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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla Suomessa 2000-luvulla tehtyä aikuispsykiatrisen 

hoitotyön hoitotieteellistä tutkimusta sekä aikuispsykiatrisen hoitotyön kehittämishaas-

teita ja jatkotutkimusaiheita. Lisäksi kuvailtiin suomalaisen aikuispsykiatrisen hoitotyön 

hoitotieteellisen tutkimuksen painopisteet sekä sen tämän hetkinen tilanne. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Aineistona käytettiin 

Suomessa vuosina 2000–2015 julkaistuja hoitotieteellisiä tutkimusartikkeleita, väitöskir-

joja sekä hoitotieteen pro gradu- tutkielmia ja lisensiaattitutkimuksia (n=78). Tutkimus-

aineisto analysoitiin käyttämällä induktiivista sisällönanalyysiä soveltuvin osin. Analyy-

sin tuloksena muodostui yhteensä 29 pääkategoriaa, joista 5 kuvasi aikuispsykiatrisen 

hoitotyön hoitotieteellisen tutkimuksen aiheita, 12 tutkimusten tuloksia, 5 tutkimuksissa 

esitettyjä kehittämishaasteita ja 7 tutkimuksissa esitettyjä jatkotutkimushaasteita.  

 

Tutkimustuloksissa aikuispsykiatrista hoitotyötä koskevan tutkimuksen metodologinen 

painopiste oli laadullisissa tutkimusotteissa ja -menetelmissä. Julkaisufoorumina yleisin 

oli pro gradu- tutkielma. Tutkimusaiheina painottuivat käytännön toimintatapojen sekä 

pakkotoimenpiteiden ja väkivaltaisuuden tutkimus. Psykiatrista hoitotyötä oli kuvattu 

runsaasti psyykkisen sairauden sekä henkilökunnan työolojen näkökulmista. Kehittämis-

haasteita oli nimetty eniten psykiatrisen hoitotyön interventioiden ja käytännön toiminta-

tapojen tasolla. Interventioihin kohdistuvissa haasteissa painottuivat eristämishoidon ja 

väkivaltaisuuden hoidon sekä perhekeskeisen psykiatrisen hoitotyön kehittäminen. Jat-

kotutkimusaiheina korostuivat käytännön hoitotyön lisätutkimus hoidon ja hoidon vai-

kuttavuuden näkökulmista.  

 

Jatkossa tutkimusta tulisi kohdistaa määrällisten tutkimusten ja kirjallisuuskatsausten te-

kemiseen sekä interventioiden vaikuttavuuden arviointiin ja lisätä aikuispsykiatrisen hoi-

totyön hoitotieteellisen tutkimuksen näkyvyyttä kotimaisissa julkaisuissa.  
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The purpose of the study was to describe Finnish nursing research, development chal-

lenges of nursing practice and further research suggestions within adult psychiatry in the 

21st century. Focuses of Finnish nursing research within adult psychiatry and the current 

situation of adult psychiatric nursing were also described in this study. 

 

Descriptive literature review was used as research method. Research articles, Doctoral 

Theses, Pro Gradu Theses and Licentiate Theses published in Finland during 2000-2015 

were used as data. Data consisted of 78 original publications. The data analyzed by using 

inductive content analysis as method’s applicable parts. The result of analysis consisted 

of 29 head categories: 5 head categories described subjects, 12 described findings, 5 de-

scribed development challenges and 7 described suggestions for further research.  

 

According to the results, the methodological focus in publications was in qualitative re-

search methods. Most common publication format was Pro Gradu Thesis. Focus of the 

subjects was in adult psychiatric nursing practice and in violence and coercive measure. 

The most of the findings described mental illness and personnel working conditions in 

context of psychiatric nursing. The most of the development challenges were on the field 

of psychiatric nursing interventions and practical procedures. Seclusion, violence and 

family-oriented nursing were emphasized in nursing interventions. The emphases of fur-

ther research suggestions were in nursing and effectiveness of nursing interventions. 

 

In the future the nursing research on adult psychiatry should focus on quantitative re-

search and systematic literature reviews and evaluation of effectiveness. The visibility of 

nursing research on adult psychiatry should be increased among national publications of 

nursing science.  
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1 JOHDANTO 
 

Hoitotyössä toimintaympäristöt ovat nykypäivänä nopeasti muuttuvia, sillä tutkimustie-

don lisääntyminen (Holopainen ym. 2013), teknologian ja hoitomenetelmien kehittymi-

nen (Geibert 2006, Holopainen ym. 2013, McEwen 2014a) ja väestön odotukset sekä yh-

teiskunnalliset ja poliittiset linjaukset (Larkin ym. 2012, Ubbink 2011) vaikuttavat suo-

raan myös hoitotyöhön lisäten näin tarvetta hoitokäytäntöjen ja toimintamallien kehittä-

miselle (Holopainen ym. 2013, McEwen 2014a). Lisäksi hoitotyössä yhä suuremmassa 

roolissa on näyttöön perustuvaa toiminta, jonka tarkoituksena on parhaan saatavilla ole-

van ajantasaisen tutkimustiedon harkittu käyttö terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan 

hoidossa sekä terveyden edistämisessä sekä hänen läheistensä huomioimisessa (Holopai-

nen ym. 2013, Porter-O’Grady 2006, Sosiaali-ja terveysministeriö 2009).  

 

Hoitokäytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen perustuu ajantasaisen ja luotettavan 

tutkimustiedon hyödyntämiseen (Holopainen ym. 2013, Sanares & Heliker 2006). Voi-

makkaasti lisääntynyt hoitotieteellisen tiedon määrä on tuonut lisää tietoa ja ymmärrystä 

hoitamisen ilmiöstä, mutta samalla se on luonut haasteita tiedon aktiiviselle hyödyntämi-

selle käytännön hoitotyöhön. Tähän haasteeseen on vastattu laatimalla hoitosuosituksia, 

joissa on koottu suosituksen muotoon useista tutkimuksista tiivistetty tieto. (Holopainen 

ym. 2013, Polit & Beck 2012.) Suomessa hoitotyön suositusten laatimisesta vastaa Hoi-

totyön tutkimussäätiö, jonka tehtävänä on koordinoida kansallisten hoitotyön suositusten 

laadintaa sekä tuottaa tukirakenteita näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen ja käy-

tännön hoitotyön tueksi (Hoitotyön tutkimussäätiö 2013).  

 

Hoitotieteellisen tutkimuksen 2000-luvun kehityssuunnat korostavat näyttöön perustuvan 

hoitotyön merkitystä ja vahvan tutkimusnäytön kehittämistä monipuolisten tutkimusten 

avulla sekä painottavat systemaattisten kirjallisuuskatsausten merkitystä hoitosuositusten 

laadinnassa. Hoitotieteellisessä tutkimuksessa olisi myös tärkeää kehittää eri tahojen vä-

listä yhteistyötä ja tapoja levittää tutkimustietoa sekä lisätä sen näkyvyyttä, sillä hoitotie-

teellisen tutkimuksen avulla voidaan korostaa hoitotieteen merkitystä hoitotyön kehittä-

misessä. (Polit & Beck 2012.) Nykypäivänä hoitotieteellisessä tutkimuksessa tulisi karsia 

tutkimuksen esteitä ja tukea erilaisten tutkimusmenetelmien ja näkökulmien hyödyntä-

mistä, sillä tutkimuksen lähtökohtana olevat hoitotyön ongelmat ovat moniulotteisia. Eri-

laiset näkökulmat myös rikastuttavat hoitotieteellistä tutkimusta ja edesauttavat uusien 

tutkimusten suunnittelua. (McEwen 2014a.) 
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Hoitotieteellisessä tutkimuksessa on lisäksi tärkeää tunnistaa tutkimuksen painopisteitä 

eri hoitotyön osa-alueilla, sillä niiden tunnistaminen auttaa tieteen yleisessä kehittymi-

sessä. Tutkimuksen painopisteiden tunnistamisen avulla tutkimusta voidaan myös suun-

nata tutkimusalueen kannalta merkittäviin ilmiöihin sekä suunnata rajattuja resursseja 

olennaisiin tutkimuskohteisiin. (Eriksson ym. 2011, McEwen 2014b.) Tämän vuoksi 

myös psykiatriseen hoitotyöhön liittyvän hoitotieteellisen tutkimuksen painopisteiden ja 

kehittämistarpeiden selvittäminen on tärkeää, sillä psykiatriseen hoitotyöhön liittyvän 

hoitotieteellisen tutkimuksen tekeminen ja kehittäminen ovat merkittävässä roolissa hoi-

tomenetelmiä ja palveluita kehitettäessä (Cleary ym. 2010). Tätä tietoa voidaan hyödyn-

tää myös psykiatrisen hoitotyön hoitosuositusten laadinnassa, sillä suomalaisissa hoito-

työn suosituksissa ei vielä ole psykiatrista hoitotyötä ohjaavia suosituksia (Vuorilehto 

ym. 2014). Lisäksi viime vuosina psykiatriseen hoitotyöhön ja mielenterveystyöhön liit-

tyviä kotimaisia hoitotieteellisiä julkaisuja on tehty vähän suhteessa muihin hoitotieteel-

lisiin julkaisuihin (Suhonen & Axelin 2013a), joten tästäkin näkökulmasta tämän tutki-

muksen tarkoitus on merkittävä. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla Suomessa 2000-luvulla tehtyä aikuispsykiatrisen 

hoitotyön hoitotieteellistä tutkimusta sekä aikuispsykiatrisen hoitotyön kehittämishaas-

teita ja jatkotutkimusaiheita. Lisäksi kuvaillaan suomalaisen aikuispsykiatrisen hoitotyön 

hoitotieteellisen tutkimuksen painopisteet sekä sen tämän hetkinen tilanne. 

 

Tämä tutkimus toteutettiin Hoitotyön tutkimussäätiön tilauksesta yhteistyössä Oulun yli-

opiston kanssa hoitotieteen koulutusohjelman pro gradu- tutkielmana.  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

2.1 Psykiatrinen hoitotyö 

 

Psykiatrisessa hoitotyössä hoidetaan psyykkisiä sairauksia eli mielenterveyden häiriöitä. 

Mielenterveyden häiriöt koostuvat useimmiten useasta samanaikaisesta oireesta ja muo-

dostavat näin oireyhtymän. Yleisimmät mielenterveyden häiriöt Suomessa ovat skitsofre-

nia ja muut psykoottiset häiriöt sekä mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, persoonalli-

suushäiriöt ja päihderiippuvuus. (Hietaharju & Nuuttila 2010, Vuorilehto ym. 2014.) Suo-

messa psykiatrinen hoitotyö on osa niin perusterveydenhuoltoa kuin erikoissairaanhoitoa. 

Vuonna 2013 perusterveydenhuollossa mielenterveystyön aikuisikäisiä avohoitoasiak-

kaita oli hieman yli 80000 ja mielenterveyden avohoitokäyntejä toteutettiin reilut 

590 000. Perusterveydenhuollossa laitoshoidossa oli vuonna 2013 18692 potilasta ja psy-

kiatrisiin diagnooseihin liittyviä hoitopäiviä oli hieman yli 916000. (Mölläri & Saukko-

nen 2014.) Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisikäisiä avohoidon potilaita oli 

vuonna 2013 hieman alle 160000 ja avohoidon käyntejä oli runsaat 1,8 miljoonaa. Psyki-

atrisen erikoissairaanhoidon osastohoidossa potilaita oli vuonna 2013 26561 ja vuode-

osastohoidon hoitojaksoja toteutui runsaat 38000. (Rainio & Räty 2015.)  

 

Psykiatrisen hoitotyön perustana ovat potilaan omat tarpeet ja voimavarat, jotka määrit-

televät käytetyt auttamismenetelmät. Psykiatrinen hoitotyö on yksilöllistä, sillä yksilölli-

nen hoito mahdollistaa yksilöiden välisten biologisten ja psykologisten vaihteluiden sekä 

elämäntilanteiden ja olosuhteiden ainutlaatuisen huomioimisen. (Vuorilehto ym. 2014, 

Välimäki ym. 2000.) Psykiatrisessa hoitotyössä tavoitteena on sairaudesta johtuvien oi-

reiden lievittäminen sekä potilaan elämänlaadun parantaminen ja voimavarojen löytämi-

nen, joiden avulla pyritään lisäämään potilaan biologista, sosiaalista ja psyykkistä hyvin-

vointia (Kuhanen ym. 2010). Tässä tutkimuksessa keskityttiin aikuispsykiatriseen hoito-

työhön, joka kohdistuu 18–65- vuotiaiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon. 

 

2.2 Psykiatrista hoitotyötä ohjaavat lait, asetukset, poliittiset linjaukset sekä kansal-

liset kehittämishankkeet 

 

Keskeisimmät psykiatrista hoitotyötä ja mielenterveyspalveluja ohjaavat lait ovat mielen-

terveyslaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä terveydenhuoltolaki (Finlex, 
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1990/1116, 1992/785, 2010/1326). Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspo-

litiikan strategiassa Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 mielenterveyden edistäminen mää-

ritellään osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja jokaisessa elämänvaiheessa. Strategiassa 

mielenterveyden ongelmien vähentäminen määritellään myös osaksi työhyvinvoinnin 

edistämistä. Lisäksi strategian yhtenä tavoitteena on mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

saatavuuden parantaminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.) Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön KASTE- ohjelma linjaa myös mielenterveyspalveluiden kehittämistä (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2012). Mielenterveyspalveluiden kehittämistä ohjaa lisäksi Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–

2015 (Partanen ym. 2010). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa erilaisia mielenter-

veyteen liittyviä hankkeita ja ohjelmia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015).  

 

2.3 Kansainvälinen ja kotimainen hoitotieteen koulutus sekä hoitotieteellinen tutki-

mus 

 

Hoitotiede on saanut alkunsa Englannissa vuonna 1860, jonka jälkeen kansainvälinen 

hoitotiede ja hoitotieteellinen tutkimus sekä koulutus ovat kehittyneet nopeasti. Samalla 

myös kansainvälisten hoitotieteellisten julkaisujen määrä on kasvanut. (Polit & Beck 

2012.) Suomessa ensimmäinen hoitotieteen koulutusohjelma käynnistyi vuonna 1979. 

Hoitotieteen tohtorikoulutusta on järjestetty Suomessa vuodesta 1988 alkaen. Nykyään 

hoitotieteen koulutuksesta vastaa Suomessa viisi yliopistoa, joissa voi opiskella pääai-

neena hoitotiedettä. Nämä yliopistot ovat Oulun, Turun, Tampereen sekä Itä-Suomen yli-

opistot ja Åbo Akademi. Näiden yliopistojen hoitotieteellistä tutkimusta ohjaa jokaisen 

hoitotieteen laitoksen oma tutkimusstrategia tai tutkimusohjelma. Hoitotieteellisinä jul-

kaisufoorumeina Suomessa toimivat Hoitotiede- ja Tutkiva hoitotyö- lehdet. (Eriksson 

ym. 2011, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010.)  

 

Hoitotieteellisessä tutkimuksessa tutkimuksen painopisteitä ohjaavat ajankohta, yhteis-

kunnallinen tilanne sekä väestön terveystarpeet ja hoitotyön yleinen asema niin kansalli-

sesti kuin kansainvälisestikin (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Polit & Beck 

2012). Esimerkiksi Pohjoismaissa hoitotieteellisen tutkimuksen keskiössä ovat pitkään 

olleet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, pitkäaikaissairaudet ja näiden oireiden hal-

linta, ikääntyvien hoito sekä hoidon laatu ja sen tulokset (Kankkunen & Vehviläinen-
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Julkunen 2010, Lundgren ym. 2009). Euroopassa painottuu ikääntyneiden hoitotyön, las-

ten ja nuorten terveyden edistämisen, hoitotyöntekijöiden ammattitaidon sekä hoitotyön 

toimintojen vaikuttavuuden tutkimus. Yhdysvalloissa hoitotieteellisen tutkimuksen pai-

nopisteet ovat yhteisöjen ja haavoittuvien ihmisryhmien terveystarpeiden, käytännön hoi-

totyön ja perheiden terveyden tutkimuksessa sekä terveyden edistämisessä. (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2010, Polit & Beck 2009.) Afrikassa puolestaan hoitotieteelli-

sessä tutkimuksessa korostuvat HIV:n ja AIDS:n ehkäisyyn ja hoitoon liittyvä tutkimus 

sekä äitien ja lasten terveydenhoito (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Sun & 

Larson 2015). Myös Thaimaassa hoitotieteellisessä tutkimuksessa korostuvat muun mu-

assa AIDS:iin ja infektiosairauksiin sekä naisten ja lasten hoitotyöhön liittyvä hoitotie-

teellinen tutkimus (Kankkunen & Vehviläinen- Julkunen 2010).  

 

Suomalaista hoitotieteellistä tutkimusta ohjaavat väestön muuttuvat terveystarpeet, alan 

kehityssuuntaukset sekä tekniikan kehittyminen ja kansainvälisyys. Lisäksi tutkimukseen 

vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon periaatteet, jotka korostavat ehkäisevän työn, 

palveluiden toimivuuden sekä ympäristön merkityksen tutkimusta ja arviointia. (Eriksson 

ym. 2011, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010.) Viime vuosien aikana kotimaisissa 

hoitotieteellisissä julkaisuissa ovat korostuneet lapsiin, perheisiin ja nuoriin kohdistuvan 

tutkimuksen lisäksi terveysalan koulutukseen ja hoitohenkilöstön työhön sekä aikuispo-

tilaiden sairaalahoitoon liittyvä tutkimus. Hoitotieteellisiä julkaisuja on myös teorian ke-

hittämisestä sekä hoitotieteessä käytetyistä tutkimusmenetelmistä. (Suhonen & Axelin 

2013a.)  

 

Psykiatriseen hoitotyön liittyvän hoitotieteellisen tutkimuksen tekeminen on tärkeää psy-

kiatrisen hoitotyön kehittämisen näkökulmasta, sillä nykyisin se on näyttöön perustuvaa 

hoitotyötä, jossa yhdistyvät kliininen asiantuntijuus, hoitohenkilökunnan ammattitaito ja 

potilaan arvot (Beebe ym. 2011, Fisher & Happell 2009, Lönnqvist & Lehtonen 2014). 

Myös psykiatrisessa hoitotyössä on tärkeää, että hoitaminen perustuu parhaaseen ajanta-

saiseen tutkimustietoon (Zauszniewski ym. 2007). 2000-luvulla kansainvälisessä psyki-

atrisen hoitotyön hoitotieteellisessä tutkimuksessa painopisteet ovat siirtyneet hoitohen-

kilökuntaan ja opiskelijoihin liittyvästä tutkimuksesta kohti erilaisten hoitotyön interven-

tioiden tutkimusta. Lisäksi psykiatrisessa hoitotyössä tarvitaan lisää erilaisten psykiatri-

sen hoitotyön interventioiden vaikuttavuuden arviointitutkimusta. (Alzyyat 2014, Zausz-

niewski ym. 2012.)  
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Suomessa psykiatrisen hoitotyön ja mielenterveystyön tutkimusta on linjattu Tampereen 

yliopiston terveystieteiden yksikön sekä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimus-

strategioiden keskeisimmissä tutkimusalueissa. Tampereen yliopistossa mielenterveyden 

tutkimusta pyritään toteuttamaan useilla eri yksikön oppialoilla, painopisteinä mielenter-

veyden häiriöiden syytekijät ja ehkäisy. Turun yliopistossa hoitotieteen laitoksen tutki-

muksessa on eriteltynä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoitotyön tutkimusohjelma. 

(Tampereen yliopisto 2013, Turun yliopisto 2011.) Lisäksi siellä toteutetaan useita erilai-

sia mielenterveyteen liittyviä tutkimusohjelmia ja projekteja (Turun yliopisto 2015). Ou-

lun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön tutkimusstrategiassa 

ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimusohjelmassa ei ole painotettu eril-

lisenä mielenterveyden tai psykiatrisen hoitotyön tutkimusta vaan näiden laitosten lin-

jauksissa pyritään kokonaisvaltaiseen hoitotyön tutkimukseen eri hoitotyön konteksteissa 

(Itä-Suomen yliopisto 2015, Oulun yliopisto 2015).  

 

2.4 Hoitotieteellisen tutkimuksen metodologia 

 

Hoitotieteessä tutkimusalueet ovat laajoja ja monialaisia, mikä on vaikuttanut menetel-

mien ja aineistojen monipuolistumiseen. Tutkimusta ja tutkimusmetodien valintaa ohjaa-

vat tutkittava ilmiö ja tutkimuksen tarkoitus sekä tavoite. (Kankkunen & Vehviläinen- 

Julkunen 2010, Polit & Beck 2012.) Laadullisen terveystutkimuksen avulla voidaan sel-

vittää tutkittavaa ilmiötä tutkimukseen osallistuvan näkökulmasta ja kuvata hoitotodelli-

suutta erilaisista näkökulmista (Kylmä ym. 2003), kun taas määrällisen tutkimuksen 

avulla voidaan tuottaa yleistettävää tietoa suuresta kohderyhmästä (Kankkunen & Vehvi-

läinen- Julkunen 2010). Triangulaation avulla tutkimuksessa voidaan hyödyntää toisiaan 

täydentäen tai tukien laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä, erilaisia aineistoja tai 

teorioita ja kuvata näin tutkittavaa ilmiötä useista näkökulmista (Polit & Beck 2012).  

 

Psykiatrisessa hoitotyötä koskevassa laadullisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa ta-

voitteena on autenttisten kokemusten sekä näkemysten esiin nostaminen (Grant 2014). 

Määrällinen tutkimuksen toteuttaminen voi psykiatrisen hoitotyön hoitotieteellisessä tut-

kimuksessa kuormittaa vähemmän osallistujaa (Aho & Kylmä 2012) ja sen avulla voi-

daan myös psykiatrisesta hoitotyöstä tuottaa yleistettävää tietoa tutkittavasta ilmiöstä 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010). Triangulaation käyttö on myös yleistynyt 
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psykiatrisen hoitotyön tutkimuksessa, sillä sen avulla on mahdollista lisätä ymmärrystä 

mielenterveysongelmien monimutkaisuudesta (Kettles ym. 2011). 

 

Psykiatrista hoitotyötä koskeva hoitotieteellinen tutkimus voidaan nähdä sensitiivisenä, 

sillä psykiatrisen hoitotyön tutkimuksessa erityisesti niin aihealueet kuin tutkimukseen 

osallistujat voivat olla sensitiivisiä (Aho & Kylmä 2012). Sensitiivisessä tutkimuksessa 

korostuvat eettisyys, tutkijan psyykkiset ja ajalliset valmiudet sekä tutkimuksessa käyte-

tyt metodit (Aho & Kylmä 2012, Polit & Beck 2012). Psykiatrista hoitotyötä koskevassa 

hoitotieteellisessä tutkimuksessa kohdataan myös paljon eettisiä haasteita, joista suurim-

mat koskevat potilaan yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta sekä tiedonsaantia ja vapaa-

ehtoista suostumusta (Grant 2014, Latvala 2001).  
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla Suomessa 2000-luvulla tehtyä aikuispsykiatrisen 

hoitotyön hoitotieteellistä tutkimusta sekä aikuispsykiatrisen hoitotyön kehittämishaas-

teita ja jatkotutkimusaiheita.  

 

Lisäksi kuvaillaan suomalaisen aikuispsykiatrisen hoitotyön hoitotieteellisen tutkimuk-

sen painopisteet sekä sen tämän hetkinen tilanne. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyn-

tää myöhemmin laadittaessa hoitotyön suosituksia aikuispsykiatriseen hoitotyöhön sekä 

suunniteltaessa aikuispsykiatriaan liittyvää hoitotieteellistä tutkimusta.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaista hoitotieteellistä tutkimusta aikuispsykiatrisesta hoitotyöstä on tehty 

a. metodologisesti? 

b. aiheittain? 

2. Mitkä ovat tutkimusten keskeiset tulokset?  

3. Millaisia kehittämishaasteita tutkimuksissa on esitetty? 

4. Millaisia jatkotutkimusaiheita tutkimuksissa on esitetty?  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTO 
 

4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Se on tutkimusmene-

telmä, jonka avulla on mahdollista selvittää, mitä tutkittavasta ilmiöstä tiedetään (Fitzge-

rald & Rumrill 2005, Polit & Beck 2012). Lisäksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

avulla on mahdollista tarkastella tutkittavan ilmiön teorian ja tutkimuksen historiallista 

kehitystä (Baumeister & Leary 1997, Green ym. 2006, Rhoades 2011). Kuvailevassa kir-

jallisuuskatsauksessa tuotettu ilmiölähtöinen kuvaileva tieto mahdollistaa tutkittavan il-

miön kriittisen tarkastelun eri näkökulmista (Rumrill & Fitzgerald 2001). Sen keskeisessä 

osassa on tutkimuskysymys, joka ohjaa koko tutkimusprosessia. Menetelmän ytimenä 

voidaan pitää kuvailun rakentamista. (Baumeister & Leary 1997, Green ym. 2006, Rhoa-

des 2011.) Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa voidaan hyödyntää määrällisiä mene-

telmiä, mikä mahdollistaa tiettyjen sisältöjen tai teemojen laskemisen. Tämän avulla ai-

neistosta voidaan jäsentää määrällisesti ilmiön yleisyyttä, keskeisyyttä tai tyypillisimpiä 

näkemyksiä. (Fitzgerald & Rumrill 2005.)  

