksi jatkuva varuillaan olo ja ainakin
ajoittainen kuoleman vaaran uhka työssä kuormittavat työntekijöitä. Kuoleman vaara
koskee sekä potilaita että henkilökuntaa. Henkilökunta valvoo ja kontrolloi
itsemurhavaarassa olevia potilaita, ja toisaalta psykoottiset potilaat ovat todellinen
vaara myös henkilökunnan terveydelle ja elämälle. Jatkuva työperäinen stressi saattaa
näkyä
henkilökunnan
kyynisyytenä,
erilaisina
vallankäytön
muotoina,
työuupumuksena ja lisääntyvinä sairauspoissaoloina.
3. Hoito-organisaation toiminnan tilaa pidettiin varsin hyvänä. Hoitamisen osa-alueista
parhaiten toteutuivat yksilövastuinen hoitotyö, työryhmän osaaminen, lääkehoito,
omaisverkoston kohtaaminen ja kriisiapu. Potilaille tärkeää oli edellisten lisäksi myös
hyvä perushoito. Vahva ammatillinen osaaminen, kokemus, yhteistyö ja työhön
sitoutuminen sekä hyvä lähiesimiestyö näyttivät tukevan myös työyhteisön hyvää
ilmapiiriä. Pohjois-Suomessa vallitsevan psykiatripulan takia pätevistä ja pysyvistä
osastonlääkäreistä oli ajoittain puutetta. Lääkäreiden toistuva vaihtuvuus koettiin
osastoilla suurena ongelmana.
4. Muuttunut potilasaines oli työnhallintaa kuormittava tekijä. Potilailla oli usein monia
somaattisia sairauksia tai kaksoisdiagnoosi, joka tarkoittaa psykiatrista diagnoosia ja
huume- tai päihdeongelmaa. Tämän lisäksi nuorten persoonallisuushäiriöisten
potilaiden hoito vaati henkilökunnalta uutta osaamista ja voimavaroja. Kasvaneen
työmäärän vuoksi työnhallinta näytti edellyttävän lisää henkilöstöresursseja tai
olemassa olevien resurssien uudelleen järjestämistä. Muuttuneen potilaiden
hoidontarpeen vuoksi lisä- ja täydennyskoulutuksen tarve oli ilmeinen.
5. Potilaan oikeudet toteutuivat vaihtelevasti. Parhaimmat arviot saivat inhimillinen
kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, turvallinen hoitoympäristö sekä henkilökunnan
eettinen
käyttäytyminen
ja
toiminta.
Henkilökunta
arvioi
potilaan
tiedonsaantioikeuden hyväksi, mutta potilaat tyydyttäväksi. Yksilöllisyys ja tasa-arvo
hoitoa koskevissa päätöksissä tulivat hyvin huomioiduksi, mutta henkilökunta arvioi
ne paremmin toteutuviksi kuin potilaat. Itsemääräämisoikeus todettiin tyydyttäväksi.
Yksityisyys osastolla arvioitiin heikoksi ja puutteelliseksi molemmissa
vastaajaryhmissä. Potilaat pitivät hoitoa ja kohtelua pääosin hyvänä.

7 English summary
The incidence of mental health disorders in the Finnish population is about 20 percent.
Every fifth adolescent is also estimated to suffer from a psychic disorder of some degree.
According to forecasts, depression will rank highest in morbidity statistics over the next
twenty years. Moreover, the streamlining of the psychiatric service system has posed a
challenge to the staff’s ability to adjust and be satisfied with their work. Nursing staff
also suffer from depression and burnout, which are causally mostly related to working
life. It has been forecast that the treatment of mental health disorders will require more
and more of health care resources in the future.
In line with its basic values and judicial premises, Finnish health care aims to provide
patients with just, ethically high-standard and individually respectful treatment. The value
of each human being should be indisputable and constant, regardless of whether s/he is
healthy or ill. The purpose of this study in mental health ethics was to analyse and
describe the values and appreciations of the staff and patients of a psychiatric hospital
and to describe psychiatric care and the maintenance of patients’ rights.
The data were collected using the Schwartz value survey (1992) and an instrument
measuring the status of organisational activity (Isohanni et al. 1991, Mielonen 2000) from
the staff (n = 125) and patients (n = 47) of the Clinic of Psychiatry, Oulu University
Hospital.
Method and data triangulation was used. The quantitative data were analysed with the
SPSS 10.0 for Windows software. The results were presented as frequencies, percentages
and means. Multivariate correlations were analysed with cross-tabulation, Chi square test,
Student’s t-test and one-way analysis of variance. The qualitative data were analysed with
inductive content analysis. The reliability of the instruments was evaluated with
Cronbach’s alpha coefficient.
The values most highly appreciated by the staff were honesty, respect for one’s
parents’ work, family safety, health, sense of responsibility, subjective pleasure and life
experience. The following values were appreciated least: self-sacrificial work for the
employer, religion, exciting life and material wealth. The most important motivation type
values were hedonism, security and universalism, while desire for variation, traditions
and power were considered the least important. Based on the results, the staff tended to
have collective and communal values rather than individualistic values. Moreover, the
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staff also appreciated the following personally important values: appreciation of other
people, family, home and love as well as social relations. Respect for humanity, humane
treatment and reliability were important values related to patient care. The staff resources
were considered more or less adequate, but the work was considered moderately
strenuous.
The patients appreciated holistic care, which included medication, a safe therapeutic
environment, diagnostic examinations and ethical staff conduct. Involuntary treatment,
experiences of submission and environmentally evoked fears were considered difficult
matters. The human value of each individual was especially highlighted by the patients.
Two thirds of the patients felt that their rights had been maintained well. The patients’
future focused on coping with the disease. The patient’s right to a private space and
privacy at hospital was not attained adequately. The reasons for this included the size of
the rooms and the placement of the patients on the one hand and the need of the staff to
monitor and control the patients on the other. Monitoring on the ward is important for the
safety of both the patients and the therapeutic community. The right of suicidal patients to
live is ensured by monitoring and control. The different aspects of patient care were
ranked between satisfactory and good. Spiritual patient care was least adequate. The
values of the staff and the patients were roughly parallel, with the exception of the value
of health, which was not underlined by the patients. It thus seems that psychic illness
does not fundamentally change the person’s values.
It is significant that the patients, while in hospital, ranked medication fourth on the list
of important values. They also appreciated the staff’s professional skills and competence.
These results indicate that, in the case of patients with provocative and aggressive
behaviour and a negative attitude towards hospitalisation and medication, the staff need
persistence, planning and time to reach a good therapeutic response.
The qualitative part of the study revealed contradictions between the ideals and
practical realities of patient care. Value conflicts in the working community were due to
paternalistic care and treatment and isolation of patients, inappropriate use of power,
differences in the motivation to work and structural problems in the working
environment.
Despite the changes in psychiatry care due to societal and structural changes and the
ethical problems implicit in the therapeutic environment, psychiatric care was mostly
considered good, safe, humane and just. In the Clinic of Psychiatry, attention has been
given to patient care, organisational development, administration and leadership.
Subjective goodness of care seems to correlate with the long-term research and
development carried out in the care environment and the basic values of both the staff and
the patients. Due to its stable and uniform value basis, therefore, the working and
therapeutic community seems able to tolerate occasional ethical and value conflicts. The
present results can be utilised while developing the care of psychiatric patients and the
activities of therapeutic communities.
The importance and availability of ethics instruction should be highlighted in health
care education. The ethical issues of health care will gain increasing importance in the
future, especially as regards therapeutic priorities, euthanasia, genetic engineering as well
as responsible health behaviours.
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Liite 1. Tutkittavan tiedote ja suostumusasiakirja
ARVOISA VASTAANOTTAJA
Olen Kyllikki Syrjäpalo, terveystieteiden maisteri Oulun yliopistosta ja teen filosofian
tohtorin tutkintooni liittyvää tutkimustyötä Tutkimusaiheena on ARVOT JA
ARVOSTUKSET PSYKIATRISESSA HOIDOSSA. Henkilökunnan näkemyksiä ja
potilaiden hoidon nykytilasta. Tutkimukseen osallistujina on Oulun yliopistollisen
sairaalan psykiatrian klinikan henkilökuntaa ja potilaita Tutkimusaineiston kerään
kahdella kyselylomakkeella, joista potilaille on muotoiltu omansa ja henkilökunnalle
omansa. Tietoa kerään mahdollisesti myös haastattelemalla potilaita, jolloin haastattelun
teemoina ovat kyselylomake-potilaille avokysymysten teemat.
Lomakekyselyllä haetaan tietoa hoito-osastojen toiminnan tilasta, hoidon ja potilaan
oikeuksien toteutumisesta sekä vastaajien henkilökohtaisista arvoista ja arvostuksista.
Tutkimuksella pyritään tuottamaan uutta tietoa tutkittavien arvoperustasta ja psykiatrisen
hoidon nykytilasta. Toivon Teidän vastaavan oheisten kyselylomakkeiden väittämiin ja
kysymyksiin oman mielipiteenne mukaisesti. Tarvittavat ohjeet on annettu Teille
helpottamaan vastaamista. Olen suunnitellut kyselylomakkeet helposti ja nopeasti
vastattaviksi, joten vastaamiseen ei kulu kohtuuttoman paljon aikaa.
Vastaajien nimet eivät tule julkisuuteen tutkimuksen missään vaiheessa. Vastauksenne
ovat täysin luottamuksellisia ja jäävät ainoastaan minun tietooni. Tutkimusaineisto
säilytetään lukitussa laatikossa aineiston keruun ja analyysin ajan, eikä kenelläkään
toisella ole mahdollisuutta päästä siihen käsiksi. Aineiston analysoinnin jälkeen
manuaalinen ja tiedostomuotoinen havaintoaineisto säilytetään psykiatrian klinikassa,
psykoterapiapoliklinikalla olevassa paloturvallisessa kassaholvissa viisi vuotta.
Säilytysajan jälkeen manuaalinen aineisto hävitetään tietosuojaroskiin silputtuna ja
tiedostomuotoinen aineisto tuhotaan. Mahdolliset ääninauhat tyhjennetään, kun niiden
sisältö on saatu puretuksi ja auki kirjoitetuksi. Kyselyyn vastaaminen on luonnollisesti
täysin vapaaehtoista ja tutkimuksesta voi vetäytyä pois milloin tahansa, eikä se vaikuta
mitenkään hoitoonne eikä kohteluunne. Olisin hyvin kiitollinen, jos suhtautuisitte
myönteisesti tähän tutkimukseen osallistumiseen, sillä vastaamisenne on tutkimukseni
onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Arvostan jokaisen vastaajan henkilökohtaista
mielipidettä tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta.
Tutkimukseen tarvittavat luvat olen saanut Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian
tulosyksikön johtajalta ja hoito-osastojen esimiehiltä. Vastaan mielelläni tutkimusta tai
kyselylomaketta koskeviin kysymyksiin. Tutkimuksesta vastaavana lääkärinä toimii
tulosyksikön johtaja LKT, dosentti Juha Moring
Esitän parhaimmat kiitokseni yhteistyöstä ja vaivannäöstänne tieteellisen tutkimuksen
edistämiseksi.
Tutkijana toimii:
Kyllikki Syrjäpalo
Psykiatrian klinikka
PL 26, 90029 OYS
Puhelin: 08-315 7410 (työ, arkisin 8-16)
Sähköposti:
kyllikki.syrjapalo@ppshp.fi