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on eroteltavissa neljä eri vaihetta, jotka ovat tutki-

muskysymyksen muodostaminen, aineiston valitseminen sekä kuvailun rakentaminen ja 

tulosten tarkastelu (Rhoades 2011, Rumrill ym. 2010). Tässä tutkimuksessa noudatettiin 

näitä neljää tutkimusprosessin vaihetta. Tutkimuskysymykset on muodostettu rajatusti, 

mutta ne ovat myös riittävän väljiä. Tämä mahdollistaa tutkittavan ilmiön syvällisen tar-

kastelun (Rumrill ym. 2010, Rumrill & Fitzgerald 2001). 

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa kuvailun rakentamisen tavoitteena on jäsentyneen 

kokonaisuuden ja synteesin luominen aineiston analyysin pohjalta (Fitzgerald & Rumrill 

2005,) ja kuvailun esittäminen on luonteeltaan aineistolähtöistä (Baumeister & Leary 

1997). Tulosten tarkastelun vaiheessa tiivistetyt, tutkimuksen keskeisimmät tulokset ovat 

tarkastelussa suhteessa laajempaan kontekstiin. Lisäksi tulosten tarkastelun vaihe pitää 

sisällään niin menetelmällisen kuin sisällöllisen pohdinnan sekä tutkimuksen luotettavuu-

den ja eettisyyden arvioinnin. (Baumeister & Leary 1997, Rhoades 2011.)  
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4.2 Aineiston keruu ja aineiston kuvaus 

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston valinnassa keskeisessä asemassa on va-

littavien tutkimusten sisältö, joten aineistoa valittaessa on tärkeää pyrkiä jatkuvaan ja vas-

tavuoroiseen aineiston peilaamiseen tutkimuskysymykseen (Baumester & Leary 1997, 

Rumrill ym. 2010). Aineiston valinta tapahtui portaittain otsikoiden, asiasanojen, saata-

vuuden, tiivistelmän sekä koko tekstin perusteella. Aineiston valinta kohdistettiin niiden 

yliopistojen (Itä-Suomen, Oulun, Tampereen, Turun yliopistot sekä Åbo Akademi) tieto-

kantoihin ja kotisivuihin, joissa voi opiskella pääaineena hoitotiedettä. Lisäksi kuvaile-

vassa kirjallisuuskatsauksessa eksplisiittistä aineiston valintaa ohjaavat sisäänottokritee-

rit (Rumrill ym. 2010), jotka tässä tutkimuksessa olivat: julkaisuvuosi 2000-2015; aikuis-

psykiatriaan liittyvä hoitotieteellinen tutkimusartikkeli, väitöskirja, pro gradu- tutkielma 

tai hoitotieteen lisensiaattitutkimus; julkaisukieli on suomen tai ruotsin kieli; julkaisumaa 

on Suomi sekä julkaisusta saatavilla koko teksti. Viimeinen sisäänottokriteeri ”julkaisusta 

saatavilla koko teksti” tarkentui aineiston valinnan ensimmäisen vaiheen aikana muotoon 

”julkaisusta saatavilla koko teksti ilman lisäkustannuksia”, koska osa pro gradu- tutkiel-

mista oli saatavilla ainoastaan yliopiston maksullisen etälainauksen kautta.  

 

Aineiston valinnan ensimmäisessä vaiheessa Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen, 

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Itä-Suomen hoitotieteen laitoksen sekä Åbo 

Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan kotisivuilta tulostettiin lis-

tat, joissa oli listattuna kaikki kyseisissä yliopistoissa vuosina 2000–2015 julkaistut hoi-

totieteen tai terveystieteen väitöskirjat, pro gradu- tutkielmat sekä lisensiaattitutkimukset. 

Tampereen yliopiston TamPub – julkaisuarkistosta etsittiin ja tulostettiin hoitotieteen 

alan vuosina 2000–2015 julkaistut väitöskirjat, pro gradu- tutkielmat sekä lisensiaattitut-

kimukset. Hoitotieteelliset julkaisut haettiin manuaalisesti läpikäymällä Hoitotiede- ja 

Tutkiva Hoitotyö – lehtien sisällysluettelot vuosilta 2000–2015. Tämän jälkeen aineiston 

valinta jatkui portaittain ja lopulta tutkimusaineistoksi muodostui n=78 hoitotieteellistä 

julkaisua. Aineiston valinnan eteneminen on kuvattu kuviossa 1.  
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 otsikon perus-

teella 

asiasanojen 

perusteella 

saatavuuden 

perusteella 

tiivistelmän 

perusteella 

koko tekstin 

perusteella 

Itä-Suomen yo 52 52 15 15 15 

Oulun yo 23 23 19 19 16 

Tampereen yo 34 34 19 18 18 

Turun yo 31 31 10 10 10 

Åbo akademi 0 0 0 0 0 

Hoitotiede 18 12 12 12 12 

Tutkiva hoitotyö 9 7 7 7 7 

      

YHTEENSÄ 167 159 82 81 78 

Kuvio 1. Aineiston valinnan eteneminen. 

 

 

Tutkimusaineisto n=78 koostui 18 hoitotieteellisestä tutkimusartikkelista, 1 hankerapor-

tista, 41 pro gradu- tutkielmasta ja 18 väitöskirjasta. Taulukossa 1 on esitetty tutkimuk-

seen valittu aineisto yliopistoittain, julkaisumuodon ja julkaisufoorumin mukaan. Lisäksi 

tutkimukseen valittu aineisto kuvataan taulukoituna liitetaulukossa 1, johon alkuperäis-

tutkimuksista on poimittu seuraavat taustatiedot: tutkimuksen tekijä(t), tutkimuksen nimi, 

tutkimusvuosi, tutkimuksen tarkoitus ja tavoite sekä tutkimuksen taso, missä yliopistossa 

tutkimus on tehty tai missä hoitotieteellisessä julkaisussa se on julkaistu. 

 

 

Taulukko 1. Tutkimusaineisto yliopistoittain ja julkaisufoorumin mukaan 

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 

– pro gradu 10 

– väitöskirja 5 

15 

OULUN YLIOPISTO 

– pro gradu 12 

– väitöskirja 4 

16 

TAMPEREEN YLIOPISTO 

– pro gradu 17 

– väitöskirja 1 

18 

TURUN YLIOPISTO 

– pro gradu 2 

– väitöskirja 8 

10 

ÅBO AKADEMI 0 

HOITOTIEDE 

– hoitotieteellinen tutkimus 12 

12 

TUTKIVA HOITOTYÖ 

– hoitotieteellinen tutkimus 6 

– hankeraportti 1 

7 

YHTEENSÄ 78 
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4.3 Aineiston analyysi 

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston analyysi ei ole referointia (Green ym. 

2006), vaan tavoitteena on laajempien päätelmien tekeminen (Polit & Beck 2012). Tässä 

katsauksessa vastaukset metodologiaan liittyvään tutkimuskysymykseen (tutkimuskysy-

mys 1 a.) analysoitiin luokittelemalla ja laskemalla käytetyt tutkimus-, aineistonkeruu- ja 

analyysimenetelmät. Muiden tutkimuskysymysten osalta aineisto analysoitiin käyttä-

mällä aineistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysiä soveltuvin osin, sillä kuvaile-

vassa kirjallisuuskatsauksessa kuvailun rakentamisessa keskeisintä on laadullisen kuvai-

lun tuottaminen induktiivisesti, jossa aineistosta haetaan tutkittavan ilmiön kannalta 

oleellisia seikkoja (Fitzgerald & Rumrill 2005, Green ym. 2006). Sisällönanalyysi mah-

dollistaa lisäksi aineiston systemaattisen ja objektiivisen analysoinnin sekä tutkittavan il-

miön kuvailun kategorioiden ja käsitteiden avulla (Elo & Kyngäs 2008).  

 

Induktiivisessa sisällönanalyysissä aineisto ohjaa analyysin rakentumista. Aineistoa lue-

taan läpi useampaan otteeseen, jonka jälkeen alkuperäisistä ilmauksista muodostetaan 

pelkistettyjä ilmauksia tutkittavasta ilmiöstä. Pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään ja luoki-

tellaan alakategorioihin, jotka yhdistetään yläkategorioiksi. (Elo & Kyngäs 2008, Kyngäs 

& Vanhanen 1999.) Yläkategoriat yhdistetään lopuksi pääkategorioiksi (Latvala & Van-

hanen-Nuutinen 2003). Aineiston analyysissä (pl. tutkimuskysymys 1 a.) käytettiin in-

duktiivista sisällönanalyysiä analyysimenetelmän ryhmittely- ja luokitteluperiaatteiden 

mukaisesti. Osasta aineistoa muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia, mutta osa aineiston 

ilmauksista oli valmiiksi pelkistettyjä, joten näitä ilmauksia ei voinut enää pelkistää tä-

män tutkimuksen kontekstissa. Ilmaukset ryhmiteltiin ja luokiteltiin alakategorioiksi. 

Alakategoriat ryhmiteltiin ja luokiteltiin yläkategorioiksi. Yläkategoriat luokiteltiin ja 

ryhmiteltiin pääkategorioiksi. Taulukossa 2 on havainnollistettu analyysin eteneminen ja 

pääkategorian ”Perhehoitotyö psykiatrisessa hoitotyössä” muodostuminen. Jokaiseen tut-

kimuskysymykseen kohdistuva, alkuperäisjulkaisuista poimittu raaka-aineisto on taulu-

koituna liitetaulukossa 2. Analyysin eteneminen ja kategorioiden muodostuminen tutki-

muskysymyksittäin on esitetty liitetaulukkoina liitteessä 3 (tutkimuskysymys 1b), liit-

teessä 4 (tutkimuskysymys 2), liitteessä 5 (tutkimuskysymys 3) ja liitteessä 6 (tutkimus-

kysymys 4).  

 



14 

 
Taulukko 2. Esimerkki analyysin etenemisestä 

ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA  PÄÄKATEGORIA 

”…perhehoitotyön toimintaa oh-

jaavat periaatteet (yhteis-

työsuhde, perheen huomioimi-

nen, perhekeskeinen osastokult-

tuuri)..” 

perhehoitotyötä ohjaavat yhteis-

työsuhde, perheen huomioiminen 

ja perhekeskeinen osastokulttuuri 

perhehoitotyön lähtökohdat perhehoitotyön toteuttaminen 

käytännön hoitotyössä 

perhehoitotyö psykiatrisessa hoi-

totyössä  

”Perhehoitotyön merkittävim-

miksi tavoitteiksi kuvattiin per-

heen tiedon lisääminen, perheen 

tukeminen sekä tarpeenmukaisen 

avohoidon piiriin ohjaaminen.” 

perhehoitotyön tavoitteina per-

heen tiedon lisääminen, perheen 

tukeminen ja tarpeenmukaisen 

avohoidon piiriin ohjaaminen 

”Perhehoitotyö nähtiin tärkeänä 

osana potilaan kokonaisvaltaista, 

hyvää hoitoa. ” 

perhehoitotyö tärkeä osa potilaan 

kokonaisvaltaista hoitoa 

”Hoitajat korostivat perhehoito-

työn olevan moniammatillista yh-

teistyötä..” 

perhehoitotyö moniammatillista 

yhteistyötä 

”Hoitajat ilmoittivat huo-

mioivansa myös perheen ulko-

puoliset ja sisäiset ihmissuhteet 

tehdessään perhetyötä.” 

perheen sisäisten ja ulkopuolisten 

ihmissuhteiden huomioiminen 

hoidon aikana 

”...joka toteutuu tapauskohtaisesti 

huomioiden potilaan ja perheen 

yksilöllisyyden.” 

perhehoitotyössä huomioidaan 

potilaan ja perheen yksilöllisyys 

”Myös hoitajan taito kohdata po-

tilaat ja perheenjäsenet ymmär-

täen oli tärkeää.” 

potilaan ja perheen kohtaaminen 

ymmärtäen tärkeää 

   

”…perhehoitotyöhön liittyvät toi-

minnot (yhteistyö perheen 

kanssa, tiedottaminen, perheen 

psyykkisen hyvinvoinnin turvaa-

mista edesauttavat toiminnot)..” 

perhehoitotyöhön liittyvät yhteis-

työ perheen kanssa, tiedottami-

nen ja perheen psyykkisen hyvin-

voinnin turvaamista edesauttavat 

toiminnot 

perhehoitotyössä käytetyt mene-

telmät ja toimintatavat  

”…sekä perhehoitotyössä käyte-

tyt menetelmät (suunnitellut ja 

satunnaiset yhteistapaamiset, per-

heterapia).” 

perhehoitotyössä käytetyt mene-

telmät olivat suunnitellut ja sa-

tunnaiset yhteistapaamiset sekä 

perheterapia 

”Vanhemman sairaalahoidon ai-

kana, suurin osa hoitajista il-

moitti tukevansa asiakkaidensa 

lapsia varmistaen lasten turvalli-

suuden kotona ja keskustellen 

hoitajat tukevat lasta ja varmista-

vat lapsen turvallisuuden van-

hemman sairaalahoidon aikana 
14 
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lasten kanssa hänen tilantees-

taan.” 

”Vanhemmuuden tukeminen to-

teutui hoitajan ja vanhemman vä-

lisissä keskusteluissa, joissa käsi-

teltiin vanhemman yleistä hyvin-

vointia ja perheen lapsia.” 

vanhemmuuden tukeminen hoita-

jan ja vanhemman välisessä kes-

kustelussa 

”Vanhemmuutta tuettiin myös 

hoitoyhteisön arjessa…” 

vanhemmuuden tukeminen hoito-

työn arjessa 

    

”Perhehoitotyöhön kannustavina 

seikkoina hoitotyöntekijät toivat 

esiin riittävät tiedot ja taidot, hoi-

tajan oman motivaation, riittävän 

käytettävissä olevan ajan sekä 

perhehoitotyöhön ulkopuolelta 

saatavan tuen ja arvostuksen.” 

riittävät tiedot ja taidot, hoitajan 

motivaatio sekä käytettävissä 

oleva aika ja perhehoitotyön ar-

vostaminen kannustavat perhe-

hoitotyön toteuttamiseen 

perhehoitotyön toteuttamista 

edistävät tekijät 

perhehoitotyön käytännön toteut-

tamiseen liittyvät tekijät 

”Työyksiköllä ja työyksikössä 

käytetyillä lähestymistavoilla 

perheiden kanssa työskentelyssä 

oli yhteys hoitajien lapsille ja 

vanhemmille antamaan tukeen 

sekä perheen ihmissuhteiden 

huomiointiin.” 

työyksiköllä ja työyksikössä käy-

tetyillä lähestymistavoilla yhteys 

hoitajien lapsille ja vanhemmille 

antamaan tukeen sekä perheen ih-

missuhteiden huomiointiin 

”Hoitajien mukaan työyksiköissä 

kerättiin systemaattisesti tietoa 

vanhemmista, heidän lapsistaan, 

perheen ihmissuhteista ja sosio-

ekonomisesta tilanteesta.” 

työyksiköissä systemaattista tie-

don keräystä vanhemmista, hei-

dän lapsistaan, perheen ihmissuh-

teista ja sosioekonomisesta tilan-

teesta 

   

”Perhehoitotyötä estävinä teki-

jöinä sitä vastoin nähtiin potilaan 

tai perheen kieltäytyminen yh-

teistyöstä, hoitojaksojen lyhyt-

kestoisuus sekä riittämätön tieto 

erilaisista avohoidon mahdolli-

suuksista, joihin perhettä voisi 

ohjata.” 

perhehoitotyötä estävät potilaan 

kieltäytyminen yhteistyöstä, hoi-

tojakson lyhytkestoisuus sekä tie-

don riittämättömyys avohoidon 

mahdollisuuksista 

perhehoitotyön toteuttamista ja 

toteutumista estävät tekijät 

”Hoitajien mukaan preventiivisen 

lapsikeskeisen perhetyön toteut-

tamista aikuispsykiatrisessa hoi-

totyössä rajoittivat sairaalan hal-

lintoon, hoitotyöhön, hoitajaan ja 

perheeseen liittyvät tekijät.” 

perhehoitotyön toteuttamista ai-

kuispsykiatrisessa hoitotyössä ra-

joittivat sairaalaan hallintoon, 

hoitotyöhön, hoitajaan sekä per-

heeseen liittyvät tekijät 15 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 

5.1 Aikuispsykiatrisen hoitotyön hoitotieteellinen tutkimus metodologisesti  

 

Tutkimusmenetelmistä käytetyin menetelmä oli laadullinen tutkimusote. Toiseksi yleisin 

tutkimusmenetelmä oli triangulaatio. Kolmanneksi eniten oli käytetty määrällistä tutki-

musotetta, vähiten käytetyin menetelmä oli kirjallisuuskatsaus. Taulukossa 3 on esitetty 

tutkimusotteiden käytön jakautuminen lukumääräisesti.  

 

 

Taulukko 3. Tutkimusotteiden käyttö. 

LAADULLINEN TUTKIMUSOTE 

– fenomenografia 4 

– fenomenologia 2 

– fenomenologis-hermeneuttinen 1 

– Grounded theory 1 

– narratiivinen 1 

– loput ei määritelty 

45 

TRIANGULAATIO 18 

MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSOTE 13 

KIRJALLISUUSKATSAUS  2 

YHTEENSÄ  78 

 

 

 

Aineiston keruumenetelmistä käytetyin oli haastattelu. Haastattelun muodoista yleisin oli 

teemahaastattelu. Toiseksi käytetyin aineiston keruumenetelmä oli kysely, joista useim-

miten käytetty muoto oli strukturoitu kysely. Tutkimusaineistoina oli käytetty lisäksi kir-

jallista materiaalia, tieteellisiä artikkeleita, videointia/havainnointia sekä erilaisia rekis-

teri- ja lomaketietoja sekä somaattisia tutkimuksia ja laboratoriotutkimuksia. Aineiston 

keruumenetelmien käytön jakautuminen menetelmittäin on esitetty taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Aineiston keruumenetelmät. 

HAASTATTELU 

– teemahaastattelu 25 

– avoin haastattelu 10 

– ryhmähaastattelu 4 

– focusryhmähaastattelu 4 

– puolistrukturoitu haastattelu 3 

– yksilöhaastattelu 1 

– avoin ryhmähaastattelu 1 

– focushaastattelu 1 

– strukturoitu haastattelu 1 

– syvähaastattelu 1 

– lomakehaastattelu 1 

– ei määritelty tarkemmin 4 

56 

KYSELY 

– strukturoitu kysely 10 

– avoin kysely 4 

– puolistrukturoitu kysely 3 

– lomakekysely 3 

– sähköinen kysely 3 

– kuvaileva kysely 1 

– ei määritelty tarkemmin 5 

29 

KIRJALLINEN MATERIAALI 7 

TIETEELLISET ARTIKKELIT 6 

ERILAISET REKISTERITIEDOT 5 

VIDEOINTI/HAVAINNOINTI 2 

ERILAISET LOMAKETIEDOT 2 

SOMAATTISET TUTKIMUKSET 1 

LABORATORIOTUTKIMUKSET 1 

 

 

Aineiston analyysimenetelmistä käytetyin oli sisällönanalyysi. Toiseksi eniten oli käy-

tetty sekä laadullisten että määrällisten analyysimenetelmien yhdistelmää. Tilastollisia 

analyysimenetelmien käyttö oli kolmanneksi yleisintä, laadullista analyysiä oli käytetty 

vähiten. Yhdessä tutkimuksessa ei ollut määritelty analyysimenetelmää. Taulukossa 5 on 

esitetty aineiston analyysimenetelmien käytön jakautuminen menetelmittäin.  

 

Taulukko 5. Aineiston analyysimenetelmät. 

SISÄLLÖNANALYYSI 

– induktiivinen 30 

– deduktiivinen 2 

– deduktiivis-induktiivinen 6 

– ei määritelty tarkemmin 1 

39 

LAADULLISET JA MÄÄRÄLLISET ANALYYSIMENETELMÄT 18 

TILASTOLLISET ANALYYSIMENETELMÄT 13 

LAADULLINEN ANALYYSI 

– fenomenografinen analyysi 4 

– diskurssianalyysi 1 

– narratiivinen analyysi 1 

– Giorgin analyysimenetelmä 1 

7 

EI MÄÄRITELTY ANALYYSIMENETELMÄÄ  1 
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5.2 Aikuispsykiatrisen hoitotyön hoitotieteellisen tutkimuksen aiheet 

 

Tutkimusten aiheista muodostettiin viisi pääkategoriaa, jotka olivat henkilöstöön, potilai-

siin ja hänen läheisiinsä, pakkotoimenpiteisiin ja väkivaltaisuuden esiintymiseen ja psy-

kiatrisen hoitotyön käytännön toteuttamiseen sekä psykiatrisen hoitotyön lähtökohtiin ja 

tutkimukseen liittyvä tutkimus. Kategorioiden muodostuminen on kuvattu liitteessä 3.  

 

5.2.1 Henkilöstöön liittyvä psykiatrisen hoitotyön tutkimus 

 

Henkilöstöön liittyvä psykiatrisen hoitotyön tutkimus- pääkategoria (liite 3/1) sisälsi hen-

kilöstön ammatillisuuden ja ammatillisen osaamisen sekä työssäjaksamisen ja siihen liit-

tyvät tekijät.  

 

Henkilöstön ammatillisuuteen ja ammatilliseen osaamiseen liittyivät vuorovaikutus sekä 

henkilökunnan osaaminen ja sen kehittäminen. Vuorovaikutuksena psykiatrisessa hoito-

työssä tarkasteltiin vuorovaikutusta potilaan ja matalan kynnyksen vastaanottotyötä teke-

vän työntekijän välillä ja käsityksiä potilas-hoitajasuhteesta. Henkilökunnan osaamista ja 

sen kehittämistä olivat osaamisen kehittäminen, depressiohoitajan työn kehittämisen ku-

vaaminen, sairaanhoitajien osaamisvaatimusten kuvaaminen työntekijöiden näkökul-

masta matalan kynnyksen vastaanottotyössä sekä psykiatrisessa hoitotyössä toimivien tä-

män hetkinen osaaminen ja henkilöstön käsitykset ammattitaidostaan ja sen kehittämis-

tarpeista perusterveydenhuollon mielenterveystyössä.  

 

Työnohjaus, työhyvinvointi ja kuormitustekijät psykiatrisessa hoitotyössä sekä työstressi 

ja työuupumus, työtyytyväisyys ja henkilöstömitoitus kuuluivat työssäjaksamiseen. 

Työnohjauksen näkökulmasta tarkasteltiin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa työsken-

televien kokemuksia ja käsityksiä työnohjauksesta ja työnohjauksen merkitystä psykiat-

rista hoitotyötä tekeville sekä kuvattiin potilaan hyvää hoitoa edistävää työnohjausta. 

Työhyvinvoinnin eroja käsiteltiin kahden erilaisen organisaation sekä avohoidossa ja 

osastohoidossa työskentelevien hoitotyöntekijöiden välillä. Lisäksi tutkittiin taustamuut-

tujien yhteyttä työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin sekä hoitotyöntekijöiden koke-

muksia työhyvinvoinnista mielenterveystyössä. Kuormitustekijöinä tarkasteltiin mielen-

terveystyössä esiintyviä psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä, näiden yhteyttä ko-
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ettuun työhyvinvointiin sekä kuormitustekijöiden välisiä eroja kahden erilaisen organi-

saation sekä avohoidossa ja osastohoidossa työskentelevien työntekijöiden välillä. Työ-

stressiä ja työuupumusta käsiteltiin henkilöstön kokemana työuupumuksen määränä 

akuuttipsykiatrisessa hoitoympäristössä ja työyhteisöjen välisinä eroina tässä suhteessa. 

Lisäksi käsiteltiin työstressin ja työuupumuksen välisiä eroja eri ammattiryhmien, ikä-

ryhmien ja sukupuolten välillä. Akuuttipsykiatrisilla vuodeosastoilla työskentelevän hoi-

tohenkilökunnan työtyytyväisyyttä ja työtyytyväisyyden yhteyttä tietotekniikan käyttöön 

kohdistuviin asenteisiin kuvattiin kolmena mittausajankohtana. Lisäksi käsiteltiin työtyy-

tyväisyydessä tapahtuneita muutoksia ja psykiatrisen hoitohenkilöstön arvioitua työtyy-

tyväisyyttä sekä henkilöstön taustamuuttujien yhteyttä arvioituun työtyytyväisyyteen. 

Henkilöstömitoituksen näkökulmasta tarkasteltiin psykiatrisen hoitotyön henkilöstön 

määrää, rakennetta ja määrittelyä sekä psykiatrian henkilöstömitoituksen tasoa ja raken-

netta sekä henkilöstömitoituksen ja pakkotoimien käytön yhteyttä psykiatrian osastoilla. 

Lisäksi kuvattiin psykiatrisen hoitotyön henkilöstömitoituksen yhdistämistä potilaita, 

henkilöstöä ja organisaatiota koskeviin tuloksiin.  

 

5.2.2 Potilaaseen ja hänen läheisiinsä liittyvä psykiatrisen hoitotyön tutkimus 

 

Potilaaseen ja hänen läheisiinsä liittyvä psykiatrisen hoitotyön tutkimus- pääkategoriassa 

(liite 3/3) käsiteltiin potilaslähtöisyyttä psykiatrisessa hoitotyössä, mielenterveysongel-

mien vaikutuksia sairastuneen elämään ja psykiatrisen hoitotyön perhenäkökulmaa.  

 

Potilaslähtöisyys käsitti potilaiden osallisuuden ja sen toteutumisen, yhteistoiminnalli-

suuden sekä kokemusarvioijien osallisuuden hyödyntämisen. Potilaiden osallisuutta ja 

sen toteutumista käsiteltiin asiakkaan osallisuutena, asiakaslähtöisyytenä sekä niiden to-

teutumisena mielenterveys- ja päihdetyössä työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmista. 