Suostun
edellä
kuvattuun
tutkimukseen
ARVOT
JA ARVOSTUKSET
PSYKIATRISESSA HOIDOSSA. Henkilökunnan ja potilaiden näkemyksiä hoidon
nykytilasta.
Olen saanut riittävästi tietoa tutkijalta tutkimuksen
tarkoituksesta ja luonteesta, osallistumiseni täydellisestä vapaaehtoisuudesta ja
antamieni tietojen luottamuksellisesta ja huolellisesta käsittelystä.

Tutkittavan nimi ja syntymäaika:________________________________

Paikka ____________________Aika

_________________________

Tutkittavan/huoltajan/holhoojan allekirjoitus _________________________
Osoite ja puhelin

_________________________
_________________________

Tutkijan allekirjoitus ja nimen selvennys

_________________________

Osoite, puhelin ja sähköposti

_________________________
_________________________

Suostumusasiakirjoja tehdään kaksi (2) kappaletta, toinen tutkittavalle
ja toinen tutkijalle.

Liite 2 Shalom Schwartz (1992) arvomittari
Seuraavassa esitetään 56 väittämää, jotka perustuvat Shalom Schwartzin (1992)
arvoteoriamalliin. Väittämillä tutkitaan ja pyritään kuvailemaan vastaajien arvomaailmaa.
Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että vastaat jokaiseen väittämään.
Vastausvaihtoehdoiksi olen antanut kielteisestä myönteiseen numerot:
–1, ± 0, +1, +2 ja +3.
Kuinka hyvin seuraavat 56 väittämää pitävät paikkansa omalla kohdallasi?
Pyydän Sinua vastaamaan todellisen mielipiteesi mukaan ympyröimällä jokaisesta
väittämästä yhden vaihtoehdon. Älä välitä siitä, mitä muut ajattelevat tai miten on
soveliasta tai miten on opetettu ajattelemaan.
Ohjeet:

−1 = olen eri mieltä
± 0 = en osaa sanoa
+1 = olen osittain samaa mieltä
+2 = olen lähes täysin samaa mieltä
+3 = olen täysin samaa mieltä
1.

Kaikkien työntekijöiden tulee olla työpaikalla tasa-arvoisia keskenään.
−1

2.

±0

+1

+2

+3

±0

+1

+2

+3

±0

+1

+2

+3

Arvostan sitä, että työt saa tehdä omaan tahtiin ja haluan päättää itse,
kuinka työ tehdään.
−1

6.

+3

Työstään pitää saada mielihyvää.
−1

5.

+2

Haluaisin työpaikalla itselleni enemmän päätösvaltaa.
−1

4.

+1

En halua tehdä työssäni mitään omasta mielestäni moraalisesti väärää.
−1

3.

±0

±0

+1

+2

+3

Arvostan yleensä enemmän henkisiä kuin aineellisia saavutuksia.
−1

±0

+1

+2

+3

7.

Haluan kuulua työpaikallani johonkin ryhmään.
−1

8.

+1

+2

+3

+2

+3

Työpaikan ilmapiirin tulee olla kunnossa.
−1

9.

±0

±0

+1

Haluaisin, että oma työni olisi jännittävämpää ja vaihtelevampaa.
−1

±0

+1

+2

+3

10. Työn täytyy olla aina mielekästä ja hyödyllistä.
−1

±0

+1

+2

+3

11. Hyvät käytöstavat ovat tärkeitä työpaikallakin.
−1

±0

+1

+2

+3

12. Työtä teen lähinnä vain siksi, että saan siitä rahaa.
−1

±0

+1

+2

+3

13. Tunnen rakentavani isänmaatani Suomea, kun teen työtä työpaikallani.
−1

±0

+1

+2

+3

14. Terve itseluottamus on välttämätöntä ammatissani.
−1

±0

+1

+2

+3

15. Yritän pärjätä ilman muiden apua omissa työtehtävissäni.
−1

±0

+1

+2

+3

16. Haluaisin, että minulla olisi enemmän mielikuvitusta ja luovuutta.
−1

±0

+1

+2

+3

+2

+3

17. Välttelen riitelemistä työtovereiden kanssa.
−1

±0

+1

18. Työpaikan perinteitä on kunnioitettava.
−1

±0

+1

+2

+3

19. On tärkeää, että työtoverit ovat aikuisia ihmisiä ja henkisesti kypsiä.
−1

±0

+1

+2

+3

20. Itsekuri on tärkeä edellytys, jos haluaa menestyä työelämässä.
−1
21. Minua eivät
kiinnosta.

muiden
−1

±0

+1

työntekijöiden
±0

+2

+3

henkilökohtaiset

+1

+2

+3

+2

+3

+2

+3

ongelmat

22. Perheeni hyvinvointi on minulle tärkein asia.
−1

±0

+1

23. Haluan, että minua arvostetaan työssäni.
−1

±0

+1

24. Luonnossa kulkeminen antaa minulle voimaa jaksaa työssä.
−1
25. Työpaikkaa kannattaa
elämässään.
−1

±0

+1

vaihtaa

säännöllisesti

±0

+1

+2

+2

+3
muutaman

kerran

+3

26. Omaa elämänkokemusta tarvitaan työtehtävistä selviytymiseen.
−1

±0

+1

+2

+3

27. Työpaikalla tarvitaan voimakas johtaja, joka osaa tarvittaessa käskeä.
−1

±0

+1

+2

+3

28. Työpaikalla on tärkeää olla ystävänkaltaisia, luotettavia työtovereita.
−1

±0

+1

+2

+3

29. Mielestäni on tärkeää, että työtilat ovat ulkonäöltään kauniit ja
viihtyisät.
−1

±0

+1

+2

+3

30. Jatkuvasti muita huonommin työtehtävistään selviytyvillä on mielestäni
myös oikeus pysyä työpaikassaan.
−1

±0

+1

+2

+3

31. Työntekijöiden tulee osata hoitaa työnsä mahdollisimman itsenäisesti ja
olla oma-aloitteinen ongelmiensa ratkaisussa.
−1

±0

+1

+2

+3

32. Pyrin säilyttämään malttini työpaikalla kaikissa olosuhteissa.
−1

±0

+1

+2

+3

33. En halua jättää työnantajaani pulaan missään tilanteessa.
−1

±0

+1

+2

+3

34. Kaikkien tulee olla kunnianhimoisia omassa työssään.
−1

±0

+1

+2

+3

35. Työssäni olen mielestäni avarakatseinen ja ennakkoluuloton.
−1

±0

+1

+2

+3

+1

+2

+3

36. Nöyryys on hyväksi työelämässä.
−1

±0

37. Työssä pitää uskaltaa rikkoa sääntöjä ja määräyksiä tarpeen vaatiessa.
−1

±0

+1

+2

+3

+2

+3

38. Työnantajan tulee osaltaan suojella luontoa.
−1

±0

+1

39. Mielipiteitäni kuunnellaan ja pystyn
työntekijöiden mielipiteisiin työasioissa.
−1

±0

+1

vaikuttamaan
+2

muiden

+3

40. Kunnioitan omien vanhempieni tekemää työtä.
−1

±0

+1

+2

+3

41. Osaan tehdä päätöksiä ja tiedän mitä haluan.
−1

±0

+1

+2

+3

42. Oma terveyteni on tärkeämpää kuin menestys työssä.
−1

±0

+1

+2

+3

+2

+3

43. Tahtoisin saada enemmän aikaan työssäni.
−1

±0

+1

44. Olen tyytyväinen siihen mitä olen saanut aikaan elämässäni tähän asti.
−1

±0

+1

+2

+3

+1

+2

+3

45. Arvostan rehellisyyttä ja aitoutta.
−1

±0

46. Itsensä nolaaminen työpaikalla on todella epämiellyttävää.
−1

±0

+1

+2

+3

47. On parasta, että teen työpaikalla vain sen, mitä käsketään.
−1

±0

+1

+2

+3

±0

+1

+2

+3

48. Ihailen älykkäitä ihmisiä.
−1

49. Teen mielelläni palkatonta ylityötä työnantajan ja työtovereitteni
menestykseksi.
−1

±0

+1

+2

+3

50. Pyrin nauttimaan sekä työ- että yksityiselämästäni niin paljon kuin
voin.
−1

±0

+1

+2

+3

+2

+3

51. Jumala johdattaa minua työssänikin.
−1

±0

+1

52. Työntekijän on pystyttävä kantamaan vastuu tekemästään työstä.
−1

±0

+1

+2

+3

53. Olen kiinnostunut kaikesta työhöni liittyvästä esimerkiksi teknisistä
uudistuksista.
−1

±0

+1

+2

+3

54. Jos minua loukataan, annan helposti anteeksi.
−1

±0

+1

+2

+3

+2

+3

+2

+3

55. Urakehitykseni on minulle tärkeä asia.
−1

±0

+1

56. Inhoan epäsiisteyttä yhteisissä tiloissa.
−1

±0

+1

AVOIN KYSYMYS:
57. Kerro, millaista on psykiatrisessa hoidossa omien eettisten käsitystesi ja itsellesi
tärkeiden arvojen vastainen toiminta? Minkälaisia toimintoja et hyväksy?