Lisäksi kuvattiin osallisuuden toteutumiseen liittyviä tekijöitä mielenterveys- ja päihde-

työssä sekä omaan elämäänsä koskevan päätöksenteon kokemuksia käytettäessä avoter-

veydenhuollon mielenterveyspalveluita. Yhteistoiminnallisuutta käsiteltiin hoitajien yh-

teistoiminnallisena toimintana ja valmiuksina yhteistoiminnallisuuteen sekä yhteistoi-

minnallisuuden rakentumisena osallistujien sanallisissa ja sanattomissa kertomuksissa 

psykiatrisen hoidon yhteistyöneuvotteluissa. Lisäksi tutkittiin kokemusarvioijina toimi-

vien mielenterveyskuntoutujien osallisuutta tukevia tekijöitä mielenterveyspalveluiden 
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kehittämistoiminnassa sekä kokemusarvioijina toimivien mielenterveyskuntoutujien ko-

kemaa hyötyä osallisuudestaan.  

 

Mielenterveyskuntoutujien itsetuntoa käsiteltiin itsetuntoa tukevina hoitotyön menetel-

minä mielenterveyskuntoutujien kuvaamana sekä mielenterveyskuntoutujien arvioina it-

setunnon vahvistumisen seurauksista ja itsetunnon tukemisen edellytyksistä. Mielenter-

veyspotilaan häpeä käsitti häpeästä kärsivän potilaan auttamisen ja autetuksi tulemisen, 

häpeän synnyn ja häpeän vaikutukset potilaan elämään. Masentuneiden potilaiden toivot-

tomuuden muutoksia tutkittiin sairaalahoidon aikana sekä kuvattiin omahoitajasuhteen 

toteutumista ja masentuneen potilaan tyytyväisyyden yhteyttä toivottomuuteen sairaala-

jakson lopussa. Masennuspotilaan pelkoja kuvattiin ensimmäistä kertaa masennuksen 

vuoksi psykiatrisessa avo-osastohoidossa olevien potilaiden kokemina hoidon aikaisina 

pelkoina sekä potilaiden kokemuksina hoidon aikaisista peloista selviytymisenä. Mielen-

terveyspotilaan elämänlaatuna käsiteltiin mielenterveyskuntoutujan arkipäivää, elämän-

laatuun liittyviä somaattisia, sosiodemografisia ja psyykkisiä tekijöitä, skitsofreniaa sai-

rastavien potilaiden mielestä elämänlaadun merkityksellisiä osa-alueita sekä tyytyväi-

syyttä näihin osa-alueisiin ja niiden suhteellista tärkeyttä. Lisäksi tarkasteltiin mielenter-

veyskuntoutujan elämänlaatua, väestöotoksessa mukana olleiden terveyteen liittyvää elä-

mänlaatua, potilaiden ja sairaanhoitajien kokemuksia elämänlaatua parantavista hoito-

työn interventioista psykiatrisilla osastoilla sekä avoterveydenhuollon mielenterveyspal-

veluita käyttävien ihmisten eheyteen liittyvät kokemuksia.  

 

Psykiatrisen hoitotyön perhenäkökulma käsitti omaisten ja perheen huomioimisen, per-

heenjäsenten kokemuksen psyykkisestä sairaudesta, perheenjäsenten tuen tarpeen sekä 

puolison kokemukset psyykkisestä sairaudesta ja sen hoidosta. Omaisten huomioiminen 

kuvasi omaisten osallistumista päätöksentekoon, kuulluksi tulemista sekä omaisten huo-

mioimista ja tiedonsaantia neuvotteluissa. Perheen huomioimista tarkasteltiin perhehoi-

totyön, tämän hetkisen preventiivisen lapsikeskeisen perhetyön menetelmän käytön sekä 

akuuttipsykiatrisella osastolla työskentelevän hoitajan perheen kanssa toteuttaman yhteis-

työn näkökulmista. Lisäksi kuvattiin preventiivisen lapsikeskeisen perhetyön menetel-

män käyttöä rajoittavia tekijöitä aikuispsykiatriassa sekä akuuttipsykiatrisella osastolla 

työskentelevän hoitajan kuvausta perhehoitotyöstä ja sen sisällöstä. Perheenjäsenten ko-

kemuksena kuvattiin mielenterveyspotilaiden perheenjäsenten kokemusta perheen ter-
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veydestä ja toimivuudesta, perheenjäsenten kokemusta psyykkisestä sairaudesta per-

heessä ja perheen arkielämää, kun perheessä on psyykkisesti sairas perheenjäsen. Lisäksi 

selvitettiin taustamuuttujien yhteyttä mielenterveyspotilaiden perheenjäsenten kokemaan 

perheen terveyteen. Hoitohenkilökunnalta saadun sosiaalisen tuen yhteyttä tutkittiin mie-

lenterveyspotilaiden perheenjäsenten kokemaan perheen terveyteen sekä selvitettiin puo-

lison tuen tarvetta arjesta selviytymiseen skitsofreniaa sairastavan rinnalla sekä mielen-

terveyspotilaiden perheenjäsenten kokemuksia hoitohenkilökunnalta saadusta sosiaali-

sesta tuesta. Lisäksi kuvattiin pitkäaikaisen psykoosisairauden kanssa elävien kotona asu-

vien mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä kokemuksia tuen saannista. Puoli-

son kokemuksia psyykkisestä sairaudesta ja sen hoidosta käsiteltiin puolison kuvauksena 

elämästään skitsofreniaa sairastavan rinnalla, vaimon kokemuksena masennuksesta pari-

suhteessa miehen sairastaessa masennusta ja omahoitajan toimintana vakavasti masentu-

neen potilaan hoidossa puolison näkökulmasta.  

 

5.2.3 Pakkotoimenpiteisiin ja väkivaltaisuuden esiintymiseen liittyvä psykiatrisen hoi-

totyön tutkimus  

 

Pakkotoimenpiteisiin ja väkivaltaisuuden esiintymiseen liittyvä psykiatrisen hoitotyön 

tutkimus- pääkategoriassa (liite 3/7) käsiteltiin väkivaltaa ja sen ilmenemistä, väkivalta-

tilanteissa työskentelyä sekä potilaan rajoittamista ja pakkotoimenpiteiden käyttöä. 

 

Väkivalta ja sen ilmeneminen käsittivät väkivallan esiintymisen ja siihen liittyvät tekijät, 

väkivallan kokemuksellisena ilmiönä, väkivaltatilanteiden seuraamukset, käsittelemisen 

ja tuen tarpeen. Väkivallan esiintymisenä selvitettiin hoitajien työssään kohtaama väki-

valtaa sekä hoitajien kokemia ja kohtaamia väkivaltatilanteita. Väkivaltaa kokemukselli-

sena ilmiönä käsiteltiin hoitajien kokemuksina aggressiivisista potilaista osastolla, väki-

valtatilanteina sekä potilaiden taholta tulevana väkivaltana. Väkivaltatilanteiden seuraa-

muksia kuvattiin väkivaltatilanteista aiheutuneina seurauksina ja jatkotoimenpiteinä sekä 

väkivaltatilanteiden vaikutuksina. Väkivaltaan liittyvinä tekijöinä kuvattiin väkivaltati-

lanteiden syntyyn vaikuttaneita syitä sekä kirjallisuudessa esiintyviä psykiatristen poti-

laiden aggressiivisuuden piirteitä ja niihin yhteydessä olevat tekijöitä. Väkivaltatilantei-

den käsittelemistä ja tuen tarvetta tarkasteltiin väkivaltatilanteiden jälkikäsittelyn ja en-

naltaehkäisyn sekä henkilökunnan aggressiivisten ja häiritsevien potilaiden hoidossa ko-

keman koulutuksen ja tuen tarpeen näkökulmista  
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Hoitohenkilökunnan toiminta väkivaltaisuutta hoidettaessa kuvasi työryhmän toimintaa 

aggressiivisen tai väkivaltaisen potilaan hoidossa sekä hoitajien toimintaa väkivaltatilan-

teissa. Lisäksi kuvattiin työryhmän toimintaa ja henkilökunnan näkökulmasta käytännön 

toimintatapoja aggressiivisen ja häiritsevän potilaan hoidossa osastolla. Potilaan huomi-

oimista väkivaltaisuutta hoidettaessa tutkittiin potilaan huomioimisen näkökulmasta. Ra-

joittamista väkivaltaisuuden hoidossa kuvattiin hallittuna hoidollisena rajoittamisena ag-

gressiivisuuden ja väkivallan hoidossa sekä henkilökunnan arvioina hallittu hoidollinen 

rajoittaminen- toimintamallin toteutumisesta.  

 

Eristämishoidon toteutumista käytännössä kuvattiin eristämishoitona aikuispsykiatrisilla 

osastoilla sekä eristämistä ohjaavien periaatteiden toteutumisena käytännössä potilaiden 

ja hoitajien näkökulmasta. Lisäksi kuvattiin hoitotyötä huone-eristyksen aloitusvaiheessa, 

sen aikana ja sen lopetusvaiheessa sekä potilaiden hoitamista eristämisen aikana. Rajoit-

tamista ja pakkotoimenpiteitä kokemuksellisena ilmiönä kuvattiin potilaiden kokemuk-

sina eristämisestä, sitomisesta ja vapauden rajoittamisesta osastohoidon aikana sekä po-

tilaiden vapaina kuvauksina vapaudenrajoittamisesta. Lisäksi selvitettiin pakkotoimenpi-

teitä kokeneiden potilaiden elämänlaatua suhteessa niiden potilaiden elämänlaatuun, 

jotka eivät olleet kokeneet pakkotoimenpiteitä hoidon aikana. Eristämishoitoon vaikutta-

vina tekijöinä kuvattiin eristämishoitoon johtaneita syitä sekä potilaan eristämispäätök-

seen yhteydessä olevia tekijöitä. Eristämishoidon vaihtoehtoisia menetelmiä kuvattiin po-

tilaiden ehdotuksina eristämisen ja sitomisen vähentämiseksi sekä hoitohenkilökunnan 

käyttäminä ja potilaiden ehdottamina vaihtoehtoisina keinoina eristämiselle ja sitomi-

selle. Eristämishoitoon ja pakkotoimenpiteisiin liittyvien mittareiden kehittäminen kuvasi 

työkalun kehittämistä ja validointia pakkotoimenpiteitä kokeneiden potilaiden käsitysten 

mittaamiseen ja kuvaamiseen saamastaan hoidosta sekä eristämispäätösmittarin ja eristä-

miskokemusmittarin kehittämistä ja pilotointia.  

 

5.2.4 Psykiatrisen hoitotyön käytännön toteuttamiseen liittyvä tutkimus  

 

Psykiatrisen hoitotyön käytännön toteuttamiseen liittyvä tutkimus-pääkategoriassa (liite 

3/10) käsiteltiin psykiatrisen hoitotyön toimintoja ja sen eri osa-alueita, psykiatrisessa 
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hoitotyössä käytettyjä interventioita ja niiden merkityksiä, potilasohjausta ja psy-

koedukaatiota, informaatioteknologian ja sähköisten palveluiden hyödyntämistä sekä 

psykiatrisen hoitotyön toteutumista ja laadukkuutta. 

 

Psykiatrisen hoitotyön toiminnot ja sen eri osa-alueet muodostuivat hoitotyön toimin-

noista, avohoidossa toteutettavasta hoitotyöstä, kuntouttavasta työotteesta sekä anorek-

siaa sairastavan että masentuneen potilaan hoitotyöstä ja psykiatrisesta päivystystyöstä. 

Hoitotyön toimintoina kuvattiin psykiatriseen hoitotyöhön kuuluvia toimintoja, työajan 

jakautumista näiden toimintojen kesken sekä työajan jakautumista yhden yliopistollisen 

sairaalan psykiatrisilla osastoilla. Psykiatrisessa avohoidossa toteutettavaa hoitotyötä tar-

kasteltiin käsityksinä psykiatrian jälkipoliklinikkatoiminnasta sekä avohoitopotilaiden 

käynneistä. Lisäksi kuvattiin psykoosipotilaan avohoitoa kotityöryhmän hoitajien näkö-

kulmasta. Kuntouttavaa työotetta kuvattiin hoitajien käsityksinä kuntoutuksen suunnitte-

lusta, kuntoutusvalmiuden arvioinnista ja kuntoutusohjauksen kehittämisestä, mielenter-

veyskuntoutujien toiveina kuntoutusohjaukselle sekä kuntoutusohjauksen merkityksenä 

mielenterveyskuntoutujan arkipäivässä elämänlaadun kannalta. Anoreksiaa sairastavan 

potilaan hoitotyönä tarkasteltiin anoreksiaa sairastavien toipumista estäviä tekijöitä sekä 

anoreksiaa sairastavan hoitotyön tarpeeseen vastaamista hoitosuhteessa psykiatrisen 

osastohoidon aikana ja anoreksiaa sairastavien hoidon kehittämistä psykiatrisella osas-

tolla. Masentuneen potilaan hoitotyö oli kuvausta depressiohoitajan yhteistyöstä eri yh-

teistyötahojen kanssa sekä depressiohoitajan työstä ja tehtävistä terveyskeskuksessa. Psy-

kiatrisen päivystystyön näkökulmasta kuvattiin päivystyspoliklinikalla käytössä olevia 

toimintatapoja potilaan psyykkisen avun tarpeen arvioimiseksi ja päivystyksessä työsken-

televien sairaanhoitajien kokemuksia potilaan psyykkisen avun tarpeen arvioinnista sekä 

päivystystyön luonteesta. 

 

Auttamismenetelmien käyttö kuvasi auttamismenetelmiä ja niiden merkitystä psykiatri-

sessa hoitoprosessissa, potilaiden antamia merkityksiä psykiatrisen hoitoprosessin autta-

mismenetelmille sekä potilaiden kokemuksia näistä. Omaisille suunnattua ryhmäterapiaa 

ja vertaistukea kuvattiin omaisten kokemuksina dialektisesta käyttäytymisterapiasta ja 

sen omaistenryhmän ansiosta tapahtuneina muutoksina sekä mielenterveyspotilaiden lä-

heisten kielen kulttuurisena käyttönä vertaisryhmässä. Intervallihoitoa käsiteltiin potilai-

den näkemyksinä ja kokemuksina intervallihoidosta osana psykiatrista kuntoutusta ja 

avohoidon tukena sekä intervallihoidon auttamismenetelminä. Coping With Depression 
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(CWD)-kurssia masennuksen hoidossa kuvattiin kurssilaisten kokemuksina ja odotuksina 

sekä CWD-kurssin merkityksenä masennuksesta selviytymisessä. Koulutusinterventiota 

osana psykiatrista hoitotyötä käsiteltiin henkilökunnan ja mielenterveyskuntoutujien ko-

kemuksina koulutusinterventiosta 10 kk:n seurannan jälkeen. 

 

Potilasohjeet, potilaiden tiedonsaanti sekä potilasopetus kuuluivat potilasohjaukseen ja 

psykoedukaatioon. Potilasohjeita käsiteltiin mielenterveysyksiköissä käytettävien poti-

lasohjeiden ja henkilökunnan kokeman potilasohjeiden tarpeellisuuden näkökulmista. 

Potilaiden tiedonsaannissa kuvattiin tapoja, joilla potilaat halusivat saada tietoa sairaudes-

taan ja sen hoidosta. Lisäksi selvitettiin potilaiden käsityksiin yhteydessä olevia tekijöitä 

tiedon tärkeydestä, potilaan kuvaamia tiedonsaantiin liittyviä ongelmia sekä mielenter-

veyden ongelmiin ja niiden hoitoon liittyviä alueita, joilta potilaat kokivat saaneensa riit-

tävästi tietoa sairaalahoidon aikana. Potilaiden tiedonsaantia kuvattiin potilaiden näke-

myksinä tiedonsaannin kehittämisestä sairaalassa sekä mielenterveyden ongelmiin ja nii-

den hoitoon liittyvinä asioina, joista potilaat pitivät tärkeinä saada tietää sairaalahoidon 

aikana. Lisäksi kuvattiin potilaiden käsityksiä tiedonsaannin riittävyyteen yhteydessä ole-

vista tekijöistä. Tavanomaisen ja internetpohjaisen potilasopetusmenetelmän vaikutukset 

potilaiden ilmoittamiin vapauden rajoittamisen määriin, potilasopetuskäytännöt ja poti-

lasopetuksen toteutuminen kliinisessä hoitotyössä sekä sen toteuttamiseen liittyvät tekijät 

kuvasivat potilasopetusta. Lisäksi kuvattiin potilaiden tyytyväisyyttä potilasopetukseen 

ja siihen vaikuttavia tekijöitä, erilaisten potilasopetusmenetelmien vaikutuksia potilaiden 

asenteisiin, tiedon tasoon ja saadun informaation tärkeyteen sekä potilaiden ehdotuksia 

potilasopetuksen kehittämiseksi ja mielipiteitä opetusmenetelmistä. Potilasopetusta käsi-

teltiin potilaiden kuvauksina potilasopetustilanteista, potilaiden kokemuksina saamastaan 

potilasopetuksesta psykiatrisilla osastoilla ja sen toteutumisena sekä erilaisten elämänlaa-

tua parantavien potilasohjausmenetelmien vaikuttavuuden arviointina. Vertailun koh-

teena olivat IT:n käyttöön motivoituneiden hoitajien ja paperilomakkeita käyttävien hoi-

tajien erot potilasohjaustilanteissa ja siihen liittyvissä uskomuksissa ja tyytyväisyydessä.  

 

Videovälitteistä yhteistyötä käsiteltiin telepsykiatrisen yhteistyön vahvuuksina, heik-

kouksina, mahdollisuuksina ja uhkina sekä keskeisinä kehittämistarpeina. Hoitohenkilö-

kunnan tietotekniikan käyttöön liittyvinä tekijöinä käsiteltiin kirjallisuudessa esiintyviä 

tehokkaita menetelmiä tietokoneiden käytön opettamiseksi terveydenhuollossa, henkilö-

kunnan kokemuksia tietokoneiden käytön oppimisesta ja oppimista estävistä tekijöistä 
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sekä henkilökunnan tietokoneiden käyttöä estäviä tekijöitä. Lisäksi kuvattiin sairaanhoi-

tajien oppimista ja asenteita verkkokurssia kohtaan, henkilökunnan yksilöllisten tekijöi-

den vaikutuksia tietokoneiden käyttöön sekä sairaanhoitajien IT-taitoja ja hoitohenkilö-

kunnan asennoitumista tietotekniikan käyttöön akuuttipsykiatrisilla vuodeosastoilla kol-

mena mittausajankohtana ja siinä tapahtuneita muutoksia. Informaatioteknologian ja in-

ternetin hyödyntämismahdollisuuksia tarkasteltiin verkkoympäristössä toimivien mitta-

reiden hyödyntämisenä yhteistoiminnallista hoitotyötä kehitettäessä sekä informaatiotek-

nologian ja internetin hyödyntämisenä psykiatrisessa hoitotyössä. Lisäksi selvitettiin hoi-

tajien toimintatapoja ja kokemuksia heidän vastatessaan potilaiden esittämiin kysymyk-

siin internetin välityksellä. Psykiatristen sairaanhoitajien verkkokurssilla oppimat asiat ja 

sähköisen kurssin vaikutukset sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen, yleiseen tehokkuuteen 

sekä työskentelyyn eristämis- ja sitomistilanteissa kuvasivat sähköisen verkkokurssin 

vaikutuksia. Lisäksi tarkasteltiin psykiatristen sairaanhoitajien kokemuksia verkkokurs-

sin hyödyntämisestä omalla työpaikallaan kurssin aikana ja halusta kehittää oman työyk-

sikkönsä toimintaa verkkokurssin jälkeen sekä verkkokurssin käytännön seurauksia or-

ganisaation näkökulmasta. Sähköisen verkkokurssin vaikutuksena selvitettiin sairaanhoi-

tajien reaktioita verkkokurssiin, sairaanhoitajien käyttäytymistä verkkokurssin jälkeen ja 

hoitajien toiminnan tunnuspiirteitä kysymys-vastauspalstalla toimimisessa. Sähköisen 

potilasopetusmenetelmän hyödyntämistä kuvattiin internet-pohjaisen potilasopetusmene-

telmän käyttöönottoa estävinä ja edistävinä tekijöinä, sähköisen potilasopetusmenetel-

män koekäyttäjien antamana palautteena ja käsityksinä menetelmän vahvuuksista, heik-

kouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. Lisäksi käsiteltiin skitsofreniaa sairastaville 

suunnatun, tietotekniikkaan pohjautuvan potilasopetuksen kehittämisprosessin kuvausta, 

eri organisaatioiden kiinnostusta sähköisen potilasopetusmenetelmän levitykseen Suo-

messa sekä hoitajien toteuttaman, tietotekniikkaan pohjautuvan potilasopetuksen käyt-

töönoton havainnollistamista ja käyttöönottoon liittyviä tekijöitä. Sairaanhoitajien koke-

mukset internet-pohjaisen potilasohjausmenetelmän toimivuudesta ja hoitajien kokemus-

ten arvioiminen tietotekniikkaan pohjautuvasta potilasopetuksesta vuoden käytön jälkeen 

tulivat myös kuvatuiksi.   

 

Potilaiden ja perheenjäsenten käsitykset koskivat potilaiden odotuksia psykiatriseen osas-

tohoitoon tullessa, potilaiden kokemuksia psykoosin ja autetuksi tulemisen todellisuu-

desta psykiatrisen sairaalahoidon aikana sekä potilaan arvostamia asioita sairaalahoidon 
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aikana. Lisäksi kuvattiin potilaiden kokemia osastohoidon aikana elämässä eteenpäin aut-

tavia asioita, potilaan ja perheenjäsenten toiveita kriisihoitojaksolle ja heidän kokemuksia 

hoidosta kriisihoitojaksolla sekä potilaiden käsityksiä hoidon jatkuvuutta edistävistä te-

kijöistä. Psykiatrisen hoitotyön laatua potilaiden arvioimana käsiteltiin potilaiden arviona 

hoidon laadusta psykiatrian osastoilla ja poliklinikoilla, potilaille merkittävinä osastohoi-

don laadun osa-alueita sekä potilaiden arvioiden eroina hoidon laadussa suhteessa tausta-

muuttujiin. Potilaiden oikeuksien toteutumista tarkasteltiin psykiatrisen potilaan itsemää-

räämisoikeuden toteutumisena ja itsemääräämisoikeuteen sisältyvinä tekijöinä potilaan 

näkökulmasta sekä potilaan oikeuden toteutumisena hyvään hoitoon ja kohteluun. Poti-

lastyytyväisyyden näkökulmasta tarkasteltiin Suomessa vuosina 2000–2004 psykiatri-

sesta hoidosta tehtyjä valituksia, mahdollisia muutoksia valituksissa, valitusten syitä ja 

niiden käytännön toimenpiteisiin johtamista. Lisäksi tarkasteltiin potilaiden valittamis-

mahdollisuuksia sekä potilaiden tyytyväisyyttä psykiatriseen hoitoon ja siihen liittyviä 

tekijöitä. Psykiatrisen hoitotyön tehokkuutta kuvattiin psykiatrisen hoidon tuloksellisuu-

tena ja tuloksellisuuteen vaikuttavina tekijöinä.  

 

5.2.5 Psykiatrisen hoitotyön lähtökohtiin ja tutkimukseen liittyvä tutkimus 

 

Psykiatrisen hoitotyön lähtökohtiin ja tutkimukseen liittyvä tutkimus-pääkategoriassa 

(liite 3/18) käsiteltiin psykiatrista hoitotyötä ohjaavia arvoja ja käsityksiä sekä psykiatri-

sen hoitotyön hoitotieteellistä tutkimusta.  

 

Hyvän mielenterveystyön tunnuspiirteet, psykiatrisen hoitotyön nykytila sekä henkilö-

kunnan arvomaailma kuuluivat psykiatrista hoitotyötä ohjaaviin arvoihin ja käsityksiin. 

Hyvän mielenterveystyön tunnuspiirteitä kuvattiin mielenterveystoimiston työntekijöi-

den ja asiakkaiden käsityksinä hyvästä mielenterveystyöstä. Psykiatrisen hoidon nykyti-

laa kuvattiin henkilökunnan ja potilaiden näkökulmasta. Lisäksi kuvattiin niin henkilös-

tön käsityksiä perusterveydenhuollon mielenterveystyön kehittämistarpeista ja – kei-

noista kuin mielenterveystyön muutoksista 1990-luvulla ja hoidon jatkuvuutta edistävistä 

tekijöistä. Henkilökunnan arvomaailma oli henkilökunnan tärkeimpiä arvoja sekä tausta-

muuttujien ja arvojen yhteyttä. 
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Psykiatrisen hoitotyön hoitotieteellinen tutkimus muodostettiin psykiatrisen hoitotyön 

tutkimuksen eettisistä ja metodologisista haasteista sekä tutkimusmenetelmien hyödyntä-

misestä psykiatrisen hoitotyön tutkimuksessa. Eettisinä ja metodologisina haasteina psy-

kiatrisen hoitotyön tutkimuksessa käsiteltiin huomioitavia eettisiä kysymyksiä tutkimuk-

seen osallistuvien ollessa psykoosin kokeneita tai siitä selviytyneitä tai selviytymässä ole-

via potilaita. Lisäksi kuvattiin aikaisempien psykiatrisissa sairaaloissa pakon käyttöön 

liittyvien tutkimusten metodologisten ja eettisten haasteiden selvittämistä potilaan näkö-

kulmasta. Psykiatrisen hoitotyön henkilöstömitoituksen tutkimuksessa käytettyjä mene-

telmiä, Giorgin analyysimenetelmän soveltamista psykiatristen potilaiden kokemusten 

tutkimukseen sekä elämänlaatumittareiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta psykiatriseen 

hoitotyöhön kuvattiin tutkimusmenetelmien hyödyntämisen näkökulmasta.  