TAUSTAKYSYMYKSET
Ole hyvä ja ympyröi oikea vaihtoehto tai kirjoita vastaus viivoille.
58. Sukupuoli

1. mies 2. nainen

59. Ikä___________vuotta
60. Virka- tai ammattinimike työpaikalla?______________________________
61. Koulutuksesi?

1. keskiasteen tutkinto
2. opistotasoinen koulutus
3. ammattikorkeakoulututkinto
4. yliopistotutkinto
5. muu, mikä?___________________________

62. Kuinka pitkään olet ollut nykyisessä työtehtävässäsi? _____________vuotta
63. Kuinka pitkä työkokemus sinulla
on yhteensä työvuosina? ___________vuotta
64. Osaston no:______

PARHAIMMAT KIITOKSET AVUSTASI!

Liite 3 Kysely henkilökunnalle
Hoito-organisaation toiminnan tilan seurantamittari
Seuraavan kyselylomakkeen avulla arvioimme yksikkösi hoidon osatoimintojen tilaa keskimäärin
viimeisen kuukauden ajalta.
Ympyröi numero, joka vastaa mielipidettäsi toiminnan onnistumisesta tällä hetkellä.
(oh=osastonhoitaja, ol=osastonlääkäri, yh=ylihoitaja ja yl=ylilääkäri). Käytä rohkeasti asteikon
ääripäitä.

Huono

Tyydyttävä

Hyvä

1.

Ympäristö, osaston tilat

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

2.

Somaattinen hoito, perushoito

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

3.

Lääkehoito

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

4.

Psykiatrinen kriisiapu

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

5.

Ryhmäterapia

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

6.

Hengellinen hoito

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

7.

Omahoitajuus, yksilövastuinen hoitotyö

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

8.

Yksilöterapia (väh 1 krt/vk)

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

9.

Perheen ja verkoston kohtaaminen

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

10. Tiedottaminen osastolla

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

11. Työryhmän osaaminen, sitoutuminen

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

12. Työryhmän johtaminen (oh, ol)

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

13. Hallinto, johdon tuki ja ohjaus (yh, yl)

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

14. Yhteistyö avohoidon kanssa

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

15. Hinta- ja kustannustietoisuus

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

16. Yhteisöhoito

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

17. Yksikön ilmapiiri

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

Miten sairaalahoidon aikana toteutui potilaan
18. Ihmisarvon kunnioittaminen

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

19. Itsemääräämisoikeus

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

20. Yksilöllisyyden huomiointi

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

21. Inhimillinen kohtelu

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

22. Turvallinen hoitoympäristö

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

23. Tasa-arvo hoitoa koskevissa päätöksissä

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

24. Tiedonsaantioikeus

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

25. Yksityisyys osastolla

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

26. Henkilökunnan eettinen käyttäytyminen

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

ja toiminta
Pieni

Suuri

27. Työni tyydyttävyys

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

28. Työni stressaavuus

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

AVOIMET KYSYMYKSET HENKILÖKUNNALLE:
1.

Mitkä ovat yksikkösi vahvat puolet?

2.

Missä on ongelmia, mitä pitäisi parantaa?

3.

Mitkä arvot näet tärkeinä työssäsi ja elämässä yleensä?

4.

Mitä muuta haluat sanoa yksikkösi tilasta ja kehitystarpeista?

TAUSTAKYSYMYKSET
Ole hyvä ja ympyröi oikea vaihtoehto tai kirjoita vastaus viivoille:
osaston no: _________ 1. Mies______2. Nainen______

Ikä______vuotta

Lääkäri_______Hoitaja________Muu: mikä?________________________________
Parhaimmat kiitokset avustasi!

Liite 4 Kysely potilaille
Hoito-organisaation toiminnan tilan seurantamittari
Seuraavan kyselylomakkeen avulla arvioimme hoidon osatoimintojen tilaa keskimäärin
viimeisen kuukauden ajalta.
Ympyröi numero, joka vastaa mielipidettäsi toiminnan onnistumisesta tällä hetkellä.
(oh=osastonhoitaja, ol=osastonlääkäri, yh=ylihoitaja ja yl=ylilääkäri). Käytä rohkeasti asteikon
ääripäitä.
Huono

Tyydyttävä

Hyvä

1.

Ympäristö, osaston tilat

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

2.

Somaattinen hoito, perushoito

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

3.

Lääkehoito

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

4.