 

5.3 Tutkimusten keskeiset tulokset 

 

Tutkimusten keskeiset tulokset luokiteltiin kahteentoista pääkategoriaan, jotka olivat vä-

kivaltaisuus psykiatrisessa hoitotyössä sekä pakko, eristäminen ja rajoittaminen, perhe-

hoitotyö, osallisuus ja asiakaslähtöisyys, psyykkinen sairaus, tiedonsaanti ja potilasohjaus 

psykiatrisessa hoitotyössä sekä mielenterveystyön toteuttamista ohjaavat linjaukset ja ar-

vot, käytännön hoitotyön toteuttaminen psykiatrisessa hoitotyössä, potilaan ja omaisten 

tukemisessa hyödynnetyt interventiot sekä henkilökunnan työolot, informaatioteknolo-

gian hyödyntäminen ja hoitotieteellinen tutkimus psykiatrisessa hoitotyössä. Kategorioi-

den muodostuminen on kuvattu liitteessä 4.  

 

5.3.1 Väkivaltaisuus psykiatrisessa hoitotyössä 

 

Väkivaltaisuus psykiatrisessa hoitotyössä- pääkategoria (liite 4/1) muodostui väkivallan 

esiintymisestä, väkivaltatilanteiden hallinnasta sekä väkivaltatilanteiden käsittelemisestä 

ja väkivaltatilanteiden vaikutuksista hoitohenkilökuntaan.  

 

Väkivallan esiintymistä psykiatrisessa hoitotyössä oli kuvattu väkivaltatilanteita laukai-

sevien tekijöiden, väkivallan ilmenemistapojen sekä väkivallan ennustamisessa, enna-

koinnissa ja ennaltaehkäisyssä käytettyjen toimenpiteiden näkökulmasta. Väkivaltaa lau-

kaisivat useimmiten potilaan fyysinen tai itsemääräämisoikeuden rajoittaminen, potilaan 
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psyykkinen vointi tai hoitotyön toiminto. Potilaan aggressiivisuus oli yhteydessä potilai-

den ja hoitajien ominaisuuksiin, potilaan ja hoitajan vuorovaikutukseen sekä hoito-orga-

nisaation ympäristötekijöihin. Väkivaltainen käyttäytyminen ilmeni verbaalisena väki-

valtana, aseella uhkaamisena sekä fyysisenä väkivaltana. Hoitajiin kohdistuva väkivaltai-

nen käyttäytyminen ilmeni verbaalisena väkivaltana, aseella uhkaamisena, fyysisenä vä-

kivaltana ja paikkojen rikkomisena. Väkivaltaisuuden ennustamiseen käytettiin subjek-

tiivisia menetelmiä ja väkivaltaista käyttäytymistä pyrittiin estämään ennakoivilla toi-

menpiteillä ja ennaltaehkäisemään sekä hallitsemaan vuorovaikutukseen perustuvien me-

netelmien ja fyysisen/kemiallisen rajoittamisen avulla. Lisäksi hoitajien asennoitumisella 

ja käyttäytymisellä vuorovaikutustilanteissa osoitettiin olevan suuri merkitys väkivaltati-

lanteiden ennaltaehkäisemisessä. Hallinnollisina väkivaltatilanteita ennaltaehkäisevinä 

toimenpiteinä nähtiin riittävän henkilöstön turvaaminen, väkivallan hallintaan liittyvän 

koulutuksen järjestäminen, työnjaosta sopiminen sekä väkivaltatilanteiden jälkikäsittelyn 

järjestäminen ja väkivaltatilanteiden ohjeistaminen. 

 

Väkivaltatilanteiden hallintaa oli kuvattu niin väkivaltatilanteiden ensisijaisten kuin ää-

rimmäisten hallintakeinojen, fyysisen rajoittamisen ja työryhmän toiminnan näkökul-

mista. Väkivaltatilanteiden ensisijaisia rauhoittamis- ja hallintakeinoja olivat lisähenkilö-

kunnan kutsuminen, hoitajan läsnäolo, potilaan rauhoittaminen keskustelun avulla, lää-

kitseminen ja joskus hoitajan vetäytyminen tilanteesta sekä joku muu rauhoittava toi-

minta. Joskus aggressiivista tai väkivaltaista potilasta voitiin tukea rauhoittumaan itse ja 

hänet voitiin ohjata toisiin tiloihin rauhoittumaan. Äärimmäisiä väkivaltatilanteiden hal-

lintakeinoja olivat fyysinen kiinnipitäminen tai puuttuminen, leposide-eristys tai vasten-

tahtoinen hoitotoimenpide. Lisäksi ennen fyysistä rajoittamista pyrittiin käyttämään aina 

muita keinoja. Fyysisen rajoittamisen tekniikat olivat käytössä ja niiden käyttö onnistui 

työryhmässä hyvin. Tositilanteessa Management of Actual or Potential Aggression 

(MAPA) -toimintamallin tekniikat saattoivat unohtua eivätkä kaikki osanneet niitä eikä 

MAPA-tekniikoita aina toteutettu potilaan fyysisessä rajoittamisessa. Työryhmän toi-

minta väkivaltatilanteissa oli onnistunutta niin potilaan hoidossa kuin rauhoittamisessa.  

 

Väkivaltatilanteiden käsittelemisessä tarkasteltiin väkivaltatilanteiden jälkikäsittelyä 

sekä niiden informointia ja dokumentointia. Väkivaltatilanteiden jälkikäsittelyssä jälki-

puinti onnistui hyvin ja lähiesimiehellä oli tärkeä rooli väkivaltatilanteen jälkikäsittelyn 

toteutumisessa. Väkivaltatilanteiden jälkeen tilannetta arvioitiin useasta näkökulmasta ja 
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se purettiin sekä käsiteltiin keskustelemalla. Lisäksi jälkikäsittelyyn kuului fyysisten 

vammojen hoitaminen, potilaalle tehtävät toimenpiteet sekä tilanteen dokumentointi ja 

informointi. Väkivaltatilanteista informoitiin myös esimiestä ja työsuojeluorganisaatiota.  

 

Väkivaltatilanteiden vaikutuksia esiintyi niin yksilö- kuin työyhteisötasolla. Väkivaltati-

lanteiden osoitettiin aiheuttavan hoitajissa ja niistä osoitettiin seuraavan hoitajille erilaisia 

fyysisiä ja psyykkisiä tuntemuksia. Väkivallan uhkan todettiin aiheuttavan hoitajissa 

stressiä, varuillaan oloa, pelkoa ja työmotivaation laskua. Potilaiden väkivaltaisuus näh-

tiin myös hoitajille ammatillisena, stressireaktioita aiheuttavana haittatekijänä. Työyhtei-

sötasolla väkivaltatilanteet ja niiden uhka vaikuttivat monella tapaa koko työyhteisön ja 

uhrin toimintaan. 

 

5.3.2 Pakko, eristäminen ja rajoittaminen psykiatrisessa hoitotyössä  

 

Pakko, eristäminen ja rajoittaminen psykiatrisessa hoitotyössä- pääkategoria (liite 4/5) 

muodostui pakkotoimiin liittyvistä henkilöstötekijöistä, eristämis- ja rajoittamishoidon 

toteuttamisesta sekä eristämis- ja rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä kokemuksista.  

 

Pakkotoimiin liittyvissä henkilöstötekijöissä kuvattiin henkilöstömitoituksen yhteyttä 

pakkotoimiin sekä pakkotoimiin liittyviä hoitohenkilökunnan yksilöllisiä ja ammatillisia 

tekijöitä. Henkilöstömitoituksen osoitettiin olevan yhteydessä pakkotoimien käyttöön 

sekä henkilökunnan suhteellisesti suuremman määrän osoitettiin vähentävän tahdosta 

riippumattomia hoitopäiviä ja potilaisiin kohdistuneita pakkotoimenpiteitä. Lisäksi hen-

kilökunnan yksilöllisten ja ammatillisten tekijöiden osoitettiin vaikuttavan pakkotoimi-

nen käyttöön, sillä sairaanhoitajien osuuden ollessa suurempi, lepositeitä käytettiin enem-

män ja eristyksiä oli vähemmän. Hoitajan ikä ja työkokemus olivat yhteydessä potilaan 

häiritsevän käyttäytymisen sietoon, kykyyn arvioida muiden keinojen riittävyyttä tai 

käyttää eristämistä. Määrä-aikaisten työntekijöiden osuuden ollessa suurempi, tahdosta 

riippumattomia hoitopäiviä ja lepositeiden käyttöä oli vähemmän. Miestyöntekijöiden 

määrän ollessa suurempi, eristyksiä oli vähemmän ja lepositeitä käytettiin enemmän.  

 

Eristämis- tai rajoittamishoidon toteuttamisessa eristämis- tai rajoittamishoidon aloitta-

miseen vaikuttivat monet tekijät. Eristämishoidon tavoitteena oli potilaan käyttäytymisen 

hallinnan ja hoitoon osallistumisen parantaminen. Aggressiivinen käyttäytyminen oli 
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yleisin syy eristämiselle ja potilaan ruumiillinen aggressiivisuus potilaan fyysiseen rajoit-

tamiseen. Lääkärin osoitettiin päättävän harvoin käytännön tilanteissa potilaan eristämi-

sestä ja eristämispäätökseen liittyviä tekijöitä olivat kaaos osastolla, väkivalta tai sen 

uhka, toiset potilaat, potilaan hallitsematon käytös sekä aikaisempi kokemus potilaasta ja 

potilaan sopimaton käytös. Lisäksi osoitettiin, että eristämis- tai rajoittamishoidon aikana 

huone-eristyspotilas tarvitsee jatkuvaa seurantaa ja voinnin arviointia. Fyysisen rajoitta-

misen aikana potilasta huomioitiin ja häneen pidettiin yllä keskusteluyhteyttä. Eristämis- 

ja sitomishoidon aikana potilaisiin kiinnitettiin vain vähän huomiota. Potilaan käyttäyty-

misen hallinnan tukemista tapahtui keskustelun avulla koko eristämistapahtuman ajan. 

Eristämisprosessin aikana huomioitiin lisäksi eristyspotilaan, henkilökunnan ja osaston 

turvallisuus sekä huolehdittiin muista potilaista ja heidän läheisistään. Koko työryhmän 

todettiin osallistuvan eristyspotilaan hoitoon sekä hoidon osoitettiin vaativan keskitty-

mistä. Lisäksi eristyshoidon todettiin olevan hoitajaresursseja sitovaa ja hoitajien huo-

miota vaativaa kokonaisvaltaista hoitoa. Eristämisprosessin keskeisiksi elementeiksi 

osoitettiin vuorovaikutus ja yhteistyö potilaan kanssa sekä yhtenäiset toimintatavat, tii-

mityö ja vastuun jakaminen. Eristysprosessin aikana henkilökunnan toiminnan todettiin 

olevan ammatillista ja potilaan kunnioittavaa. Lisäksi potilaan kunnioittavassa kohtelussa 

rajoittavien hoitotoimenpiteiden todettiin olevan perusteltuja ja henkilökunnan toiminnan 

ammattitaitoista ja ystävällistä. Tahdonvastaisen hoidon kehittämiseksi potilaat esittivät 

kliinisen hoitotyön keskeisten alueiden kehittämistä tahdonvastaisen hoidon aikana, 

mutta potilaiden ehdotukset tahdonvastaisen hoidon kehittämiselle eivät toteutuneet. Hoi-

tajilla ja lääkäreillä oli paljon vaihtoehtoisia ehdotuksia tahdonvastaiselle hoidolle.  

 

Eristämis- ja rajoittamistoimenpiteisiin liittyviä kokemuksia kuvattiin niin hoitohenkilö-

kunnan kuin potilaiden näkökulmasta. Hoitohenkilökunnan näkökulmasta osoitettiin eris-

tämisen aiheuttavan hoitajille psyykkistä stressiä. Henkilökunta koki tahdosta riippumat-

toman hoidon ja pakkotoimenpiteet potilaiden edun mukaisena toimintana. Hoitajien ja 

potilaiden kokemusten eristämishoidosta ja sen vaikutuksista osoitettiin eroavan toisis-

taan. Potilaan hoitamisen vuorovaikutuksen keinoilla arveltiin onnistuvan hyvin ja poti-

laan fyysistä rajoittamista käytettiin äärimmäisenä keinona. Rajoittamistilanteiden jälki-

puinti onnistui pääsääntöisesti hyvin. Potilaat kokivat hyötyvänsä eristämisestä ongel-

miensa hoidossa enemmän kuin tarvitsevansa sitä ja sairaalahoidon aikana eristetyt/sido-

tut potilaat arvioivat elämänlaatunsa paremmaksi kuin ei-eristetyt/sidotut potilaat. Sairaa-

lan säännöt ja potilaiden toimintoihin liittyvät rajoitukset potilaat kokivat perusteltuina ja 
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turvallisuutta lisäävinä asioina. Potilaat kokivat eristämisen hyödyn vähäisenä ja vapau-

den rajoittamiseen liittyvät kokemukset olivat potilailla negatiivisia. Potilaat kokivat eris-

tämisen epäoikeudenmukaisena sekä eristämisen/sitomisen tarpeettomana. Potilaiden 

mukaan eristämisen syistä keskusteltiin huonosti. Puolelle potilaista eristäminen tuli yl-

lätyksenä ja suurin osa eristämisistä oli tahdonvastaisia. Potilailla osoitettiin olevan tyy-

tymättömyyttä tahdonvastaiseen hoitoon, rajoittamiseen sekä tiedonsaantiin. Lisäksi po-

tilaat kokivat liikkumisen rajoittamisen, omaisuuden haltuunoton sekä tahdonvastaiset 

hoitotoimenpiteet vapauden rajoittamisena.  

 

5.3.3 Perhehoitotyö psykiatrisessa hoitotyössä 

 

Perhehoitotyö psykiatrisessa hoitotyössä- pääkategoria (liite 4/9) muodostui perhehoito-

työn toteuttamisesta käytännön hoitotyössä ja perhehoitotyön käytännön toteuttamiseen 

liittyvistä tekijöistä.  

  

Perhehoitotyön toteuttamista käytännön hoitotyössä kuvattiin perhehoitotyön lähtökoh-

tien sekä perhehoitotyössä käytettyjen menetelmien ja toimintatapojen näkökulmasta. 

Perhehoitotyötä ohjaava yhteistyösuhde, perheen huomioiminen ja perhekeskeinen osas-

tokulttuuri olivat perhehoitotyön lähtökohtia. Potilaan ja perheen kohtaaminen ymmär-

täen oli tärkeää. Perhehoitotyön tavoitteita olivat perheen tiedon lisääminen, perheen tu-

keminen ja tarpeenmukaisen avohoidon piiriin ohjaaminen ja se nähtiin tärkeänä osa po-

tilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Sen todettiin olevan moniammatillista yhteistyötä, jonka 

aikana tuli huomioida perheen sisäiset ja ulkopuoliset ihmissuhteet sekä potilaan ja per-

heen yksilöllisyys. Perhehoitotyössä käytettyjä menetelmiä ja toimintatapoja olivat yh-

teistyö perheen kanssa, tiedottaminen ja perheen psyykkisen hyvinvoinnin turvaamista 

edesauttavat toiminnot. Lisäksi menetelminä käytettiin suunniteltuja ja satunnaisia yh-

teistapaamisia sekä perheterapiaa. Hoitajien todettiin tukevan lasta ja varmistavan lapsen 

turvallisuus vanhemman sairaalahoidon aikana. Vanhemmuuden tukemista tapahtui niin 

hoitajan ja vanhemman välisessä keskustelussa kuin hoitotyön arjessa.  

 

Perhehoitotyön käytännön toteuttamiseen liittyvät tekijät kohdistuivat perhehoitotyön to-

teuttamista edistäviin tekijöihin sekä sen toteuttamista ja toteutumista estäviin tekijöihin. 

Perhehoitotyön toteuttamista edistäviksi tekijöiksi osoitettiin riittävät tiedot ja taidot, hoi-
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tajan motivaatio sekä käytettävissä oleva aika ja perhehoitotyön arvostaminen. Työyksi-

köllä ja työyksikössä käytetyillä lähestymistavoilla todettiin yhteys hoitajien lapsille ja 

vanhemmille antamaan tukeen sekä perheen ihmissuhteiden huomiointiin. Työyksiköissä 

toteutettiin systemaattista tiedon keräystä vanhemmista, heidän lapsistaan, perheen ih-

missuhteista ja sosioekonomisesta tilanteesta. Perhehoitotyön toteuttamista estivät poti-

laan kieltäytyminen yhteistyöstä, hoitojakson lyhytkestoisuus sekä tiedon riittämättö-

myys avohoidon mahdollisuuksista. Lisäksi sen toteuttamista rajoittivat sairaalaan hallin-

toon, hoitotyöhön, hoitajaan sekä perheeseen liittyvät tekijät.  

 

5.3.4 Osallisuus ja asiakaslähtöisyys psykiatrisessa hoitotyössä 

 

Osallisuus ja asiakaslähtöisyys psykiatrisessa hoitotyössä- pääkategoria (liite 4/10) muo-

dostui osallisuuden ulottuvuuksista, osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden toteutumisesta 

sekä asiantuntijalähtöisestä ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä.  

 

Osallisuuden ulottuvuuksia olivat omaisten, kokemusarvioijan sekä asiakkaan osallisuus. 

Omaisten osallisuus oli jaettavissa neljään osallisuuden osa-alueeseen ja omaisilta toivot-

tiin aktiivisuutta sekä vastuunottoa hoidon aikana. Puolisot toivoivat pääsevänsä mukaan 

hoidon suunnitteluun heti alkuvaiheessa ja omaiset korostivat sairauden ja potilaan elä-

mäntilanteen merkitystä, hoidon suunnitelmallisuutta sekä omaa osuuttaan. Kokemusar-

vioijan osallisuuden toteutumisessa oli haasteita terveysalan ammattilaisten kanssa ja ko-

kemusarvioijan osallisuuden kokemusta tukivat monet eri tekijät sekä heidän osallisuu-

tensa hyödytti palvelujen kehittämistä yksilötasolla ja laadun näkökulmasta. Kokemusar-

vioijan osallisuutta tukivat aktiivinen osallistuminen ja vertaisryhmään kuuluminen. 

Osallisuus tuki heidän kuntoutumista ja yhteiskunnallista täysivaltaistumista sekä mah-

dollisti heidän kuulluksi tulemisen ja mahdollisuuden vaikuttaa. Mielenterveyspalvelui-

den asiakaskeskeisyyttä ja inhimillisyyttä osoitettiin olevan mahdollista lisätä kokemus-

tietoa hyödyntämällä. Asiakkaan osallisuuden todettiin tarkoittavan palvelunkäyttäjän 

asiantuntijuuden hyväksymistä, huomioimista ja hyödyntämistä sekä vastuunjakoa ja asi-

akkaan sitouttamista. Monien tekijöiden osoitettiin vaikuttavan asiakkaan osallisuuden 

mahdollisuuksiin sekä käytännön toteutumiseen. Työntekijän tehtävänä oli osallisuuden 

ja osallistumisen mahdollistaminen sekä osallisuuteen ja osallistumiseen kannustaminen.  

 



33 

 

Osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden toteutumista kuvattiin potilaan osallisuuden toteutu-

misen näkökulmasta niin hoitotyössä kuin päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen työta-

van toteutumisen näkökulmasta. Potilaan osallisuus toteutui osallisuutena omaan hoitoon 

sekä palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun tai järjestämiseen. Osallisuuden toteutu-

misessa oli puutteita ja käytännössä potilaat olivat passiivisia osallistujia, joita kuultiin ja 

joiden mielipide huomioitiin. Työntekijöiden mielestä asiakkaan osallisuus oli tarkoituk-

senmukaista tai tärkeää. Potilaan osallisuuden toteutuminen päätöksentekoon oli selkeää 

tai näennäistä ja päätöksentekoon potilaan saivat osallistua vaihtelevasti, pääsääntöisesti 

riittävästi. Omaa elämää koskevassa päätöksenteossa elämäntilanteen tasapainottaminen 

oli tärkeä tavoite. Päätöksentekoon osallistuminen sisälsi potilaiden mielestä mahdolli-

suuden päättää hoitoon tulosta ja hoidon sisällöstä sekä mahdollisuuden kieltäytyä hoi-

dosta. Potilaat olivat halukkaita osallistumaan nykyistä enemmän hoitoaan koskevaan 

päätöksentekoon ja ottamaan vastuuta hoidostaan. Heidän kunnioittava kohtelu sekä mah-

dollisuus tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon olivat itsemääräämisoikeutta. 

Asiakaslähtöisellä työtavalla osoitettiin olevan positiivisia vaikutuksia yhteistyösuhtee-

seen, asiakkaaseen ja työntekijään. Toteutunut asiakaslähtöisyys oli joko laajaa tai sup-

peaa. Sen toteuttaminen niin asiakaslähtöisenä toimintana, yhteistyösuhteena kuin am-

mattilaisen työskentelynä oli tärkeää. Hoitajilla oli halu toimia potilaslähtöisesti, mutta 

potilaiden kokema yhteistyö henkilöstön kanssa oli heikkoa. Lisäksi potilaat kokivat asia-

kaslähtöisyyden mielenterveystyössä pelkkänä retoriikkana tai siihen kuulumattomana.  

 

Asiantuntijalähtöistä ja yhteistoiminnallista työskentelyä oli kuvattu asiantuntijalähtöisen 

työskentelyn lähtökohdista ja yhteistoiminnallisen työskentelyn edellytyksistä käsin. 

70 % hoitajista osoitettiin työskentelevän asiantuntijalähtöisesti, jonka todettiin sisältä-

vän kontrollointia, monologia, ilmeettömyyttä ja eleettömyyttä. Neuvottelu oli asiantun-

tijalähtöistä, mikäli yhteistyöneuvottelun sisältöä rakennettiin asiantuntijoiden kertomuk-

sista ja asiantuntijat pitäytyivät omissa kertomuksissaan. Lisäksi asiantuntijalähtöisessä 

kertomuksessa pääpaino oli tiedonkeruussa, jolloin potilaan ja hänen läheisensä tehtävänä 

tiedon antaminen. Yhteistoiminnallisen työskentelyn edellytykseksi nimettiin kertomisen 

seurauksena syntyvän tulkinnan vahvistaminen potilaalta. Yhteistyöneuvottelu koettiin 

yhteistoiminnallisena, jos osallistujat jakoivat ja määrittelivät yhteisen kertomuksen koh-

teen, olivat katsekontaktissa ja auktoriteetti antoi tasapuolisesti tilaa osallistujille. Psyki-

atrisessa yhteistyöneuvottelussa esiintyi myös kertomatonta kertomusta. Mielenterveys-
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kuntoutujien todettiin arvostavan yhdessä työskentelyä tulevaisuuden hyväksi. Yhteistoi-

minnallisen työskentelytavan tärkeyden tiedostaminen hoitotyössä nähtiin tärkeänä, 

mutta muutoksen yhteistoiminnalliseen suuntaan todettiin tapahtuvan hitaasti ja yhteis-

toiminnallisen hoidon nähtiin edellyttävän aikaa. 

 

5.3.5 Psyykkinen sairaus psykiatrisen hoitotyön kontekstissa 

 

Psyykkistä sairautta psykiatrisen hoitotyön kontekstissa- pääkategoriassa (liite 4/14) ku-

vattiin psyykkisen sairauden vaikutuksia psyykkisesti sairastuneen elämänlaadussa, sen 

aikaansaamia tunnekokemuksia sairastuneessa, sen vaikutuksia puolisoon, perheeseen ja 

läheisiin, psyykkisestä sairaudesta toipumiseen liittyviä tekijöitä sekä anoreksian ja psy-

koosin hoitoa psykiatrisessa hoitotyössä.  

 

Psyykkisen sairauden vaikutuksissa sairastuneiden elämänlaatua tarkasteltaessa potilai-

den elämänlaatu koettiin heikentyneeksi ja elämänlaatu oli huonoa niin fyysisellä, psyyk-

kisellä kuin sosiaalisella alueella. Henkilökunnan mielestä mielenterveyskuntoutujat koh-

tasivat myös sosiaalisessa integraatiossa esteitä. Lisäksi osoitettiin, että pitkään mielen-

terveysongelmista kärsineillä miehillä ja naisilla oli yhtä huono terveyteen liittyvä elä-

mänlaatu. Psyykkisesti sairastuneen elämänlaatua tuettiin fyysiseen terveyteen liittyvien 

hoitotyön menetelmien avulla sekä hoidon suunnitteluun liittyvien, voimaannuttavien 

sekä sosiaalisten ja aktivoivien hoitotyön menetelmien avulla. Psyykkisesti sairastunei-

den elämänlaatua heikentävät tekijät liittyivät yksinäisyyteen, toimintakyvyn alenemi-

seen, huonoon fyysiseen kuntoon sekä väsymykseen ja taloudelliseen niukkuuteen. Alen-

tunut työkyky, matala koulutus- ja tulotaso, runsas alkoholin käyttö, tyytymättömyys elä-

mään, masennusoireet ja aleksitymiset piirteet sekä somaattiset ja psykiatriset sairaudet 

olivat myös yhteydessä huonoon terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Lisäksi vakavasta 

masennuksesta, persoonallisuushäiriöstä, alkoholin väärinkäytöstä tai alkoholiriippuvuu-

desta kärsivien terveyteen liittyvien elämänlaatu oli tilastollisesti merkitsevästi huonompi 

kuin terveillä. Psyykkisesti sairastuneille tärkeitä elämänlaadun osa-alueita olivat terveys, 

perhe, harrastukset, työ tai opiskelu sekä sosiaaliset suhteet. Potilaiden näkökulmasta elä-

mässä eteenpäin auttavat tekijät kiteytyvät kunnon kansalaisena elämiseen sisältäen 

useita elämänlaatuun liittyviä osatekijöitä. Psyykkisen sairauden osoitettiin kapeuttavan 

arkea ja arjen nähtiin olevan yksilöllistä, jäsentynyttä ja toimetonta.  
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Psyykkisen sairauden aikaansaamia tunnekokemuksia sairastuneessa kuvattiin psyykki-

sesti sairastuneen pelon, häpeän ja toivottomuuden sekä integriteetin kokemusten ja itse-

tunnon tukemisen näkökulmista. Pelon tunteet ilmenivät potilailla arvostelun ja kohtaa-

misen pelkoina sekä epävarmuutena ja epätietoisuutena osastolle tullessa. Lisäksi tietä-

mättömyys tulevaisuudesta loi pelkoja. Osastohoito, verkosto ja hoidolliset keskustelut 

auttoivat selviytymään peloista ja lääkkeet, masennus sekä toiminta vähensivät niitä. 

Usein pelottavat asiat olivat myös selviytymiskeinoja. Psyykkisesti sairastuneen häpeän 

kokemuksena häpeä oli joko muiden aiheuttamaa, myötähäpeää tai itsensä häpeämistä. 

Häpeän kohtaaminen jakaantui omaan suhtautumiseen ja ympäristön auttamiskeinoihin. 

Häpeäminen jakaantui aktiiviseen ja passiiviseen häpeän siirtämiseen sekä häpeään lä-

heisistä, jossa sitä koettiin läheisten käyttäytymisestä, ulkonäöstä ja sairaudesta. Aktii-

vista häpeän siirtämistä olivat nöyryyttäminen, nimittely ja pelottelu. Passiivista häpeän 

siirtämistä olivat hyväksynnän puute, mitätöinti, salailu ja tunteiden kieltäminen. Itsensä 

häpeämiseen sisältyivät ruumiillinen, sosiaalinen ja henkinen häpeä. Potilaan oma suh-

tautumistapa häpeään oli joko aktiivista häpeän käsittelyä tai tietoisesti valittua avoi-

muutta. Häpeällä todettiin olevan useita negatiivisia vaikutuksia potilaan elämään ja po-

tilaan vanhenemisen todettiin vaikuttavan häpeän suhtautumistapaan. Psyykkisesti sai-

rastuneen toivottomuuden kokemuksia tarkasteltaessa miesten toivottomuuden todettiin 

olevan suurempaa kuin naisten. Potilaiden toivottomuus lieveni sairaalahoidon aikana ja 

kohtalainen tai vakava toivottomuus oli hoidon jälkeen kohtalaista. Omahoitajasuhteen 

osoitettiin auttavan lievemmin toivottomia paremmin kuin vakavammin toivottomia. 

Psyykkisesti sairastuneen itsetuntoa voitiin tukea hoitotyön menetelmien avulla ja sen 

tukeminen edellytti kuntoutujan tuntemista, aitoa kiinnostusta ja sitoutumista yhteistyö-

hön sekä hoitotyöntekijän persoonassa varmuutta, luotettavuutta, lämpimyyttä ja kykyä 

myöntää heikkoutensa. Myönteinen asennoituminen itseen, vastuun kantaminen omasta 

selviytymisestä, onnistumisen kokeminen sekä aktiivisuus ihmissuhteissa lisääntyivät it-

setunnon vahvistuessa. Psyykkisesti sairastuneen integriteetin kokemuksissa osoitettiin 

eheyden kokemiseen liittyviä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Avoterveydenhuollon 

palveluita käyttävien kokemukset integriteetistään jäsentyivät epävarmuuteen, hyvän 

olon kokemiseen, olosuhteisiin mukautumiseen ja tunteeseen kyvykkyydestä vaikuttaa 

omaan elämään.   

 

Psyykkinen sairaus sai aikaan läheisissä ja omaisissa häpeän ja syyllisyyden tunteita. Li-

säksi läheiset kaipasivat etäisyyttä sairastuneeseen perheenjäseneen. Sairastuneen suhde 
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perheenjäseneen oli merkityksellistä. Puolison sairastumisen skitsofreniaan oli koko per-

heen yhteinen kriisi. Masennus koettiin uhkana parisuhteelle, omalle terveydelle ja per-

heen hyvinvoinnille. Vaimojen näkökulmasta puolison masennus toi moninaisia ja laa-

jalle ulottuvia muutoksia parisuhteeseen. Vaimot huolehtivat miehestä sekä perheen ar-

jesta yhä enemmän miehen vetäytyessä. Kuormittava tilanne sai vaimon uupumaan sekä 

masentumaan ja he havainnoivat tarkasti masennuksen aiheuttamia muutoksia miehensä 

voinnissa. Puolisot olivat joko tasavertaisia kumppaneita tai puolisonsa hoitajia. Puoli-

son, lasten ja vanhemmuuden sivuuttaminen tai parisuhteen merkityksellisistä asioista, 

kuten seksuaalisuus, keskustelematta jättäminen kuormittivat heidän voimavaroja. Lähei-

set olivat useissa tilanteissa jaksamisensa äärirajoilla ja heidän kokemukset hoito- ja pal-

velujärjestelmästä osoittivat palvelujärjestelmän hyväksikäyttävän läheisiä ja sivuuttavan 

heidät. Myös puolisot kokivat jäävänsä hoitojärjestelmän ulkopuolelle sairauden alkuvai-

heessa. Puolison, perheen ja läheisten jaksamisen tukemista tarkasteltaessa läheiset toi-

voivat helpotusta jatkuvaan huolen kantamiseen ja puolisoille toivottiin hoitojärjestel-

mältä tukea arjen pyörittämiseen. Perheenjäsenille toivottiin monenlaista apua arkipäi-

vään. Vaimot toivoivat terveydenhuollon henkilökunnalta tukea miehen sairastaessa ma-

sennusta. Läheisten selviytymistä ja voimavaroja tukivat ja vahvistivat sairastuneen huo-

lenpito ja etujen valvonta. Puolison ja perheen pitäminen hoidon lähtökohtana, potilaan 

ja puolison yhdessä olemisen tukeminen ja vanhemmuuden huomioiminen tukivat lä-

heistä. Omaisille oli tärkeää tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi neuvotteluissa. Puolison 

jaksamista tuettaessa puolison merkityksellisyyden tunteen vahvistaminen yksilönä oli 

tärkeää. Lisäksi hänen voimavarat sekä persoona edesauttoivat jaksamista. Puolison ja 

perheen selviytymistä tarkasteltaessa todettiin vaimojen saattaneen oppia arvokkaita asi-

oita miehen sairastuessa masennukseen sekä perheen selviytymisen muuttuvan sairauden 

eri vaiheissa. Perheenjäsenet kokivat perheensä terveyden ja toimivuuden hyväksi sekä 

näkivät tulevaisuudessa uhkia, mutta uskoivat itsensä ja sairastuneen selviytyvän. Sai-

raala-aineistossa perheenjäsenen sukupuoli, perheenjäsenten määrä ja potilaan ikä sekä 

avohoitoaineistossa perheenjäsenen perhesuhde potilaaseen, potilaan mielenterveyshäiriö 

ja oireiden määrä olivat perheen kokemaan terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Taustamuut-

tujien ja perheen terveyden välisten yhteyksien osoitettiin eroavan osittain avohoitoai-

neiston ja sairaala-aineiston välillä. Avohoitopotilaiden perheet kokivat perheen tervey-

den paremmaksi kuin sairaalapotilaiden. 
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Psyykkisestä sairaudesta toipumiseen liittyvät tekijät kuvasivat yhteistyön ja tuen merki-

tystä hoidon aikana, toipumista edistäviä auttamismenetelmiä ja tekijöitä sekä psyykkisen 

sairauden hyväksymiseen vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen avun tarpeen arviointia. Yh-

teistyötä ja tuen merkitystä tarkasteltaessa hyvän yhteistyön hoitoon osallistuvien kanssa 

todettiin auttavan potilasta avohoidossa selviytymisessä. Avohoidon aineistossa osoitet-

tiin voimakas yhteys henkilökunnan antaman sosiaalisen tuen ja perheen terveyden vä-

lillä. Avohoitopotilaiden perheet kokivat hoitohenkilökunnalta saadun sosiaalisen tuen 

hyväksi, kun taas sairaalapotilaiden perheet kokivat hoitohenkilökunnalta saadun sosiaa-

lisen tuen tyydyttäväksi. Kuntoutujien ja läheisten näkemykset tukeen liittyvistä tärkeistä 

asioista olivat hyvin samansuuntaisia. Kuntoutujan ja perheen selviytymistä ja eteenpäin 

pääsemistä auttava tuki koettiin hyödyllisenä ja tukea tulisi järjestää tarvittaessa kotona 

selviytymiseen. Toipumista edistäviksi auttamismenetelmiksi nimettiin lääkehoito, krii-

siapu, omahoitajuus ja perushoito sekä keskustelu ja perheen psykoedukaatio. Keskuste-

lupainotteiset auttamismenetelmät koettiin merkittävimpinä tukimuotoina. Toipumista 

edistivät sairastuneen saamat keskusteluhetket ja keskustelujen todettiin lisäävän ymmär-

rystä sairaudesta ja helpottavan oloa. Pahan olon yllättäessä keskusteluapua oli saatava 

nopeasti. Sairaalaympäristöllä oli vaikutusta potilaan psyykkiseen vointiin ja sairaalahoi-

don aikana tiedonsaanti sairaudesta, sen hoidosta, eri tukimuodoista ja potilaan oikeuk-

sista oli tärkeää potilaille. Sairaalahoidon aikana erilaiset ryhmät, liikunta ja ajanviete 

edistivät toipumista. Psyykkisen sairauden hyväksymistä auttoi mahdollisen syyllisyyden 

käsitteleminen. Lähiympäristön suhtautuminen ja median luoma kuva psyykkistä sairauk-

sista vaikuttivat ympäristön tapaan suhtautua sairauteen ja sairastuneeseen. Perheenjäsen-

ten tapaan suhtautua psyykkiseen sairauteen vaikuttivat sairaudesta avoimesti puhuminen 

ja sairauden rinnastaminen somaattisiin sairauksiin. Perheenjäsenten tietoinen sopeutu-

minen auttoi psyykkisen sairauden hyväksymisessä ja perheenjäsenten sekä ympäristön 

suhtautuminen sairauteen oli sairauden hyväksymisessä tärkeää. Psyykkisen avun tarpeen 

arvioinnissa nähtiin tärkeänä hyödyntää sairaanhoitajan tietoja ja taitoja sekä potilaalta, 

omaisilta tai organisaatiolta saatua tietoa.  Kokonaisvaltaisen hoidon tarpeen arvioinnin 

todettiin edellyttävän laaja-alaista ja monitieteistä teoreettista tietoa sekä taitoa. Psyykki-

sen avun tarpeen arviointi oli sairaanhoitajille helppoa potilaan, omaisen tai viranomaisen 

tuodessa esiin avun tarpeen. Haastavimmaksi psyykkisen avun tarpeen arvioinnissa to-

dettiin työyhteisöjen ja organisaatioiden väliset kulttuurierot, sairaanhoitajan työaikaa 

vievät häiriötekijät sekä potilaiden lisääntynyt määrä. Raskasta psyykkisen avun tarpeen 

arviointi oli sairaanhoitajan tietojen ja taitojen sekä potilaiden haastavuuden vuoksi.  
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Anoreksian hoitoa psykiatrisessa hoitotyössä kuvattiin anoreksiasta toipumista estävien 

ja edistävien tekijöiden näkökulmasta. Toipumista estäviä tekijöitä olivat hoitohenkilös-

tön osaamisen puutteet, tarpeenmukaisen hoidon viivästyminen sekä palvelujärjestelmän 

keinottomuus vastata anoreksiaa sairastavan hoidon tarpeeseen. Anoreksiasta toipumista 

edistäviksi tekijöiksi osoitettiin laaja-alainen erikoisosaaminen, hoitajan autenttisuus, sai-

rastuneen haastaminen ja motivointi toipumisprosessiin sekä toimiva terapeuttinen suhde.  

 

Psykoosin hoitoa kuvasivat psykoosiin liittyvä kokemuksellisuus, hoidon lähtökohdat ja 

hoidossa huomioitavat tekijät sekä sosiaalisen verkoston huomioiminen ja psykoosipoti-

laan hoidon toteuttaminen. Psykoosia kuvattiin hallitsemattoman minuuden kokemuk-

sena, joka merkitsi herkistyneisyyden lisääntymistä, omaisten ja ystävien tärkeyttä ja vai-

keuksia päivittäisessä selviytymisessä. Lisäksi elämäntilanteeseen liittyvä hallitsematon 

minuus nähtiin kokonaisvaltaisena ja uuvuttavana. Psykoosin hoidon lähtökohtana aute-

tuksi tulemista kuvattiin haavoittuvuudelta suojaamisena ja eheytymisenä voimaantu-

malla ja selviytymistä tukemalla. Haavoittuvuudelta suojaaminen nähtiin lähtökohtana 

psykoosipotilaan eheytymiselle. Psykoosin hoidossa kokonaisvaltaisen hoidon tavoit-

teeksi nimettiin potilaan itsearvostuksen, itsehoitokyvyn, riippumattomuuden ja omavas-

tuullisuuden lisääminen. Psykoedukaation toteuttaminen oli tärkeää potilaan tiedon ja 

ymmärryksen lisäämiseksi psykoosin hoidossa. Sen hoidossa oli huomioitava, että hoito 

jäi jäsentymättömäksi ja sairaalahoito oli kokemuksena vaikeaa mutta välttämätöntä. 

Olennaisena psykoosin hoidossa nähtiin potilaan sairauden merkityksen ymmärtäminen 

sekä moniulotteisen ja suunnitelmallisen hoitotyön toteuttaminen. Lisäksi osoitettiin, että 

psykoosissa autetuksi tuleminen oli helpottavaa ja välttämätöntä. Psykoosipotilaan hoi-

dossa sosiaalisen verkoston huomioimisen todettiin olevan läheisten mukaan ottamista 

hoitoon potilaan luvalla sekä potilaan sosiaalisen verkoston vahvistamista ja tukemista 

tukemalla verkoston rakentumista ja ylläpitämistä. Psykoosipotilaan hoitoa toteutettiin 

muun muassa työpareittain kotikäynneillä. Avohoidon sekä sairaalahoidon yhteistyön 

osoitettiin olevan merkittävässä osassa psykoosipotilaan hoitotyössä. Psykoosipotilaan 

auttaminen suuntautumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan tapahtui hoitoon osallistuvien 

tahojen yhteistyönä. 
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5.3.6 Tiedonsaanti ja potilasohjaus psykiatrisessa hoitotyössä  

 

Tiedonsaanti ja potilasohjaus psykiatrisessa hoitotyössä- pääkategoria (liite 4/25) muo-

dostui tiedonsaannin ulottuvuuksista sekä potilasohjauksen toteuttamisesta. 

 

Tiedonsaannin ulottuvuudet käsittivät potilaiden, puolison ja läheisten tiedonsaannin. Po-

tilailla oli tarve saada tietoa sairaalahoidon aikana ja potilaat toivoivat saavansa tietoa 

henkilökunnan kanssa keskustelemalla. Potilaan kunnioittavan kohtelun toteutuessa he 

saivat tietoa sairaudestaan, sen hoidosta ja eri hoitovaihtoehdoista. Henkilökunnan an-

tama tieto oli selkeytymätöntä ja potilaat kokivat tiedon saannin puutteelliseksi. Rajoi-

tettu tiedon antaminen, potilaan kohtaamiseen liittyvät ongelmat sekä tiedollisten edelly-

tysten vajavuudet rajoittivat potilaiden tiedonsaantia. Potilaiden näkökulmasta tiedon-

saantia voitaisiin kehittää kehittämällä tiedonvälittämistapoja, potilaan huomioimista ja 

henkilökunnan riittävän tiedon varmistamista. Puolisoiden näkökulmasta tiedonsaanti 

skitsofreniaan ja sen hoitoon liittyen todettiin riittämättömäksi. Läheiset saivat tietoa et-

simällä sitä itse, hoitojärjestelmästä ja lapsiperheille tarkoitetuista projekteista. Tiedon 

avulla läheisten ymmärrys sairaudesta ja sen vaikutuksista lisääntyi.  

 

Potilasohjauksen toteuttamista kuvattiin potilasohjauksen toteutumisen, potilasohjauk-

sessa käytettyjen menetelmien ja psykiatrisen hoitotyön potilasohjeiden näkökulmista. 

Suurin osa potilasopetustapahtumista toteutui suunnitellusti. Psyykkisesti huonompikun-

toisten potilaiden ohjaus oli pitempi kestoista ja ohjaus tapahtui pääosin suullisesti. Poti-

lasohjauksen toteuttamisen aktiivisuudessa osoitettiin eroja niin hoitajien välillä kuin sai-

raaloittain sekä potilasopetuksen käytännön toteutumisessa osoitettiin puutteita. Potilaat 

olivat tyytymättömiä saamaansa potilasopetukseen, mutta henkilökunnan mielestä se si-

sälsi tutkitun tiedon alueet. Potilasohjauksessa käytetyistä menetelmistä strukturoitujen 

menetelmien osoitettiin hyödyttävän eniten potilaita, mutta eri potilasopetusmenetelmien 

välillä ei osoitettu tilastollisesti merkittäviä eroja. Potilaat kokivat systemaattisten mene-

telmien tukevan tiedonsaantia sairaalahoidon aikana ja ne paransivat koettua elämänlaa-

tua. Potilaat toivoivat rinnakkaisia tiedonsaannin menetelmiä sekä mahdollisuutta itse-

näiseen tiedon hankintaan. Lisäksi osoitettiin tietotekniikkaan pohjautuvassa potilasope-

tusmenetelmässä olevan niin etuja kuin haittoja. Internetissä toimivan keskustelupalstan 
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avulla todettiin olevan mahdollista lisätä potilaan tietotasoa sekä edistää hoitoon sitoutu-

mista. Psykiatrisessa hoitotyössä todettiin olevan käytössä vähän potilaille sekä läheisille 

suunnattuja potilasohjeita ja kirjalliset ohjeet osoitettiin tärkeiksi.  

 

5.3.7 Mielenterveystyön toteuttamista ohjaavat linjaukset ja arvot 

 

Mielenterveystyön toteuttamista ohjaavat linjaukset ja arvot – pääkategoria (liite 4/27) 

muodostui mielenterveystyön toteuttamista ohjaavista linjauksista ja arvoista.  

 

Perusterveydenhuollon mielenterveystyön tehtävä, tavoite ja sen rajoittuneisuus ja kehit-

täminen sekä mielenterveystyön ja hoidon toteuttamisen lähtökohdat muodostivat mie-

lenterveystyön toteuttamista ohjaavat linjaukset. Perusterveydenhuollon mielenterveys-

työn tehtävänä nähtiin ennaltaehkäisy, mielenterveysongelmien tunnistaminen ja hoito 

sekä potilaiden ohjaaminen ja lähettäminen jatkohoitoon.  Sen tavoitteiksi nimettiin vä-

estön hyvinvoinnista huolehtiminen sekä omatoimisuuden ja turvallisuuden säilyttämi-

nen. 1990-luvulla perusterveydenhuollon mielenterveystyössä todettiin olleen monia 

muutoksia. Mielenterveystyön toteuttamisen lähtökohtina nähtiin vaikeuksiin joutunei-

den asiakkaiden auttaminen, luottamuksellinen hoitosuhde, potilaan kokonaisvaltainen 

elämäntilanteen järjestäminen sekä hoito-ohjelmien tai terapiamuotojen toteuttaminen. 

Hyvän mielenterveystyön edellytyksinä nähtiin lisäksi avohoitokeskeisyys, porrasteisuus 

sekä koulutus, tiimityö ja työnohjaus sekä vertaistuki ja – toiminta. Mielenterveystyön 

sisältö oli joko ehkäisevää että korjaavaa tai pelkästään korjaavaa mielenterveystyötä. 

Hoitajat korostivat avohoidon ensisijaisuutta. Mielenterveystyön voimavarat muodostui-

vat palvelujärjestelmästä, henkilöstöstä ja toimivista vuorovaikutussuhteista. Yhteistyön 

ongelmien ja palvelujärjestelmän piirteiden todettiin rajoittavan mielenterveystyötä pe-

rusterveydenhuollossa. Lisäksi perusterveydenhuollon mielenterveystyön kehittämisen 

nähtiin vaativan toimia monilla eri tasoilla. Työnjohdon tuen todettiin legitimoivan hoi-

tajien toteuttaman hoidon ja haavoittuvuudelta suojaaminen nimettiin hoitotyön tavoit-

teeksi. Hoidon lähtökohtana nähtiin arkisuusperiaate, potilaan arkisen kotielämän ja ter-

veyden tukeminen ja lääkehoidosta huolehtiminen. Lisäksi hoitajan ammatillisuus ja aito 

kiinnostuneisuus olivat tärkeitä.  Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa potilaan 

kohtaamisen osoitettiin olevan kokonaisvaltaista ja hoitajat toivoivat apua hakeville ma-

talan kynnyksen palveluja. Lisäksi kriisiavun antamisen organisointia nähtiin suunnitel-

tavaksi yhteistyössä päivystävien sairaanhoitajien kanssa.  
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Mielenterveystyön toteuttamista ohjaavia arvoja kuvattiin potilaalle tärkeiden arvojen 

sekä henkilökunnalle tärkeimpien ja vähiten tärkeiden arvojen näkökulmista. Potilaille 

tärkeitä arvoja olivat ihmisarvo sekä ihmisarvon kunnioittaminen, inhimillinen kohtelu, 

luotettavuus ja hoitoympäristön turvallisuus. Potilaiden todettiin arvostavan turvallista 

hoitoympäristöä sekä ihmisarvoa kunnioittavaa kohtelua. Tärkeimpiä motivaatiotyyp-

piarvoja henkilökunnalle olivat hedonismi, turvallisuus ja universalismi. Henkilökunnan 

arvoina korostuivat kollektiiviset, yhteisölliset arvot ja rehellisyys. Lisäksi perheen tur-

vallisuus, terveys, vastuuntunto, mielihyvä sekä elämänkokemus olivat henkilökunnalle 

tärkeimpiä yksittäisiä arvoja. Henkilökunnalle vähiten tärkeitä arvoja olivat uhrautuva 

työ työnantajan hyödyksi, uskonnollisuus, jännittävä elämä ja varakkuus. Vähiten tärkeitä 

motivaatiotyyppiarvoja olivat vaihtelunhalu, perinteet ja valta. Päättäjät korostivat yhteis-

kunnallisten arvojen merkitystä. 

 

5.3.8 Käytännön hoitotyön toteuttaminen psykiatrisessa hoitotyössä  

 

Käytännön hoitotyön toteuttaminen psykiatrisessa hoitotyössä- pääkategoria (liite 4/30) 

sisälsi hoidon laadun ja vaikuttavuuden sekä hoidon toteutumisen potilaiden näkökul-

masta.  

 

Hoidon laatua ja vaikuttavuutta kuvattiin hoidon laadun toteutumisena potilaiden näkö-

kulmasta, hoitoon liittyvinä valituksina, hoidon tuloksellisuuteen liittyviä tekijöinä sekä 

hoidon jatkuvuutena. Päivystyspotilaiden osoitettiin arvioivan henkilöstön ammattitaito 

ja henkilöstöresurssit huonommiksi kuin suunnitellusti hoitoon tulevien. Poliklinikalla 

hoidettavien potilaiden osoitettiin kokevan henkilöstön ammatillisuus, hoitoon osallistu-

minen ja tiedon saanti paremmaksi kuin vuodeosastojen potilaat. Lisäksi poliklinikalla 

hoidettavien potilaiden osoitettiin kokevan kipujen ja pelkojen lievitys paremmaksi kuin 

vuodeosastojen potilaiden. Ajoittaisista arvoristiriidoista huolimatta hoidon todettiin ole-

van pääosin hyvää, turvallista, inhimillistä ja oikeudenmukaista. Kokemukset psykiatri-

sesta hoidosta olivat pääosin myönteisiä, potilaiden arvioima hoidon laatu melko hyvää 

ja potilaat melko tyytyväisiä hoitoonsa. Hoidon laadun osa-alueista parhaiten toteutuivat 

henkilöstön ammatillisuus ja fyysisten tarpeiden huomioiminen. Kaikkein huonoimmin 

toteutuivat yksityisyys osastolla ja hengellinen hoito sekä hoidon laadun osa-alueista ki-

pujen ja pelkojen lievittäminen sekä riittävät henkilöstöresurssit. Potilaskanteluprosessin 
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osoitettiin olevan Suomessa monimutkainen sekä vaikeasti hahmotettavissa mielenter-

veysongelmaisille potilaille ja pienen osan psykiatristen potilaiden kanteluista johtavan 

seuraamuksiin. Kaksi kolmasosaa potilaista koki omien oikeuksiensa toteutuvan hyvin. 