Psykiatrinen kriisiapu

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

5.

Ryhmäterapia

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

6.

Hengellinen hoito

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

7.

Omahoitajuus, yksilövastuinen hoitotyö

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

8.

Yksilöterapia (väh 1 krt/vk)

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

9.

Perheen ja verkoston kohtaaminen

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

10. Tiedottaminen osastolla

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

11. Työryhmän osaaminen, sitoutuminen

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

12. Työryhmän johtaminen (oh, ol)

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

13. Hallinto, johdon tuki ja ohjaus (yh, yl)

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

14. Yhteistyö avohoidon kanssa

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

15. Hinta- ja kustannustietoisuus

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

16. Yhteisöhoito

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

17. Yksikön ilmapiiri

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

Huono

Tyydyttävä

Miten sairaalahoitosi aikana toteutui
18. Ihmisarvon kunnioittaminen

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

19. Itsemääräämisoikeutesi

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

20. Yksilöllisyyden huomiointi

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

21. Inhimillinen kohtelu

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

22. Turvallinen hoitoympäristö

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

23. Tasa-arvo hoitoasi koskevissa päätöksissä

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

24. Tiedonsaantioikeutesi

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

25. Yksityisyytesi osastolla

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

26. Henkilökunnan eettinen käyttäytyminen

0….1.…2…3….4….5….6….7….8….9….10

ja toiminta

Hyvä

AVOIMET KYSYMYKSET POTILAILLE:
1. Mitä asioita arvostat ja pidät tärkeänä sairaalahoitosi aikana?
2. Miten olet kokenut omien oikeuksiesi toteutuneen sairaalahoitosi aikana?
(esimerkiksi itsemääräämisoikeus, valinnan vapaus, yksityisyyden kunnioittaminen,
osallistuminen hoitoasi koskevaan päätöksentekoon)
TAUSTAKYSYMYKSET
Ole hyvä ja ympyröi oikea vaihtoehto tai kirjoita vastaus viivoille:

osaston no: ______

Koulutuksesi:

1. Mies_____2. Nainen_____

2. ammatillisia kursseja

1. ei ammattikoulutusta
3. keskiasteen tutkinto/ammattikoulu
Ikä_______vuotta

4. opistotasoinen koulutus
5. korkeakoulututkinto
6. muu mikä?_________________________

Parhaimmat kiitokset avustasi!

Liite 5 Potilaan arvostukset. Esimerkki sisällön analyysistä
Pelkistetyt ilmaisut
Oireiden tutkiminen
Somaattisten vaivojen tutkiminen
Hyvä lääkäri
Kuulluksi tuleminen
Potilaaseen keskittyminen
Paneutuminen todellisiin ongelmiin
Hoidon asiantuntemus
Hyvä hoito
Lääkityksen välttämättömyys
Lääkitys
Hyvä perusruoka
Siisteys
Puhtaus
Tuttu omahoitaja
Omahoitajakeskustelut
Keskustelutilaisuudet
Onnistunut omahoitajajärjestelmä
Ryhmät
Terapiatoiminta
Terapiaeläin
Yhteistyö henkilökunnan kanssa
Hiljaisuusterapiaa
Lauluiltaterapiaa
Uintiterapiaa
Yksilöterapia
Vapaamuotoista toimintaa, liikunta
Kohtalotovereiden apu
Potilaan kuuntelu
Kysytään potilaan mielipidettä
Turvallisuus
Rauhallinen hoitoympäristö
Ei väkivaltaa
Huonokuntoisena säännöt
ovat tarpeen
Tuttu henkilökunta

Alakategoriat

Yhdistävä kategoria

Kokonaisvaltainen
hoito

POTILAAN
ARVOSTUKSET
SAIRAALAHOIDON
AIKANA

Sairauden tutkiminen

Hoitohenkilöstön
ammattitaito

Perushoito

Omahoitajasuhde

Terapiat

Vertaistuki
Hoitopäätöksiin
osallistuminen
Turvallinen
hoitoympäristö

Hyvä ilmapiiri osastolla
Ystävällinen henkilökunta

Ilmapiiri

Tietoa osaston tapahtumista

Tiedottaminen

Hoidon eteneminen
Toive kuntoutumisesta
Pystyisi luottamaan tulevaisuuteen
Kotona jaksaminen itsensä kanssa
Opastus kriisitilanteiden hallintaan
Normaalien askareiden tekeminen

Yläkategoria

Sairaalahoidon jälkeinen
selviytyminen
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Liitetaulukko 1. Organisaation toiminnan tilan mittarissa esiintyviä käsitteitä ja niiden
selitykset
Käsite

Määritelmä

Viitteitä lähteisiin, jossa käsite on
määritelty

Somaattinen hoito Kehoon kohdistuvaa hoitoa, esim. vatsavaivat,

Sivistyssanakirja, 2002 (mukaellen)

päänsärky, kuume.
Terapia

Sairaanhoitoa, asianmukaisen koulutuksen saaneen

Sivistyssanakirja, 2002 (mukaellen)

henkilön antamaa parantavaksi tarkoitettua toimintaa.
Psykoterapia

Psyykkisten häiriöiden ja sairauksien hoitaminen

Aalberg 1999

psykologisin keinoin.
Ryhmäterapia

Vähintään yhden asianmukaisen koulutuksen saaneen Lönnqvist 1999
työntekijän ohjaama ryhmässä tapahtuvaa hoitoa,
esim. keskusteluryhmä.