Hoidon tuloksellisuus oli helpotusta, pärjäämistä, toimintakykyä, hyvää oloa, palveluky-

kyä sekä taloudellisuutta. Potilaiden mielestä tuloksellisuuteen vaikuttivat sairaala hoito-

paikkana, lääkehoito ja toimintaterapiat. Tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä poti-

laan oma hoitomotivaatio oli kaikkein ratkaisevin hoidon onnistumiselle ja hoitosopi-

muksen nähtiin sitouttavan potilaan hoitoon. Hoidon jatkuvuutta tukevaksi tekijäksi 

osoittautui potilaan mahdollisuus ottaa yhteyttä tarvittaessa osastoon ajasta riippumatta. 

Puoli vuotta kotiutumisen jälkeen potilaat noudattivat sovittua jatkohoitoa avohoidossa 

ja heillä oli käytössä osastolta määrätty lääkitys.  

 

Hoidon toteutumista potilaiden näkökulmasta kuvattiin potilaiden vuorovaikutukselli-

seen yhteistyöhön ja hoitoon liittyvinä kokemuksina sekä potilaiden hoitoon liittyvinä 

odotuksina ja toiveina. Potilaat kokivat luottamuksellisen vuorovaikutusprosessin erityi-

sen vaikuttavana ja henkilökohtaisiin sekä vuorovaikutuksellisiin toimintoihin vaikutta-

misen kokemus oli merkityksellistä potilaalle. Luottamuksellisuus, potilaan kunnioitta-

minen ja avoin keskustelu osoitettiin vuorovaikutuksellisen yhteistyösuhteen lähtökoh-

diksi. Potilaat kokivat tulleensa kuulluksi saadessaan tilaisuuden ilmaista mielipiteensä 

sekä mahdollisuuden keskustella säännöllisesti lääkärin ja hoitajien kanssa ja vaikuttaa 

omaan lääkitykseensä. Hoitajan kanssa vietetty yhteinen aika oli tärkeää potilaille ja po-

tilaat saivat hoitajien aikaa. Heidän osoitettiin tulkitsevan sanattomia viestejä hoitajien 

eleistä ja ilmeistä. Potilaiden kokemusten mukaan huolia ei ymmärretty riittävästi eivätkä 

tiedonsaanti, ystävällinen kohtelu ja keskusteluaikojen järjestyminen onnistuneet hyvin. 

Neuvotteluissa puhuttu kieli oli vaikeaselkoista ja yhteistyön koordinoinnin puutteet sekä 

epäselvä työnjako vaikeuttivat hoitoa. Vanhemmat potilaat arvioivat fyysisten tarpeiden 

huomioinnin ja henkilöstöresurssit paremmiksi kuin nuoret ja mielipiteitään potilaat sai-

vat kokemustensa mukaan ilmaista vaihtelevasti. Vaikeina asioina koettiin pakottaminen 

hoitoon, alistetuksi tulemisen kokemus, ympäristöstä johtuvat pelot ja yksityisen tilan 

puute. Potilaiden kokemukset liittyivät ennen osastohoitoa voinnin huononemiseen, itse-

näiseen pärjäämiseen, sosiaalisiin suhteisiin, työhön ja mielekkääseen tekemiseen sekä 

hoitoon lähtemiseen. Osastohoidon aikaiset kokemukset liittyivät osaston toimivuuteen, 

hoitoympäristöön, hoitoon sekä potilaiden ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen. 
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Potilaat odottivat kokonaisuuden huomioon ottamista hoidon aikana sekä voinnin para-

nemista osastohoidossa. Hoitajilta potilaat odottivat tilanneherkkyyttä ja hyviä tapoja. 

Lääkitykseen suhtauduttiin pelolla. Potilaat toivoivat osaston viihtyvyyden lisäämistä 

sekä enemmän kannustusta toimintaan, perheiden huomioimista ja aikaa potilaan kanssa 

tehtävien tehtävien tekoon.  

 

5.3.9 Potilaan ja omaisten tukemisessa hyödynnetyt interventiot psykiatrisessa hoito-

työssä 

 

Potilaan ja omaisten tukemisessa hyödynnetyt interventiot psykiatrisessa hoitotyössä- 

pääkategoriassa (liite 4/33) käsiteltiin niin potilaan kuin omaisten tukemisessa hyödyn-

nettyjä interventioita.  

 

Kuntouttavan työote, intervallihoito ja koulutusintervention hyödyntäminen mielenter-

veysongelmasta kärsivän hoidossa sekä Coping With Depression (CWD)-kurssin hyö-

dyntäminen masennuksen hoidossa ja jälkipoliklinikkatoiminta psykiatrisessa hoito-

työssä olivat potilaan tukemisessa hyödynnettyjä interventioita. Kuntoutuksen pohjaksi 

laadittiin yksilöllinen kuntoutussuunnitelma sekä kuntoutuksen oikea-aikaisuutta arvioi-

tiin kuntoutusvalmiuden avulla, johon elämäntarinalla koettiin olevan suuri merkitys. 

Perhe-ja verkostokeskeisyys todettiin vakiintuneeksi toimintamalliksi kuntoutuksen 

suunnittelussa ja kuntoutuksen suunnittelua toteutettiin yhteistoiminnallisesti sekä kun-

toutujalähtöisesti. Lisäksi kuntoutusohjaus oli merkityksellistä arkipäivän ja elämänlaa-

dun kannalta sekä sen avulla saatiin sisältöä arkeen, tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja 

neuvontaa taloudellisiin kysymyksiin. Kuntoutusohjaus turvasi kuntoutujan kokonaisval-

taista hyvinvointia ja yksilöllisten voimavarojen vahvistamista kuntoutussuunnitelman 

avulla. Hoitajan tehtävänä oli voimavarojen etsiminen ja niiden osoittaminen kuntoutu-

jalle, tiedon antaminen ja tukeminen. Mielenterveyskuntoutuksessa keskeisenä nähtiin 

hyvä, tarvittaessa tukea ja apua antava tukimuotojen yhdistelmä. Vertaistuen merkitys ja 

sen toimintamuotojen kehittäminen osoittautuivat tärkeiksi kuntoutuksen osa-alueiksi. 

Intervallihoidon todettiin tukevan potilaan avohoidossa jaksamista sekä voivan vähentää 

sairaalahoidon kokonaistarvetta. Intervallijakson auttamismenetelmiä olivat toiminnalli-

suus, voinnin arviointi, omahoitajuus sekä yhteisöhoito ja vertaistuki. Potilaat määritteli-

vät intervallihoidon lyhytkestoiseksi jaksottaiseksi sairaalahoidoksi. Koulutusinterven-
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tion aikaisen oppimisen osoitettiin edesauttavan paranemista ja kuntoutujat kokivat kou-

lutusintervention merkityksellisenä. Kuntoutujat tarvitsivat kuitenkin tukea koulutuksen 

onnistumiseksi. Koulutusinterventiolla oli kouluttajien mielestä kouluttava ja koulutuk-

seen motivoiva, sosiaalinen sekä tukea antava vaikutus. Lisäksi henkilökunnan näkökul-

masta koulutusinterventio paransi yhteistyötä. CWD-kurssille osallistuneet saivat tietoa 

ja vertaistukea sekä taitoja omien mielialojen tunnistamiseen ja niihin vaikuttamiseen, 

itsehoitotaitoja sekä masennuksen hallintakeinoja. CWD-kurssi koettiin rohkaisevana ja 

voimaa antavana. Siltä odotettiin tietoa masennuksen hoidosta ja ennaltaehkäisystä, ko-

kemusten jakamista, vertaistukea sekä masennuksen hoidon hallintakeinojen löytämistä. 

Jälkipoliklinikkatoiminnan ja onnistuneen hoidon perustaksi nimettiin potilas-hoitaja-

suhde ja sen sisältö koettiin monipuolisena. Jälkipoliklinikkatoiminta motivoi ja palkitsi 

hoitajia sekä antoi voimia työhön. Potilasta jälkipoliklinikkatoiminta auttoi kotona ja avo-

hoidossa selviytymisessä. Hoitajien aktiivisen puuttumisen jääneisiin jälkipoliklinikka-

käynteihin osoitettiin tukevan hoidon jatkuvuutta.  

 

Omaisten tukemisessa hyödynnetyissä interventioissa tarkasteltiin dialektisen käyttäyty-

misterapian sekä vertaistuen hyödyntämistä omaisten tukemisessa. Dialektinen käyttäy-

tymisterapiaryhmä tuki omaista ja paransi suhdetta sairastuneeseen sekä lisäsi omaisten 

tietoja, taitoja ja antoi vertaistukea. Omaisten kokemukset dialektisesta käyttäytymistera-

pian ryhmästä olivat pääosin positiivisia ja ryhmä sekä ryhmän vetäjä koettiin tärkeässä 

roolissa muutoksessa. Vertaistukiryhmän todettiin mahdollistavan läheisille implisiittisen 

jaksamisen ja vastuunkannon rajojen pohtiminen. Mielenterveyspotilaan läheisenä ole-

misen todettiin olevan vertaisryhmäkontekstissa huolenpidon raskautta, uupumista, pak-

koa, palvelujärjestelmän kritiikkiä sekä selviytymistä. Läheisten sairastuessa perheenjä-

senet saivat apua läheisiltä, vertaisryhmistä ja hoitojärjestelmästä. Omaisten ryhmästä oli 

mahdollisuus saada tukea ja omaisten ryhmien kohdistaminen samassa elämäntilanteessa 

oleville nähtiin tärkeänä. Joidenkin puolisoiden mielestä omaisten ryhmä oli vapaa-aikaa 

kuluttavaa.  

 

5.3.10 Henkilökunnan työolot psykiatrisessa hoitotyössä 

 

Henkilökunnan työolot psykiatrisessa hoitotyössä- pääkategoria (liite 4/36) sisälsi työhy-

vinvoinnin ja työssäjaksamisen, työuupumuksen ja työtyytymättömyyden, työnohjauksen 

sekä työn toteuttamisen, ammattitaidon ja osaamisen.  
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Työhyvinvointia ja työssäjaksamista kuvattiin ammatin ja työkokemuksen yhteytenä ko-

ettuun työtyytyväisyyteen sekä työtyytyväisyyttä ja työtyytyväisyyttä lisäävinä tekijöinä, 

koettuna työhyvinvointina ja työssäjaksamisena, työssäjaksamista edesauttavina tekijöinä 

sekä työhyvinvointia lisäävinä tekijöinä. Johtajat, päivätyötä tekevät ja yli 11 vuotta työs-

kennelleet olivat tyytyväisimpiä työhönsä kuin muut. Johtajien ja muun henkilöstön sekä 

sairaanhoitajien ja mielenterveyshoitajien välillä osoitettiin merkittäviä eroja työtyyty-

väisyydessä. Työtyytyväisyys oli joko kohtalaista tai hyvää ja suurinta tyytyväisyys oli 

työsuhteen jatkuvuuteen sekä työtovereihin eikä eroja mittausvuosien välillä ollut. Li-

säksi suurempi työtyytyväisyys merkitsi positiivisempaa suhtautumista tietotekniikkaan. 

Organisaatioiden välillä havaittiin eroja työhyvinvoinnin kokemuksissa. Työn rajaami-

nen, riittävä koulutus, työnohjaus ja tuki tukivat työssä jaksamista. Työhyvinvointi ilmeni 

keskinkertaisena ja osastotyössä työhyvinvointi oli heikompaa kuin avohoidossa. Orga-

nisaatioon sitoutumattomuus, henkilöstön heikko huomiointi, palautteen niukkuus, arvo-

ristiriidat ja heikko luottamus johtoon heikensivät työhyvinvointia. Työssäjaksamista 

edesauttoivat hoitajien yksilölliset keinot käsitellä vaikeita asioita sekä henkilökunnan 

omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Työhyvinvointia lisääviksi tekijöiksi osoitettiin 

hyvä yksikön yhteishenki ja uusien työntekijöiden perehdytys sekä suuri luottamus työ-

tovereiden ammattitaitoon. Lisäksi työyksikön vahvuudet kuten ammattitaito, osaaminen, 

kokemus, yhteistyö ja sitoutuminen työhön sekä hyvä lähijohtajan toiminta lisäsivät työ-

hyvinvointia. Työympäristöön liittyvää turvallisuutta lisäsivät tilaratkaisut, huonekalujen 

ja esineiden sijoittelu sekä erilaiset tekniset laitteet.  

 

Työuupumuksen ja työstressin kokemiseen vaikuttavat tekijät, työn kuormittavuuteen 

liittyvät tekijät, työyhteisössä esiintyvät ristiriidat ja työtyytymättömyyttä aiheuttavat te-

kijät kuvasivat työuupumusta ja työtyytymättömyyttä. Työuupumuksen kokemisessa ei 

ilmennyt eroja eri työyhteisöjen välillä. Ammatin todettiin olevan yhteydessä työstressin 

ja työuupumuksen kokemukseen sekä uupumusasteisen väsymyksen olevan yleisempää 

nuorilla kuin vanhemmilla työntekijöillä. Lisäksi depressiohoitajat olivat huolissaan työs-

säjaksamisestaan. Työmäärän todettiin aiheuttavan eniten työstressiä. Avohoidossa työs-

kenteleville organisatoriset tekijät aiheuttivat enemmän stressiä kuin osastohoidossa työs-

kenteleville ja nuorilla oli enemmän työstressiä kuin vanhemmilla. Työnkuormittavuu-

teen liittyvät tekijät olivat yhteydessä työn hallintaan, johtamiseen, sosiaaliseen ilmapii-
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riin ja organisaatioon sitoutumiseen. Psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät olivat yh-

teydessä koettuun työhyvinvointiin. Työn kuormittavuus oli pääosin hallittavissa ja riit-

tävän ajan varaamisen työnjaon uudistuksiin osoitettiin vähentävän kuormittumista. Työ-

yhteisössä ristiriitoja aiheuttivat väärä vallankäyttö, työmotivaation epätasaisuus, poti-

laan hoitoon ja kohteluun liittyvät seikat sekä työ- ja hoitoympäristön rakenteiden ongel-

mat. Lähiesimiehiltä toivottiin myös nopeampaa reagointia työyhteisön ristiriitoihin. 

Työtyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät liittyivät organisaatiotekijöihin, lähijohtajan an-

taman ammattitaitoa kehittävän palautteen riittämättömyyteen, palkka- ja työsuhde-etui-

hin sekä palkan oikeudenmukaisuuteen ja yksikön päätöksentekoon osallistumisen puut-

teisiin.  

 

Työnohjauksen vaikutukset, työnohjaukseen liittyvät kokemukset ja työnohjaukseen 

osallistuminen kuvasivat työnohjausta. Työnohjauksen osoitettiin vaikuttavan merkittä-

västi potilastyön laatuun, tukevan ammattitaitoa ja työssäjaksamista sekä toimivan hoito-

työntekijöiden voimavarana. Työnohjaukseen liittyi paljon hyviä kokemuksia, mutta 

case-tyyppisiin työnohjauksiin liittyvät kokemukset olivat negatiivisia. Työnohjauksen 

tosiasialliset osallistumismahdollisuudet todettiin heikoiksi ja osallistumista tulisi tarjota 

päivystystyötä tekeville sekä huolehtia että yötyöntekijät ja erikoislääkärit saavat mah-

dollisuuden osallistua työnohjaukseen. 

 

Ammattitaitoa ja osaamista kuvattiin sairaanhoitajan työnkuvan ja osaamisvaatimusten, 

työtekijän osaamisen ja ammattitaidon edellytysten sekä kehittämistä vaativien ammatil-

lisen osaamisen alueiden näkökulmista. Työkokemuksen tuoman osaamisen todettiin ko-

rostuvan itsenäisessä työskentelyssä ja sairaanhoitajan osaamisvaatimusten lisääntyneen 

Suurin osa henkilökunnasta koki itsensä osaavaksi työntekijäksi. Matalan kynnyksen 

mielenterveyspalveluissa työskentely todettiin vaativan monien eri näkökulmien ja taito-

jen hallintaa. Depressiohoitajan työtä kuvattiin vaihtelevaksi ja roolia moniulotteiseksi 

asiantuntijaksi. Työntekijöiden erilaiset asenteet ja taidoista koostuvat vahvuudet sekä 

joustava persoonallisuus olivat osaamiseen ja ammattitaitoon vaikuttavia tekijöitä. Työn-

tekijän ammattitaito muodostui koulutuksesta, työ- ja elämänkokemuksesta, harrastuk-

sista sekä ammatillisesta yhteistyöstä ja kiinnostuksesta ihmistyöhön. Kehittämistä vaa-

tivat ammatillisen osaamisen alueet liittyivät päihteisiin ja somaattisiin sairauksiin, klii-

nisen hoitotyön lisäkoulutukseen, psykoterapeuttisten menetelmien lisäkoulutukseen 
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sekä päivystystyön täydennyskoulutukseen. Lisäksi kehittämistä vaativat eettisten peri-

aatteiden osaaminen, hoitosuhde ja omahoitajuus, teoriatiedon osaaminen, hoitajan jak-

saminen ja kehittyminen sekä työryhmän toiminta ja yhteistyö.  

 

Työn toteuttaminen koostui työajan muodostumisesta ja työhön vaikuttamisesta. 12 % 

kokonaistyöajasta oli osastokohtaista työtä ja henkilökohtaista työaikaa oli 8 %. Koko-

naistyöajasta välillistä hoitotyötä oli 27 %, josta suurin osa käytettiin osaston sisäiseen 

tiedottamiseen ja kirjaamiseen. Välitöntä hoitotyötä oli 54 %, josta suurin osa käytettiin 

yhteisöllisyyteen ja kahden keskiseen hoidolliseen vuorovaikutukseen. Työntekijöillä oli 

mahdollisuus vaikuttaa työhönsä tekemällä itsenäisiä päätöksiä sekä suunnitella itsenäi-

sesti työtään ja kolmasosalla työntekijöistä nähtiin mahdollisuus edetä urallaan.  

 

5.3.11 Informaatioteknologian soveltaminen psykiatrisessa hoitotyössä 

 

Informaatioteknologian soveltaminen psykiatrisessa hoitotyössä- pääkategoriassa (liite 

4/41) käsiteltiin sähköisen potilasopetusmenetelmän, telepsykiatrisen yhteistyön sekä 

verkkokurssien käyttöä psykiatrisessa hoitotyössä ja tietotekniikan käyttöön vaikuttavia 

tekijöitä.  

 

Sähköisen potilasopetusmenetelmän käyttöä tarkasteltiin sen käytön sekä käyttöä edes-

auttavien ja estävien tekijöiden näkökulmasta. Sähköisen potilasopetusmenetelmän koe-

käyttäjistä suurin osa työskenteli erikoissairaanhoidon avohoidossa ja 4 % organisaa-

tioista oli kiinnostunut sähköisestä potilasopetusmenetelmästä. Sen käyttö vaikutti tehos-

tamalla potilasopetusta, kehittämällä omahoitaja-suhdetta sekä lisäämällä potilaiden hoi-

toon sitoutumista ja potilasopetusohjelman uusia käyttömahdollisuuksia. Tietotekniik-

kaan pohjautuvan potilasopetusmenetelmän todettiin olevan käyttökelpoinen akuuttipsy-

kiatrisilla osastoilla ja Internet-perustainen potilasohjausmenetelmän osoitettiin olevan 

potilaan henkilökohtaisen vapauden tukemisessa yhtä tehokas kuin perinteinen potilas-

opetusmenetelmä ja nykykäytännön mukainen hoito. Internetin välityksellä potilaiden 

esittämiin kysymyksiin vastaamiseen liittyi myönteisiä ja ongelmallisia kokemuksia. 

Sähköisen potilasopetusmenetelmän käyttöä estäviä tekijöitä olivat menetelmän riittämä-

tön arvostus sekä ongelmat ja ennakkoluulot potilasopetusohjelman käytössä sekä poti-

laiden psyykkisen voinnin heikentyminen.  
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Telepsykiatrista yhteistyötä kuvattiin yhteistyön käytön ja käytön hyötyjen, yhteistyötä 

haittaavien tekijöiden sekä yhteistyöhön liittyvän koulutuksen ja tuen tarpeen näkökul-

mista. Telepsykiatrisen yhteistyön todettiin tehostuneen tai olevan edelleen tehostumassa 

organisaatioiden välillä. Sen todettiin lisäävän alueellista tasa-arvoa, kollegiaalisen yh-

teyden tunnetta ja vähentävän organisaatioiden välisiä hierarkioita. Telepsykiatrisen yh-

teistyön vahvuuksia olivat terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden ja heidän omais-

tensa resurssien säästyminen, joustavuus sekä nopeus verkottumisessa ja perhetyössä. 

Yhteistyö tuki potilaan saumatonta hoito- ja palveluketjua sekä syrjäisten kuntien mie-

lenterveystyötä. Lisäksi asenteet videoyhteyksin tapahtuvaan toimintaan olivat myöntei-

set. Telepsykiatrisen yhteistyön käyttöä haittasivat ajoittaiset tekniset ja käyttäjiin liitty-

vät ongelmat, huoli tietoturvan säilymisestä ja työn muuttumisesta liian tekniseksi. Li-

säksi tekniikan käyttöönoton osoitettiin vaativan aikaa ja mukautumista. Telepsykiatri-

sessa yhteistyön kehittämistarpeiksi todettiin koulutuksen ylläpitäminen, laitetekniikan 

parantaminen, laitehankintojen lisääminen ja työtapojen kehittäminen. Siihen liittyvänä 

koulutuksen tarpeena nähtiin laitteiden käyttökoulutus sekä erikoistuvien lääkäreiden ja 

muun henkilökunnan etäkoulutus. Tuen tarvetta ilmeni videoyhteyksien käyttöön otossa.  

 

Verkkokurssiin liittyvät kokemukset ja verkkokurssin hyödyntäminen kuvasivat verkko-

kurssien käyttöä. Verkkokurssiin liittyvien kokemusten näkökulmasta se ei edesauttanut 

tilastollisesti merkittävästi oppimista eikä verkkokurssin ja nykyisen koulutuskäytännön 

välillä osoitettu tilastollisesti merkittäviä eroja. Lisäksi verkkokurssin koettiin olevan 

hyödytön työn kannalta eikä sen koettu tuovan oppimiskokemuksia. Sairaanhoitajien tyy-

tyväisyys verkkokurssiin ei vaikuttanut koettuun työtyytyväisyyteen. Asenteiden koh-

dalla havaittiin verkkokurssilla tilastollisesti merkittäviä eroja. Esimiesten näkökulmasta 

verkkokurssilla saavutettiin etuja ja haittoja sekä vaikutuksia käytännön työhön ja esi-

miehet kuvasivat verkkokurssin jälkeen hoitajien tiedoissa ja asenteissa muutoksia. Verk-

kokurssin hyödyntämistä tapahtui, kun sen jälkeen opittua tietoa siirrettiin käytännön hoi-

totyöhön ja sitä hyödynnettiin sisällön sekä oman oppimisen kautta ja esitettiin työhön 

liittyviä kehitysehdotuksia. Verkkokurssin osoitettiin olevan monipuolinen täydennys-

koulutusmuoto.  

 

Tietotekniikan käyttöön vaikuttavia tekijöitä kuvattiin tietotekniikan käyttöä lisäävinä te-

kijöinä sekä tietotekniikan käyttöön liittyvänä motivaationa ja asenteina. Sen käyttöä li-
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säävinä tekijöinä nähtiin positiivinen suhtautuminen tietotekniikkaan sekä ulkoiset teki-

jät, käytön helppous ja sovelluksen käytettävyys. Mittausjakson aikana motivaation tie-

totekniikan käyttöön osoitettiin lisääntyvän tilastollisesti merkittävästi ja uskomusten tie-

totekniikkaa kohtaan olevan lähes muuttumattomat.   

 

5.3.12 Metodologiset kysymykset psykiatrisen hoitotyön tutkimuksessa 

 

Metodologiset kysymykset psykiatrisen hoitotyön tutkimuksessa- pääkategoria (liite 

4/45) oli mittareihin sekä hoitotyöhön liittyvä tutkimus.  

 

Mittareihin liittyvä tutkimus käsitteli eristämiseen ja elämänlaatuun liittyviä mittareita. 

Eristämispäätösmittarin todettiin olevan johdonmukainen ja eristämiskokemusmittarin 

tunnekokemukset ja eettiset kysymykset osa-alueiden olevan käyttökelpoisia. Elämänlaa-

tumittareiden sisäinen johdonmukaisuus oli joko kohtalaista tai hyvää sekä niiden päte-

vyys ja käytettävyys olivat kohtalaista skitsofreniaa sairastavien elämänlaadun mittaami-

sessa.  

 

Tutkimukseen liittyvänä haasteena esitettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta metodologi-

sena haasteena havaittu tutkimustulosten vertailua vaikeuttava tutkimusasetelmien erilai-

suus sekä tutkimuseettisenä heikkoutena ilmennyt puutteellinen kuvaus eettisestä ennak-

koarvioinnista ja informoidun suostumuksen käsittelystä. Henkilöstömitoitusta oli tut-

kittu vähän niin laadullisesti kuin määrällisestikin ja hoitotyön henkilöstömitoituksessa 

esiintyi merkittäviä osastokohtaisia eroja. Potilaiden näkökulmasta oli tarkasteltu henki-

löstömitoituksen vaikutuksia ja sairaalassaoloaikoja, kun taas organisaation näkökul-

masta oli kuvattu henkilöstömitoituksen yhteyttä hoitohenkilöstökustannuksiin. Hoito-

työn intensiteettiä oli kuvattu hoitoisuuden avulla sekä toimintaympäristöä sairaansijojen 

ja potilasvolyymin avulla. Henkilöstön näkökulmasta oli tarkasteltu henkistä uupumista, 

posttraumaattista stressiä sekä osastojen turvallisuutta, moraalista ahdistusta ja terapeut-

tista suhdetta. Voimavaroja oli kuvattu hoitohenkilökunnan kokonaismäärän ja rakenteen 

sekä vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrän avulla.  
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5.4 Tutkimuksissa esitetyt kehittämishaasteet 

 

Tutkimuksissa esitetyt kehittämishaasteet muodostivat viisi pääkategoriaa, jotka olivat 

psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet henkilöstötasolla, kehittämishaasteet käytän-

nön toimintatapojen tasolla, psyykkisen sairauden tasolla sekä interventioiden tasolla ja 

psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet organisaatio- ja teoriatasolla. Kategorioiden 

muodostuminen on kuvattu liitteessä 5.  

 

5.4.1 Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet henkilöstötasolla 

 

Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet henkilöstötasolla- pääkategoria (liite 5/1) muo-

dostui työnohjaukseen, koulutukseen sekä ammatilliseen osaamiseen ja henkilöstöön 

kohdistuvista käytännön työhön liittyvistä kehittämishaasteista.  

 

Työnohjaukseen liittyviä kehittämishaasteita kuvattiin työnohjauksen toteuttamisen ja 

työnohjauksen sisällön kehittämisen näkökulmista. Sen toteuttamiseen liittyviä kehittä-

mishaasteita olivat jatkuvan työnohjauksen mahdollistaminen hoitohenkilökunnalle, hoi-

tohenkilökunnan tukeminen työnohjauksen avulla, työnohjauksen mahdollistaminen 

työntekijän ammattitaidon ja mielenterveyden edistämiseksi sekä työnohjauksen toteutu-

misen mahdollistaminen pysyvällä rahoituksella ja koulutetuilla työnohjaajilla. Työnoh-

jausjärjestelmät tulisi tarkistaa vastaamaan muuttunutta tilannetta ja tämän hetkistä tar-

vetta sekä arvioida työnohjaustarvetta ja työnohjauksen suunnittelua toimivan työnoh-

jausjärjestelmän toteutumiseksi. Sen sisällön kehittämishaasteiksi esitettiin potilaan yk-

silöllisestä hoidosta keskustelu sekä potilaiden kohteluun liittyvien asioiden käsittely.  

 

Koulutukseen liittyvät kehittämishaasteet kohdistuivat peruskoulutuksen, täydennyskou-

lutuksen sekä koulutuksen toteuttamisen kehittämiseen. Peruskoulutuksen kehittämistar-

peiksi nimettiin humanistisen psykiatrisen hoitotyön opettaminen osana sairaanhoitaja-

koulutusta psykiatriseen hoitotyöhön suuntautuville opiskelijoille, psykiatrisen hoitotyön 

näkökulman kehittäminen mielenterveystyön opetuksessa kehittämishankkeen avulla 

sekä opiskelijan kehittymisen mahdollistaminen kohti yhteistoiminnallista hoitoa jo kou-

lutuksessa. Lisäksi kehittämishaasteita olivat lapsikeskeisen perhetyön menetelmien si-

sällyttäminen terveysalan koulutuksen opetussuunnitelmiin, positiivisen mielenterveyden 
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käsitteen ottaminen opetussuunnitelman pohjaksi ja sairaanhoitajakoulutuksen kehittämi-

nen syventämällä psykiatristen sairaanhoitajien substanssiosaamista. Täydennyskoulu-

tuksen kehittämishaasteina nähtiin ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittäminen yh-

distämällä eri näkökulmia ja menetelmiä sekä sairaanhoitajien täydennyskoulutuksen 

systemaattinen arviointi. Lapsikeskeisen perhetyön menetelmät tulisi myös sisällyttää ter-

veydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Koulutuksen toteuttamisen kehittä-

mishaasteita olivat koulutuksen mahdollistaminen osana ammatinharjoittamista sekä 

nuorten ja vähän kokemusta omaavien työntekijöiden riittävä koulutus. Lisäksi haasteena 

nähtiin tuki ja ohjaus työpaikalla sekä hoitohenkilökunnan tukeminen koulutuksen avulla.  

Henkilökunnan lisä- ja täydennyskoulutusta ja erilaisia menetelmällisiä koulutuksia lisä- 

ja täydennyskoulutuksena esitettiin lisättäväksi. Lisäksi koulutuksen on lähdettävä hen-

kilökunnan tarpeista psykiatrisissa sairaaloissa ja jatkuva koulutus on mahdollistettava 

hoitohenkilökunnalle.  

 

Osaamisen kehittämisen haasteina nähtiin hoitosuhdetyöskentelyn ja työryhmätoiminnan 

osaamisen kehittäminen, aikuispsykiatristen vuodeosastojen hoitajien osaamisen lisäämi-

nen ja täydentäminen sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille omien osaamis-

vaatimuskriteerien luominen. Lisäksi tulisi varmistaa henkilökunnan riittävä ammatilli-

nen osaaminen ja vahvistaa henkilökunnan ammatillista osaamista erilaisin menetelmin. 

Ammattitaidon kehittämisen haasteiksi nimettiin mielenterveystyön mukaan ottaminen 

kaikille sosiaali-, terveys- ja kasvatustyöntekijöille ammattiin kuuluvana työn ulottuvuu-

tena, asiantuntijuuden kehittäminen tutkimustiedon hankkimisen ja käyttämisen avulla 

sekä hoitotyön teoriatiedon hankkimis- ja arviointitaitojen kehittäminen. Lisäksi ohjaa-

jien ammattitaitoon ja ryhmänohjaustaitoihin tulisi panostaa ryhmätoiminnassa sekä ke-

hittää ja tarkastella kriittisesti hoitajien ja muiden psykiatrisen hoidon asiantuntijoiden 

tietoperustaa. Henkilökunnan ammattitaidon tukeminen ja ylläpitäminen vastaamaan po-

tilaiden tarpeita nähtiin yhtenä haasteena. Kehittämishaasteiksi nimettiin myös asiantun-

tijuuteen liittyvän luovuuden ylläpitäminen, henkilökunnan ammattitaidon oikea suun-

taaminen, verkostoyhteistyötaitojen parantaminen ja kehittäminen sekä verkostotyösken-

telyvalmiuksien mahdollistaminen. Lisäksi monitieteisen toiminnan edellytyksenä näh-

tiin psykiatrisen sairaanhoitajan kyky havaita eri näkökantoja. Päihteiden ja somatiikan 

osaamisen kehittämishaasteina nähtiin omahoitajana toimimisen vahvistaminen somaat-

tisten sairauksien hoitamisen osaamisella, mielenterveyden merkityksen ymmärtäminen 
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somaattisten sairauksien hoidossa, huomion kiinnittäminen kipujen hoitoon sekä päihtei-

siin ja somaattisiin sairauksiin liittyvän osaamisen lisääminen.  

 

Henkilöstöön kohdistuvat käytännön hoitotyöhön liittyvät kehittämishaasteet muodostui-

vat henkilöstöresurssien, henkilökunnan tukemisen, työuupumuksen huomioisen sekä 

työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja henkilökunnan toiminnan kehittämisestä. Henki-

löstöresurssien kehittämishaasteet kohdistuivat huomion kiinnittämiseen riittävään resur-

sointiin sekä lisäresurssien kohdentamiseen työympäristöön. Henkilöstömitoitusta tulisi 

perustaa potilaiden tarpeista lähteväksi ja työvuorojen suunnittelussa huomioida, että 

vuorossa on aina nuorempia sekä kokeneempia hoitajia. Kehittämishaasteiksi nimettiin 

henkilökunnan riittävä mitoitus ja joustava toiminta sekä riittävän ja ammattitaitoisen 

henkilökunnan varmistamiseen hoitoaikojen vähentämiseksi ja potilaiden toimintakyvyn 

tason parantamiseksi. Henkilökunnan tukemisen kehittämiseksi ehdotettiin mentoroinnin 

aloittamista osastoilla, jokaisen työntekijän arvostamista koulutustaustastaan riippumatta 

sekä hoitohenkilökunnan tukemista omaan työhönsä vaikuttamisen avulla. Avohoidossa 

työntekijälle tulisi mahdollistaa verkostoituminen ja ongelmien jakaminen. Työuupu-

muksen huomioimisen kehittämishaasteina nähtiin sairaalassa työskentelevien työuupu-

muksen huomioiminen sekä avohoidossa toimivan työyhteisön ja työtovereiden tukemi-

sen huomioiminen työuupumuksen ennaltaehkäisyssä. Työturvallisuutta kehitettäessä 

olisi tärkeää huomioida uudisrakentamisessa yksikön tilojen ja välineistön toimivuuden 

parantaminen sekä sellaisten työolosuhteiden luominen ettei henkilökunnan tarvitse ko-

kea pelkoa työssään väkivallan vuoksi. Työhyvinvoinnin kehittämishaasteiksi tutkimuk-

sissa nimettiin työhyvinvointia uhkaavien riskitekijöiden tunnistaminen, esimiesten riit-

tävän nopea reagointi työyhteisön ristiriitoihin sekä hoitajan oman jaksamisen kehittämi-

nen. Lisäksi organisaatioiden palautekäytäntöjen kehittäminen työhyvinvoinnin ja työhön 

sitoutumisen näkökulmasta, hoitajien työssäjaksamisen huomiointi työnohjauksella ja 

työvuorojärjestelyillä sekä hyvän työtyytyväisyyden vahvistaminen ja ylläpitäminen näh-

tiin haasteina. Henkilökunnan toiminnan kehittämishaasteet kohdistuivat työntekijöiden 

asenteiden ja niiden vaikutusten huomioimiseen asiakkaan osallisuuden toteutumisessa, 

sekä henkilöstön tietoisuuden lisäämiseen omasta toiminnasta ja ajankäytön tärkeydestä 

potilaan näkökulmasta. Lisäksi nähtiin tärkeänä henkilökunnan riittävä aika psy-

koedukaatioon. 
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5.4.2 Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet käytännön toimintatapojen tasolla 

 

Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet käytännön toimintatapojen tasolla- pääkatego-

ria (liite 5/6) muodostui potilaslähtöisyyteen, päätöksentekoon, tiedonsaantiin sekä poti-

lasohjaukseen ja hoidon toteuttamiseen liittyvistä kehittämishaasteista.  

 

Potilaslähtöisyyden kehittämishaasteet liittyivät asiakaslähtöisyyden, potilaan osallisuu-

den, potilaan yksilöllisyyden huomioimisen sekä potilaan asiantuntijuuden, yhteistoimin-

nallisuuden ja kokemusasiantuntijoiden osallisuuden kehittämiseen. Asiakaslähtöisyyden 

kehittämishaasteiksi esitettiin niin asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämistä psykiatri-

sessa hoidossa eri tahojen yhteistyönä kuin palveluiden käyttäjien mukaan ottamista pal-

veluiden kehittämiseen sekä asiakkaan osallisuuden tukemista asiakaslähtöisillä raken-

teilla ja toiminnalla. Kliinistä hoitotyötä kehitettäessä tulisi huomioida potilaan näkö-

kulma ja hahmottaa hoidon päämäärä kokonaisvaltaisesti asiakkaasta lähtien. Potilaan 

osallisuutta tulisi kehittää kiinnittämällä huomio osallisuuden toteutumiseen erilaisissa 

pakkoa tai velvoittavuutta sisältävissä tilanteissa ja mahdollistamalla potilaan vastuulli-

nen ja aktiivinen osallistuminen hoitoprosessiin. Haasteena esitettiin hoitokulttuurin 

muuttamista kohti hänen osallisuutta tukevaa hoitoa sekä asiakkaan osallisuuden otta-

mista osaksi käytännön hoitotyötä. Psykiatrisen potilaan osallisuutta omaan hoitoonsa tu-

lisi lisätä kehittämällä hänen osallisuutta eri tahojen yhteistyönä ja huomioimalla henki-

löstömitoitus potilaan hoitoon osallistumisen edistämisessä. Kehittämishaasteena poti-

laan yksilöllisyyden huomioimisessa oli potilaan oman suoriutumiskyvyn ja yksilöllisyy-

den huomioiminen osallisuutta suunniteltaessa sekä toipumisen eri vaiheissa. Haasteiksi 

nimettiin potilaan omien voimavarojen huomioiminen hoidon toteuttamisessa sekä yksi-

löllisen avun tarpeen miettiminen ja psykiatrisen hoidon toteuttaminen potilaan situatio-

naalisista kokemuksista käsin hoitoprosessin jokaisessa vaiheessa. Potilaan asiantuntijuu-

teen liittyvää kehittämistyötä tulisi tapahtua potilaan kohtaamisessa ja kuulemisessa tasa-

arvoisena oman hoitonsa asiantuntijana palveluiden suunnittelussa sekä asiantuntijuuden 

jakamisessa asiakkaan osallisuutta tukevassa ja asiakaslähtöisessä toiminnassa. Yhteis-

toiminnallisuuden kehittämishaasteiksi esitettiin hoitokäytäntöjen kehittämistä yhteistoi-

minnalliseen suuntaan, potilaslähtöisten yhteistoiminnallisuuteen perustuvien interventi-

oiden käytön mahdollistamista sekä hoitoon sitoutumisen ja toipumismahdollisuuksien 

parantamista yhteisellä toiminnalla päämäärän saavuttamiseksi. Kokemusasiantuntijoi-
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den osallisuutta tulisi kehittää vakiinnuttamalla kokemusarviointi terveyspalvelujärjestel-

mässä sekä toteuttamalla rakenteellisia toimia kokemusasiantuntijoiden osallisuuden to-

teutumiseksi. Lisäksi kokemusarvioijien osallisuuden tukemisessa tulisi huomioida or-

ganisatoriset, yksilölliset ja yhteistyösuhteisiin liittyvät tekijät sekä yhteiskunnalliset nä-

kökohdat.  

 

Päätöksentekoon liittyvät kehittämishaasteet muodostuivat päätöksentekotilanteiden sekä 

päätöksentekoon osallistumisen kehittämisestä. Päätöksenteossa kehittämishaasteiksi ni-

mettiin potilaan yksilöllisen hoidon huomioiminen päätöksentekotilanteissa sekä hoito-

päätösten vaikutusten strukturoitu arvioiminen käytännössä. Haasteena esitettiin potilaan 

näkemyksen, hoidon vaikutuksen elämänlaatuun sekä tilanteeseen vaikuttavien muiden 

tekijöiden ja lääketieteellisten indikaatioiden huomioiminen eettisissä päätöksentekoti-

lanteissa. Päätöksentekoon osallistumista tulisi kehittää kohtaamalla ja kuulemalla poti-

lasta tasa-arvoisena oman hoitonsa asiantuntijana sekä kiinnittämällä huomiota lääkärin 

osallistumiseen päätöksenteossa.  

 

Tiedonsaantiin liittyvät kehittämishaasteet kuvasivat hoitotyön kehittämistä tiedonsaan-

nin näkökulmasta, tiedonsaannin menetelmien kehittämistä sekä sairauteen ja hoitoihin 

liittyvää tiedon saannin kehittämistä. Hoitotyön kehittämistä tiedonsaannin näkökulmasta 

tulisi tapahtua monipuolista tiedonantamista kehittämällä ja kiinnittämällä huomiota kai-

killa tasoilla palveluiden käyttäjien riittävään tiedonsaantiin sekä ottamalla potilaat mu-

kaan tiedonsaannin kehittämiseen. Psykiatrista hoitotyötä tulisi kehittää tukemaan poti-

laiden parempaa tiedonsaantia. Sairauteen ja hoitoihin liittyvän tiedonsaannin kehittämis-

haasteina nähtiin potilaan tiedottaminen lääkehoidosta ja lääkitysten vaikutuksista sekä 

potilaan tiedon saannin parantaminen liittyen potilaan omaan sairauteen.  

 

Potilasohjaukseen liittyvät kehittämishaasteet muodostuivat potilasopetuksen ja potilas-

ohjeiden kehittämisestä sekä henkilökunnan ammattitaidon kehittämisestä potilasohjauk-

sessa. Potilasopetuksen kehittämishaasteena esitettiin menetelmien monipuolinen hyö-

dyntäminen sekä toimivien tilojen ja välineiden varmistanen potilasohjaustilanteissa. Li-

säksi olisi huomioitava potilaan yksilöllisyys ja erilaiset tekijät IT-pohjaisen potilasoh-

jauksen omaksumisessa ja kehittämisessä sekä kehitettävä laadukasta potilaan itsehallin-

taa tukevaa potilasopetusta. Potilasohjeiden kehittämisessä tulisi huomioida kirjallisten 
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ohjeiden sisällön kattavuus ja selkeys. Lisäksi kirjallisia ohjeita tulisi käyttää potilasope-

tuksen tukena ja varmistaa niiden riittävyys. Potilasohjeiden tulisi olla myös saatavilla 

sähköisessä muodossa. Henkilökunnan ammattitaitoa kehitettäessä potilasohjauksessa tu-

lisi varmistaa sähköistä potilasopetusmenetelmää käytettäessä henkilökunnan riittävä 

koulutus ja tuki sekä hoitajien riittävä tieto ja ammattitaito.   

 

Hoidon toteuttamiseen liittyvät kehittämishaasteet kuvasivat hoitojakson, hoitosuhde-

työskentelyn, hoitosuhteen, hoitosuunnitelman sekä yhteisöllisyyden, psyykkisen tilan 

arvioinnin ja mittareiden käytön kehittämistä. Hoitojakson kehittämistä koskevat haasteet 

liittyivät hoitojakson pituuden miettimiseen ja hoitojakson sisällön tiivistämiseen. Hoito-

suhdetyöskentelyn kehittämishaasteet koskivat persoonallisten piirteiden yhteensopivuu-

den mahdollista arviointia hoitosuhteen käynnistyessä ja hoitosuhdetta arvioitaessa sekä 

työntekijän ja asiakkaan ymmärtämistä kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä lähtien. 

Hoitosuhteen kehittämishaasteiksi nimettiin potilaan kokemuksien sekä hoitajan ja poti-

laan välisen vuorovaikutuksen ottaminen hoitosuhteen lähtökohdaksi sekä luottamuksel-

lisen ja pitkään jatkuvan, potilasta ja hänen tilannettaan ymmärtävän ja toivoa herättävän 

hoitosuhteen luominen ja ylläpitäminen. Lisäksi esitettiin potilas-omahoitajatyöskentelyn 

kehittämistä. Hoitosuunnitelma tulisi tehdä yksilöllisesti yhteistyössä potilaan ja hänen 

mahdollisten läheisten kanssa sekä sitä tulisi arvioida säännöllisesti. Yhteisöllisyyden ke-

hittämistä tulisi huomioida luomalla toivoa herättävä ja ylläpitävä hoitoyhteisö sekä hyö-

dyntämällä vertaistukea monipuolisesti erilaisten potilasryhmien hoidossa. Psyykkisen ti-

lan arvioinnin kehittämishaasteet koskivat hoitajien nopeampaa reagointia peruuttamat-

tomiin käynteihin sekä potilaan psyykkisen tilan arviointia säännöllisen keskustelun 

avulla. Mittareiden käyttöä koskevat kehittämishaasteet liittyivät henkilökunnan moti-

vointiin erilaisten mittareiden käyttöön ja hyödyntämiseen psykiatrisessa hoitotyössä 

sekä luotettavien ja käyttökelpoisten mittareiden käyttöön elämänlaadun arvioinnissa. 

 

5.4.3 Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet psyykkisen sairauden tasolla 

 

Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet psyykkisen sairauden tasolla- pääkategoria 

(liite 5/11) muodostui anoreksian hoitoon, masennuksen hoitoon ja psykoosisairauden 

hoitoon sekä psyykkisen sairauden vaikutuksiin liittyvistä kehittämishaasteista. 
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Anoreksian hoitoon liittyvät kehittämishaasteet kuvasivat hoitotyön ja palveluiden kehit-

tämistä anoreksian hoidossa. Hoitotyötä anoreksian hoidossa tulisi kehittää luomalla omat 

hoitotyön suositukset anoreksiaa sairastavien psykiatriselle hoitotyölle sekä mahdollista-

malla erityiskoulutus anoreksiaa sairastavien kanssa työskenteleville. Palveluita anorek-

sian hoidossa tulisi kehittää potilaslähtöisemmän hoidon vertailukehittämisen ja koordi-

noinnin avulla sekä kiinnittämällä huomiota hoitotyön johtamisessa hoidon alueelliseen 

järjestämiseen anoreksiaa sairastavien asianmukaisen hoidon mahdollistamiseksi. 

 

Masennuksen hoitoon liittyvät kehittämishaasteet muodostuivat auttamismenetelmien, 

henkilökunnan koulutuksen, depressiohoitajien työnkuvan sekä perheen ja puolison huo-

mioimisen kehittämisestä. Auttamismenetelmien kehittämishaasteina masennuksen hoi-

dossa nähtiin monipuolisten auttamismenetelmien käyttäminen, pariterapian hyödyntä-

minen perusterveydenhuollossa, depressio-työmallin kehittäminen psykoedukatiivisen 

pari- ja perhetapaamismallin avulla sekä ryhmämuotoisten psykoedukatiivisten kurssien 

järjestäminen masentuneille ja muille stressaavassa tilanteessa oleville. Henkilökunnan 

koulutuksen kehittämishaasteiksi nimettiin perusterveydenhuollon hoitohenkilökunnan 

jatkuva koulutus masennuksen hoidossa sekä depressiohoitajien mahdollisuus riittävään 

täydennyskoulutukseen. Depressiohoitajien työnkuvaa tulisi kehittää lisäämällä heidän ja 

lääkäreiden yhteistyötä, mahdollistamalla heidän yksilötyönohjaus sekä rajaamalla dep-

ressiohoitajan työkuva koskemaan vain masennuspotilaita. Perheen ja puolison huomioi-

misen kehittämishaasteet masennuksen hoidossa kohdistuivat kodin ja perheen ilmapiirin 

huomioimiseen lasten kehityksen näkökulmasta vanhemman sairastuessa masennukseen, 

perhehoitotieteellisen lähestymistavan ja tiedon merkityksen sisäistämiseen sekä masen-

tuneen potilaan puolison huomioimiseen ja mukaan ottamiseen hoitoon.  

 

Psykoosisairauden hoitoon liittyvät kehittämishaasteet muodostuivat psykoedukaation, 

palveluiden sekä perheen ja puolison huomioimisen kehittämisestä sekä psykoosisairau-

den hoidon kehittämisestä. Psykoosisairauden hoidon kehittämishaasteiksi nimettiin psy-

koosisairauden kanssa elävän tuen kokonaisuuden ymmärtäminen, koordinointi ja suun-

nittelu sekä skitsofreniaa sairastavan potilaan elämänlaadun arviointi hoidon suunnittelun 

ja arvioinnin pohjaksi. Lisäksi psykoosisairauteen sairastuneen hoitoon pääsyä tulisi hel-

pottaa ja turvata avohoidon tiivis seuranta sekä tehokas alkuvaiheen hoito. Perheen ja 

puolison huomiointia tulisi kehittää psykoosisairauden hoidossa huomioimalla riittävästi 
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potilaan puolisoa, tukemalla puolisoa arjessa ja ottamalla tämä mukaan sairastuneen hoi-

don suunnitteluun heti hoidon alussa sekä ohjaamalla sairastuneen perhe vertaistukitoi-

mintaan. Psykoedukaation kehittämishaasteet koskivat riittävän psykoedukaation turvaa-

mista psykoosisairauteen sairastuneelle, sairastuneen puolisolle sekä läheisille. Palvelui-

den kehittämisessä psykoosisairauden hoidossa haasteiksi nimettiin kirjallisen perehdyt-

tämissuunnitelman kehittäminen psykoosipotilaan avohoitoon sekä psykoosipotilaan 

hoito- ja palveluketjujen kehittäminen ja avohoidon kehittäminen verkostoitumista ja yh-

teistyötä lisäämällä. 

 

Psyykkisen sairauden vaikutuksiin liittyvät kehittämishaasteet muodostuivat itsetunnon 

tukemisen, häpeän käsittelyn sekä elämänlaadun edistämisen kehittämisestä. Itsetunnon 

tukemisen kehittämishaasteiksi nimettiin mielenterveyskuntoutujan itsetunnon tukemi-

nen yksilölle merkityksellisten elämänalueiden ja yksilöä kunnioittavan toiminnan kautta 

sekä mielenterveyskuntoutujan itsetunnon vahvistaminen erilaisilla hoitotyön menetel-

millä. Häpeän käsittelyä tulisi kehittää välttämällä häpeää aiheuttavia hoitotyön toimin-

toja, tunnistamalla ja esiintuomalla potilaan häpeä, tukemalla potilasta hoidollisesti hä-

peän käsittelyssä sekä ehkäisemällä häpeän tunnetta erilaisin keinoin ja toimintatavoin. 

Elämänlaadun edistämisen kehittämishaasteina nähtiin uusien hoito- ja palvelumuotojen 

kokeilu ja asiakaslähtöinen arviointi mielenterveyskuntoutujan arjen tukemiseksi ja elä-

mänlaadun edistämiseksi. Lisäksi potilaan terveyteen liittyvää elämänlaatua tulisi edistää 

hoitotyössä sekä kehittää hoitotyön interventioita parantamaan entistä paremmin potilaan 

elämänlaatua. Terveyteen liittyvän elämänlaadun edistämisessä tulisi huomioida promoo-

tio ja preventio.  