Hengellinen hoito Sielullisiin kysymyksiin ja hengellisiin tarpeisiin
kohdistuvaa hoitoa, esim. keskustelu hoitajan,
diakonissan tai sairaalapastorin kanssa. Mahdollisuus
rippiin ja ehtoollisen nauttimiseen.
Yksilövastuinen

Tarkoitetaan hoitotyön filosofista periaatetta. Potilaan Hegyvary 1987,

hoitotyö

ja omahoitajan väliselle yhteistyö-suhteelle on

Munnukka 1993

ominaista vastuullisuus, itsenäisyys jatkuvuus ja
kokonaisvaltaisuus.
Perheen ja

Yhteistyö perheen ja potilaan lähipiirin kanssa.

Alanen 1993

verkkoston
kohtaaminen
Työryhmän

Tarkoitetaan työryhmän ammattitaitoa ja sitoutumista

osaaminen,

potilaan kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseen.

sitoutuminen
Yhteisöhoito

Sellainen laitoshoidon ja yhdessä asumisen muoto,

Isohanni 1986

jossa hyödynnetään tietoisesti ja ammattimaisesti
ihmisiä yhdistäviä sosiaalisia voimia. Käytännön
työtavoissa korostuu potilaiden
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja heidän
keskinäinen tukensa, ryhmätoiminnat ja
omaissuhteiden kehittäminen.
Yksikön ilmapiiri Tunnelma, henki ajatustapa ja niiden kokonaisuus.

Isohanni 1986

Eettinen

Sivistyssanakirja, 2002 (mukaellen)

Pyrkimys käyttäytyä ja työskennellä oikein ja

käyttäytyminen ja ihmisarvoa kunnioittavasti.
toiminta
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Liitetaulukko 2. Arvoväittämien eri mieltä, samaa mieltä frekvenssit ja prosentit
sukupuolen (miehet n = 41; naiset n = 83) ja kaikkien vastanneiden mukaan (n = 125)*,
sekä Khiin neliötestin p-arvo.
Arvo

Miehet

Naiset

Kaikki

Khiin
neliö-

Eri

Samaa

Eri

Samaa

Eri

Samaa

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

testin

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

p-arvo

1. Tasa-arvo

3 (7)

38 (93)

2 (2)

81 (98)

5 (4)

119 (96)

0.331

2. Sisäinen harmonia

2 (5)

39(95)

2 (2)

81 (98)

4 (3)

120(97)

0.598

13 (32)

28 (68)

35 (42)

48 (58)

48 (39)

76 (61)

0.261

4. Mielihyvä

0 (0)

41 (100)

1 (1)

123 (99)

1 (1)

1 (99)

>0.999

5. Vapaus

5 (12)

35 (88)

6 (7)

77 (93)

11 (9)

112 (91)

0.261

6. Henkinen elämä

7 (17)

34 (83)

5 (6)

78(94)

12 (10)

112 (90)

0.060

7. Yhteenkuuluvuus

6 (15)

35 (85)

10 (12)

73 (88)

16 (13)

108 (87)

0.686

8. Sosiaalinen järjestys

1 (2)

40 (98)

0 (0)

83 (100)

1 (1)

123 (99)

0.331

9. Jännittävä elämä

24 (58)

17 (42)

49 (59)

34 (41)

73 (59)

51 (41)

0.958

10. Työn tarkoitus

4 (10)

37(90

9 (11)

74 (89)

13 (10)

111 (90)

0.853

11. Ystävällisyys

1 (2)

40 (98)

0 (0)

83 (100)

1 (1)

123 (99)

0.331

12. Varakkuus

18 (44)

23 (46)

51 (61)

32 (39)

69 (56)

55 (44)

0.064

13. Isänmaallisuus

18 (44)

23 (56)

41 (49)

42 (51)

59 (48)

65 (52)

0.564

14. Itsekunnioitus

1 (2)

40 (98)

0 (0)

83 (100)

1 (1)

123 (99)

0.331

15. Kiitollisuudenvelka

18 (44)

23 (56)

44 (53)

39 (47)

62 (50)

62 (50)

0.340

16. Luovuus

13 (32)

28 (68)

18 (22)

65 (78)

31 (25)

93 (75)

0.225

3 (7)

38 (93)

7 (8)

76 (92)

10 (8)

>0.999

3. Sosiaalinen valta

17. Rauha

10 (24)

31 (76)

15 (18)

68 (82)

25 (20)

114 (92)
99 (80)

19. Kypsä ihmisyys

2 (5)

39 (95)

1(1)

82 (99)

3 (2)

121 (98)

0.254

20. Itsekuri

4 (10)

37 (90)

11 (13)

72 (87)

15 (12)

109 (88)

0.574

21. Irtautuminen muiden

14 (34)

27 (66)

50 (60)

33 (40)

64 (52)

60 (48)

0.006

22. Perheen turvallisuus

2 (5)

38 (95)

0 (0)

83 (100)

2 (1)

121 (99)

0.104

23. Sosiaalinen tunnustus

3 (7)

38 (93)

3 (4)

80 (96)

6 (5)

118 (95)

0.366

24. Yhteys luontoon

6 (15)

35 (85)

3 (4)

80 (96)

9 (7)

115 (93)

0.058

25. Vaihtelunhalu

10 (24

31 (76)

20 (24)

63 (76)

30 (24)

94 (76)

0.971

26. Elämänviisaus

1 (2)

39 (98)

0 (0)

83 (100)

1 (1)

122 (99)

0.325

18. Perinteiden kunnioitus

0.409

huolista

*Taustatiedoissa 1 puuttuva tieto.
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Liitetaulukko 2. (jatkoa)
Arvo

Miehet

Naiset

Kaikki

Eri

Samaa

Eri

Samaa

Eri

Samaa

Khiin

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

neliö-

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

testin
p-arvo

27. Auktoriteetti

3 (7)

38 (93)

9 (11)

74 (89)

12 (10)

112 (90)

0.749

28. Tosi ystävyys

0 (0)

41 (100)

8 (10)

75 (90)

8 (6)

116 (94)

0.052

29. Kauneus

4 (10)

37(90)

2 (2)

81 (98)

6 (5)

118 (95)

0.092

30. Sosiaalinen tasa-arvo

12 (29)

29(71)

15 (18)

68 (82)

27 (22)

97 (78)

0.155

31. Itsenäisyys

4 (10)

37 (90)

5 (6)

78 (94)

9 (7)

115 (93)

0.476

32. Maltillisuus

1 (2)

40 (98)

4 (5)

79 (95)

5(4)

119 (96)

>0.999

33. Lojaalisuus

11 (27)

30 (73)

24 (29)

59 (71)

35 (28)

89 (72)

0.808

34. Kunnianhimo

13 (32)

28 (68)

26 (32)

56 (68)

39 (32)

84 (68)

>0.999

35. Avarakatseisuus

5 (12)

36 (88)

4 (5)

79 (95)

9 (7)

115 (93)

0.155

36. Nöyryys

16 (39)

25 (61)

23 (28)

60 (72)

39 (31)

85 (69)

0.202

37. Uskaltaminen

16 (39)

25 (61)

32 (39)

51 (67)

48 (39)

76 (61)

0.960

38. Ympäristön suojelu

10 (24)

31 (76)

8 (10)

75 (90)

18 (14)

106 (86)

0.028

39. Vaikutusvalta

1 (2)

40 (98)

8 (10)

75 (90)

9 (7)

115 (93)

0.269

40.Vanhempien kunnioitus

0(0)

41 (100)

0 (0)

83 (100)

0 (0)

41. Päämäärätietoisuus

2 (5)

39 (95)

2 (2)

81 (98)

4 (3)

124 (100)
120 (97)

0.598

42. Terveys

1 (2)

40 (98)

1 (1)

82 (99)

2 (2)

122 (98)

>0.999

43. Saada aikaan

8 (19)

33 (81)

16 (19)

66 (81)

24 (19)

99 (81)

>0.999

44. Hyväksyä osansa

3 (7)

38 (93)

2 (2)

80 (98)

5 (4)

118 (95)

0.332

45. Rehellisyys

0(0)

41 (100)

0(0)

82 (100)

0 (0)

123 (100)

.a

46.Kasvojen säilyttäminen

3 (7)

38 (97)

14 (17)

68 (83)

17 (14)

106 (86)

0.139

.a

47. Tottelevaisuus

36 (88)

5 (12)

75 (92)

7 (8)

111 (90)

12 (10)

0.532

48. Älykkyys

8 (19)

33 (81)

9 (11)

73 (89)

17 (14)

106 (86)

0.196

49. Auttavaisuus

35 (85)

6 (15)

76 (93)

6 (7)

111 (90)

12 (10)

0.212

1 (2)

40 (98)

5 (6)

117 (94)

6 (5)

117 (95)

0.662

33 (80)

8 (20)

42 (51)

40 (49)

75 (61)

48 (39)

0.002

0 (0)

41 (100)

1 (1)

81 (99)

1 (1)

122 (99)

>0.999

50. Elämästä nauttiminen
51. Uskonnollisuus
52. Vastuuntunto

3 (7)

38 (93)

10 (12)

72 (88)

13 (11)

110 (89)

0.541

54. Anteeksianto

13 (32)

28 (68)

18 (22)

65 (78)

31 (25)

93 (75)

0.225

55. Menestys

14 (34)

27 (66)

19 (23)

64 (77)

33 (27)

91 (73)

0.132

4(10)

37 (90)

3 (4)

80 (96)

7 (6)

117 (94)

0.218

53. Uteliaisuus

56. Siisteys

*Taustatiedoissa 1 puuttuva tieto.
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