 

5.4.4 Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet interventioiden tasolla 

 

Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet interventioiden tasolla- pääkategoria (liite 

5/15) muodostui eristämishoitoon ja väkivaltaisuuden hoitotyöhön sekä perhekeskeiseen, 

kuntouttavaan ja polikliiniseen psykiatriseen hoitotyöhön ja sähköisten menetelmien hyö-

dyntämiseen liittyvistä kehittämishaasteista.  

 

Eristämishoidon ja väkivaltaisuuden hoitotyöhön liittyviä väkivaltatilanteiden käsittelyn 

kehittämishaasteita olivat väkivaltatilanteiden kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja 



58 

 

kehittäminen, informointi ja raportointi väkivaltatilanteen jälkeen sekä väkivaltatilantei-

den systemaattinen käsittely työryhmässä. Jälkipuintiin tulisi panostaa väkivalta- ja ag-

gressiotilanteiden jälkeen, eristystapahtumista tulisi keskustella ja aggressiotilanteet jäl-

kiselvittää. Henkilökunnan jaksamisen huomioimisen kehittämishaasteiksi nimettiin huo-

mion kiinnittäminen hoitajien jaksamiseen eristämistä käytettäessä ja hoitajien tukeminen 

aggressiotilanteissa. Lisäksi eristämisen henkilökunnassa aiheuttamat tunnekokemukset 

tulisi tiedostaa, ymmärtää ja käsitellä paremmin. Henkilöstöresurssien kehittämistä tulisi 

tapahtua huomioimalla henkilöstömitoitus yhtenä pakkotoimien vähentämiskeinona sekä 

kiinnittämällä huomiota väkivaltatilanteissa ja eristämistä käytettäessä henkilökunnan 

riittävään mitoitukseen. Henkilökunnan ammattitaidon ja toiminnan kehittämishaasteina 

nähtiin koulutuksen ja opittujen taitojen kertaamisen lisääminen liittyen eristämiseen ja 

eristysprosessiin sekä väkivaltaan ja aggression hallintaan. Lisäksi tulisi järjestää väki-

valtariskin arviointikoulutusta, lisätä hoitohenkilökunnan koulutusta ja kouluttaa heitä 

ennakoimaan ja hallitsemaan väkivaltatilanteita sekä kehittää heidän toimintaa aggres-

siotilanteissa. Eristysten ja väkivaltaisuuden ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn kehittämi-

sessä eristämistilanteita tulisi ennakoida säännöllisen keskustelun avulla sekä kiinnittä-

mällä huomiota helposti aggressiivisesti käyttäytyviin potilaisiin. Lisäksi hoitotyön joh-

tajien tehtävänä tulisi olla eristysten ennaltaehkäisykeinojen miettiminen. Eristysten en-

naltaehkäisyyn tulisi löytää uusia menetelmiä sekä kuulla potilaiden ja omaisten tahtoa 

kehitettäessä ennaltaehkäiseviä ja vaihtoehtoisia menetelmiä eristämiselle ja sitomiselle. 

Eristämiskäytäntöjen kehittämishaasteiksi nimettiin psykiatrisen hoitotyön eristämiskäy-

tänteiden arvioiminen ja kehittäminen sekä hoitotyön käytäntöjen kehittäminen eristämis-

hoidon näkökulmasta. Haasteena esitettiin potilaiden kuuleminen laadittaessa uusia toi-

mintatapoja ja ohjeita eristämishoitoon sekä eristämistä koskevien ohjeistusten kehittä-

minen sairaaloissa potilaslähtöisestä näkökulmasta. Asiakaslähtöisyyttä eristämis- ja vä-

kivaltatilanteissa tulisi kehittää korostamalla potilaslähtöisyyttä eristyspotilaan hoidossa 

ja huomioimalla potilasta eristämisen aikana, mahdollistamalla vastentahtoisessa hoi-

dossa potilaan osallisuus ja hyvä asiakaslähtöinen kohtelu sekä toteuttamalla kunnioitta-

vaa hoitotyötä väkivallan ja aggression hallitsemiseksi.  

 

Perhekeskeisen psykiatrisen hoitotyön näkökulmasta puolison huomioimisen kehittämis-

haasteiksi nimettiin puolison ja lasten sivuuttamisen välttäminen, puolison ja tämän voi-

mavarojen yksilöllinen huomioiminen ja vahvistaminen hoitosuunnitelmassa ja hoidon 
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aikana sekä puolison kanssa keskusteleminen avoimesti ja realistisesti. Perheen huomioi-

misen kehittämisessä tulisi kiinnittää huomiota potilaan, perheiden ja omaisten tarpeiden 

sekä perheiden myönteiseen huomioimiseen sekä luottamuksellisen yhteistyösuhteen luo-

miseen. Perheet tulisi ottaa mukaan kaikissa hoitoprosessin vaiheissa sekä psykoedukaa-

tiossa. Omaisten asiantuntijuuden arvostaminen ja perheiden tukeminen voimavarakes-

kustelujen avulla nähtiin tärkeänä. Läheisten huomioinnissa kehittämishaasteiksi nimet-

tiin läheisten huomioiminen sosiaali- ja terveyspalveluissa läheisten kuormittuneisuuden 

arvioimiseksi sekä läheisten huomioimisen kehittäminen käytännössä. Omaisten yhteis-

työosallisuutta tulisi selkiinnyttää psykiatrisessa hoidossa, kehittää omaisten ja läheisten 

kanssa työskentelyä sekä huomioida perhe, puoliso ja läheiset niin palvelujärjestelmässä 

kuin avohoidossa ja perusterveydenhuollossa. Perheenjäsenten ja omaisten jaksamisen 

tukemista tulisi kehittää kannustamalla perheen jäseniä omien harrastusten pariin, löytä-

mällä aktiivisesti perheenjäsenten huolen hallintakeinoja sekä ottamalla aktiivisesti per-

heenjäsenten huoli puheeksi. Lisäksi tulisi kehittää erilaisia tukimuotoja perheenjäsenten 

tarpeiden mukaisiksi sekä huomioida koko perheen tilanne läheisten jaksamista arvioita-

essa. Dialektisen käyttäytymisterapian hyödyntäminen mielenterveysongelmista kärsi-

vien omaisten hoidossa nähtiin haasteena. Perhehoitotyön kehittämishaasteiksi nimettiin 

huomion kiinnittäminen organisaation johdon antamaan tukeen ja menetelmien kehittä-

miseen kehitettäessä lapsikeskeistä perhetyötä sekä psykoedukatiivisten perheinterventi-

oiden kehittäminen osastohoidossa. Omaisten näkökulmaa tulisi hyödyntää neuvottelujen 

ja yhteistyön kehittämisessä. Lisäksi haasteena nähtiin perhehoitotyön kehittäminen vas-

taamaan paremmin perheiden erilaisia tarpeita, perhekeskeisen hoitokulttuurin kehittä-

mistyön jatkaminen sekä perhehoitotyön kehittäminen monipuolisemmaksi ja sen kehit-

täminen sairaalaosastoilla. Henkilökunnan koulutuksen ja tukemisen kehittämishaasteet 

koskivat henkilökunnan hallinnollista ja koulutuksellista tukemista perheiden ja puolison 

kohtaamiselle, perhehoitotyötä tukevan koulutuksen järjestämistä osaamisen lisäämiseksi 

ja tukemiseksi sekä omahoitajana toimimisen vahvistamista perhekeskeisen työtavan 

osaamisella. Hoitoyksikkötasolla perhetyötä tulisi kehittää yhteneväisillä, kirjallisilla per-

hehoitotyöhön liittyvillä toimintatavoilla ja -ehdotuksilla sekä selventämällä ja tarkenta-

malla perhehoitotyön käsitettä. 

 

Kuntouttavaan psykiatriseen hoitotyöhön liittyvät kehittämishaasteet muodostuivat kun-

touksen, kuntoutuksen aikaisen yhteistyön ja kuntoutujan tukemisen kehittämisestä. Kun-
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touksen kehittämishaasteiksi nimettiin kuntoutussuunnitelmien ajanmukaistaminen ja oi-

keaoppinen laatimisen edellyttäminen sekä uusien toimivien hoito- ja kuntoutusmallien 

kehittäminen. Kuntoutusohjausta tulisi kehittää sairastumiselle alttiiden ihmisten tarpei-

siin. Lisäksi mielenterveyskuntoutujan mielipidettä tulisi kuulla suunniteltaessa kuntout-

tavaa toimintaa ja tukipalveluja. Kuntouksen aikaista yhteistyötä kehitettäessä tulisi ke-

hittää niin yhteydenpitoa mielenterveyskuntoutujan läheisten kanssa kuin riittävää yhteis-

työtä mielenterveyspalveluita ja koulutusta tuottavien yksiköiden välillä mielenterveys-

kuntoutujien yksilöllisten erityistarpeiden huomioimiseksi. Kuntoutujan tukemisen kehit-

tämishaasteina nähtiin luova ajattelu, eri palvelumuotojen yhdistäminen mielenterveys-

kuntoutujan arjen tukemiseksi ja elämänlaadun edistämiseksi sekä mielenterveyskuntou-

tujien tukemisen kehittäminen käytännössä. Kuntoutujan huomion kiinnittäminen ole-

massa oleviin voimavaroihin, ohjaaminen vertaistukitoiminnan pariin ja riittävän tuen 

varmistaminen nimettiin myös haasteiksi.  

 

Polikliiniseen psykiatriseen hoitotyöhön liittyvät kehittämishaasteet liittyivät tutkimuk-

sissa päivystyspoliklinikkatoiminnan sekä jälkipoliklinikkatoiminnan kehittämiseen. Päi-

vystyspoliklinikkatoiminnan kehittämishaasteiksi nimettiin potilaiden psyykkisen avun 

tarpeen arvioimisen siirtäminen psykiatrisen sairaanhoitajan tehtäväksi päivystyspolikli-

nikalla, sairaanhoitajien ja lääkärien vastuunjaon selventäminen psykiatrisessa päivystys-

työssä sekä psyykkisen avun tarpeen arvioinnin vaikuttavuuden seuranta päivystyspoli-

klinikalla. Päivystyspoliklinikoilla työskenteleviä sairaanhoitajia tulisi kouluttaa mielen-

terveyshäiriöihin ja niiden avun tarpeen arviointiin. Haasteena nähtiin päivystyspoliklini-

kan henkilökunnan työssäjaksamisen tukeminen työnjohdollisin keinoin sekä työtapoja 

uudistamalla ja päivystyspoliklinikoiden asianmukainen resursointi. Jälkipoliklinikkatoi-

minnan kehittämishaasteina nähtiin potilaan turvallisuuden tunteen lisääminen ja hoidon 

jatkuvuuden parantaminen yksilöllisesti suunnitellun jälkipoliklinikkatoiminnan avulla 

sekä kotikäyntien mahdollistaminen.  

 

Sähköisten menetelmien hyödyntämiseen liittyvänä telepsykiatrisen yhteistyön kehittä-

mishaasteina nähtiin tietoturvan varmistaminen telepsykiatrisessa yhteistyössä sekä te-

lepsykiatrian lisääminen kaikkia ammattiryhmiä koskevaksi toiminnaksi. Internetissä 

tuotettavien palveluiden kehittämishaasteet liittyivät kirjallisten ohjeiden käyttöön inter-

netpalveluiden toteuttamisessa sekä internetissä palveluja tuottavan työntekijän moniam-
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matilliseen tukemiseen. Teknologian eri mahdollisuuksia tulisi hyödyntää mielenterveys-

työssä sekä järjestää toimivat ja käyttötarkoituksiinsa soveltuvat tietokoneet ja verkkoyh-

teydet psykiatrisiin sairaaloihin. Työntekijöiden eri osaamisalueiden hyödyntäminen säh-

köisten palveluiden toteuttamisessa sekä hoitajien tukeminen informaatioteknologian 

käyttöön hoitotyössä olivat teknologian hyödyntämisen haasteita. Lisäksi haasteena näh-

tiin organisaation suhtautuminen sähköiseen potilasohjaukseen, sairaanhoitajien IT-taito-

jen kehittämiseen sekä sairaanhoitajien tukemiseen. Hoitajien IT-taitoja tulisi kehittää 

mahdollistamalla IT-taitojen harjoittelua, räätälöimällä verkkokurssit opiskelijoiden mu-

kaan sekä huomioimalla hoitajien yksilölliset tarpeet ja vaatimukset IT-koulutusta suun-

niteltaessa.  

 

5.4.5 Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet organisaatio- ja teoriatasolla 

 

Psykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteet organisaatio- ja teoriatasolla- pääkategoria 

(liite 5/22) muodostui hoitotyön johtamiseen, palveluiden tarjoamiseen sekä psykiatri-

seen hoitotieteelliseen tutkimukseen liittyvistä kehittämishaasteista.  

 

Hoitotyön johtamiseen liittyvät kehittämishaasteet koostuivat hoitotyön johtamisen ja 

esimiesten toiminnan kehittämisestä. Hoitotyön johtamisessa huomiota tulisi kiinnittää 

riittävään lisäkoulutukseen ja asiakaslähtöisen toiminnan mahdollistavaan johtamiskult-

tuuriin. Haasteena nähtiin osaamisen johtaminen ja varmistaminen sekä johdon sitoutu-

minen uusien menetelmien käyttöönottoon psykiatrissa sairaaloissa. Esimiesten toimin-

nan kehittämishaasteina nähtiin esimiesten ymmärryksen lisääminen työnohjauksen mer-

kityksestä, esimiesasemassa olevien huomion kiinnittäminen työuupumusta ennaltaeh-

käisevään toimintaan sekä esimiesten riittävä koulutus liittyen työsuojeluun ja työhyvin-

vointiin. Lisäksi henkilöstömitoituksen ja pakkotoimien välinen yhteys tulisi huomioida 

henkilöstöä koskevassa päätöksen teossa 

 

Palveluiden tarjoamiseen liittyvät resursoinnin kehittämishaasteet organisaatiotasolla 

muodostuivat osaamisen ja muiden resurssien oikeasta kohdentamisesta hoitotyön alu-

eellisen keskittämisen avulla sekä erikoissairaanhoidon mielenterveys- ja päihdepalvelu-

jen paremmasta resursoinnista. Organisaation sisäisen tiedonkulun kehittämishaasteina 

nähtiin tiedonkulun kehittäminen tehostamalla tiedottamista ja luomalla organisaation si-



62 

 

säinen selkeä tietohallintostrategia tiedottamiskäytäntöjä ohjaavaksi työvälineeksi. Am-

mattilaisten ja organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämistä tulisi tapahtua kehittä-

mällä psykiatrista konsultaatiotoimintaa valtakunnallisesti vahvistamalla kollegiaali-

suutta ja yhteistyötä sekä kehittämällä yhteistyötä työnjohdon kanssa hoitajien tuen tar-

peen parantamiseksi. Yksikön toimintaa kehitettäessä tulisi muodostaa yhteinen käsitys 

yksikön toiminnasta, kehittää yhteistä päätöksentekoa ja antaa luottamus kehitystyölle 

työn sisällöstä käsin. Työryhmä- ja tulosaluetasolla haasteena oli toiminnan kehittäminen 

sekä säännöllisen palautteen ottaminen osaksi toimintaa sekä moniammatillisten tiimien 

toiminnan kehittäminen mielenterveystyötä mahdollistavaan ja tukevaan suuntaan. Pal-

veluiden sisältöä tulisi kehittää yksinkertaistamalla sairastuneen hoitopolkua sekä poti-

laiden kantelumahdollisuuksia, tuottamalla palveluita yhteistoiminnallisuutta tukevien 

toimintamallien avulla sekä huomioimalla potilaan omat voimavarat hoitojärjestelmän ja 

hoitotyön käytännön kehittämisessä. Lisäksi haasteeksi nimettiin väkivaltaisuuden huo-

mioiminen mielenterveystyön kehittämisessä, psykiatrisen hoitotyön näkökulman kehit-

täminen mielenterveystyössä sekä humanistisen hoitotyön kehittäminen. Palveluiden laa-

dun kehittämishaasteina olivat hoitojärjestelmän sisäisten kriteerien asettaminen jatkuvan 

laadun hallinnan toteutumiseksi jokaisen potilaan kohdalla, potilaiden näkökulman huo-

mioiminen palvelujen laadun arvioinnissa sekä palvelun laadun kehittäminen psykiatri-

sessa hoidossa. Palveluiden tuottajien toiminnan kehittämishaasteita olivat erikoissai-

raanhoidon mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen sekä mielenterveysoireiden 

tunnistaminen ja niistä puhuminen potilaiden kanssa niin perusterveydenhuollossa kuin 

erikoissairaanhoidossa. Lisäksi haasteena oli osapuolten sitoutuminen muuttuviin toimin-

takäytäntöihin perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, terveydenhuollon eri-

koisalojen rajapintojen huomaamattomaksi tekeminen sekä erikoissairaanhoidon ja pe-

rusterveydenhuollon mielenterveystyön työnjaon selkeyttäminen. Palveluiden organi-

soinnin kehittämistä tulisi tapahtua kehittämällä ammattilaisten yksilöllistä osaamista ja 

ammattitaitoa organisaation toimintakyvyn ja toimivan kokonaisuuden kehittämiseksi 

sekä järjestämällä ja koordinoimalla systemaattisesti psykiatrisen hoitotyön palveluita. 

Vertailukehittämistä tulisi hyödyntää hoitotyön johtajien ja henkilökunnan eriävien käsi-

tysten kriittisessä tarkastelussa sekä psykiatristen sairaaloiden valtakunnalliseen vertai-

lussa hoitoisuusluokitustiedon avulla. 
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Psykiatriseen hoitotieteelliseen tutkimukseen liittyvät kehittämishaasteet koskivat tutki-

mustiedon hyödyntämisen kehittämistä sekä menetelmien ja mittareiden kehittämistä tut-

kimuksen avulla. Tutkimustiedon hyödyntämisen kehittämishaasteina nähtiin psykiatri-

sen hoitotyön ja hoidon kehittäminen tutkimukseen perustuva tarkastelu avulla sekä po-

tilaiden kokemusten hyödyntäminen psykiatrisessa hoitotyössä hoitotieteellisen tutki-

muksen avulla. Menetelmien kehittämishaasteiksi nimettiin Bayesin analyysin hyödyntä-

minen hoitotieteellisessä tutkimuksessa, systemaattisten menetelmien kehittäminen poti-

laiden henkilökohtaisen vapauden lisäämiseksi sekä dialektisen käyttäytymisterapian tut-

kiminen laajemmalla aineistolla. Eristämiskokemusmittarin osa-alueita ja osaamisen ar-

viointimittaria tulisi kehittää psykiatrisessa hoitotyössä. 

 

5.5 Tutkimuksissa esitetyt jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksissa esitetyt jatkotutkimusaiheet luokiteltiin seitsemään pääkategoriaan, jotka 

olivat psykiatrisen hoitotyön henkilöstöön, perheiden huomioimiseen, väkivaltaisuuteen 

ja aggressiivisuuteen sekä rajoittamiseen ja pakkotoimiin, psyykkisiin sairauksiin ja nii-

den vaikutuksiin, psykiatriseen käytännön hoitotyöhön ja tutkimus- ja tiedonkeruumene-

telmiin sekä mielenterveyteen ja mielenterveystyöhön kohdistuvat jatkotutkimusaiheet. 

Kategorioiden muodostuminen on kuvattu liitteessä 6. 

 

5.5.1 Psykiatrisen hoitotyön henkilöstöön kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

 

Psykiatrisen hoitotyön henkilöstöön kohdistuvat jatkotutkimusaiheet- pääkategoria (liite 

6/1) muodostui työssäjaksamiseen, henkilökunnan ammatillisiin valmiuksiin ja työnoh-

jaukseen liittyvistä jatkotutkimushaasteista. 

 

Työssäjaksamiseen liittyvänä jatkotutkimushaasteena henkilökunnan tukemisen lisätut-

kimusta tulisi kohdistaa hoitajien kokeman tuen tarpeen selvittämiseen sekä hoitajien ko-

kemusten selvittämiseen saamastaan tuesta. Henkilökunnan työmotivaation ja työhyvin-

voinnin lisätutkimusaiheiksi ehdotettiin henkilökunnan motivoituneisuuden, työssä jak-

samisen ja oman työn kehittämisen edistämistä ja tukemista. Lisäksi esitettiin hoitajien 

kuormittuvuuden mittaamista hoitotilanteissa sekä yksilöiden erilaisten taipumusten ja 

osaamisen merkityksen tutkimista liittyen työmotivaatioon ja työhyvinvointiin. Lisätut-

kimuksen avulla voitaisiin selvittää hoitotyöntekijöiden ja muun mielenterveystyössä 

työskentelevän henkilökunnan kokemusten eroja työhyvinvoinnista ja henkilökunnan 
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työhyvinvointiin kohdistamia odotuksia, kokemuksia ja toiveita. Henkilökunnan työtyy-

tyväisyyden lisätutkimuksen kohteina nähtiin työtyytyväisyysmittarin ja sen muuttujien 

keskinäisen korreloinnin ja hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyden tutkimuksen jatkami-

nen sekä työtyytyväisyyden ja työhön tyytymättömyyden lähteiden selvittäminen laadul-

lisin menetelmin. Lisäksi työtyytyväisyyden tutkimusta tulisi kohdistaa perusterveyden-

huollossa toimiviin psykiatrisiin sairaanhoitajiin. Hoitotyön henkilöstömitoituksen lisä-

tutkimusaiheiksi esitettiin psykiatrisen hoitotyön ja avohoidon henkilöstömitoituksen li-

sätutkimusta, hoitotyön henkilöstömitoituksen ja hoitotyön tuloksen yhteyden selvittä-

mistä sekä tutkitun tiedon tuottamista henkilöstön määrän arvioinnista psykiatrisessa hoi-

totyössä. Lisäksi esitettiin psykiatrisen hoitotyön henkilöstömitoituksen mitattavan tulok-

sen ja sen merkityksen selvittämistä tieteelle ja yhteiskunnalle.  

 

Henkilökunnan ammatillisiin valmiuksiin liittyvät jatkotutkimusaiheet kohdistuivat hen-

kilökunnan osaamisen ja asenteiden, ammatillisen yhteistyön sekä sairaanhoitajien kou-

lutuksen lisätutkimukseen. Henkilökunnan osaamisen lisätutkimusaiheiksi esitettiin hen-

kilökunnan kykyjen ja mahdollisuuksien tarkastelemista potilaan elämästä selviytymisen 

tukemisessa, avohoidon osaamisen arvioinnin sisältöjen tarkentamista sekä yksilön eri-

laisten taipumusten ja osaamisen tarkastelua. Lisätutkimuksen avulla tulisi selvittää asi-

akkaiden tietoisuutta mielenterveystyössä toimivien työntekijöiden erilaisista tietoperus-

toista sekä asiakkaiden tiedonhankintatapoja mielenterveystyöntekijöiden työskentelyta-

voista. Valmistuneiden sairaanhoitajien ammatillista osaamista tulisi arvioida perheiden 

tukemisessa ja lasten ongelmien ennaltaehkäisyssä. Henkilökunnan asenteita tulisi tar-

kastella eri henkilöstöryhmien tietotekniikkaan kohdentuvien asenteiden sekä operatiivi-

sen ja konservatiivisen sairaanhoitohenkilöstön mielenterveyspotilaisiin kohdentuvien 

asenteiden näkökulmista. Ammatillisen yhteistyön lisätutkimusaiheiksi esitettiin hoito-

työntekijöiden verkostovalmiuksien tutkimista ja kehittämistä, eri erikoisalojen välisen 

kehittämisyhteistyön tulosten mittaamista sekä palveluntuottajien yhteistyön tutkimista. 

Sairaanhoitajien koulutuksesta tulisi tuottaa seurantatutkimus pidemmällä aikavälillä 

koulutuksesta saaduista kokemuksista sekä laajempia katsauksia oppimisesta. Lisäksi eh-

dotettiin lisätiedon hankkimista mielenterveystyön opetuksesta ja mielenterveystyön 

opettajien käsitysten selvittämistä. Tutkimuksen avulla tulisi selvittää perhetyön näkökul-

man huomioimista sairaanhoitajien peruskoulutuksessa ja sairaanhoitajaopiskelijoiden 

syvällistä oppimista ja valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn valmistumisen jälkeen.  
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Työnohjauksen jatkotutkimushaasteet muodostuivat työnohjauksen kehittämisen, teo-

reettisen perustan, vaikuttavuuden sekä toteutumiseen vaikuttavien tekijöiden lisätutki-

muksesta. Työnohjauksen kehittämisen lisätutkimusaiheiksi esitettiin hoitotyön oman 

työnohjausmallin sekä työnohjauksen kehittämistä hoitotyön omasta tietoperustasta kä-

sin. Työnohjauksen teoreettisen perustan lisätutkimuksessa tulisi selvittää sen taustateo-

rioita ja niiden vaikutuksia työnohjausprosessiin sekä jatkaa sen perimmäisen olemuksen 

ja hoitotyön työnohjauksen tutkimista. Työnohjauksen vaikuttavuutta tulisi tutkia lisää 

työnohjauksen funktioiden, kustannusten ja hyötyjen näkökulmista. Työnohjauksen to-

teutumiseen vaikuttavien tekijöiden lisätutkimusta esitettiin kohdistettavaksi sukupuolen 

merkityksen tarkastelemiseen työnohjaukseen hakeutumisessa ja sen hyödyntämisessä. 

Työnohjaajien koulutusta ja osaamista sekä työnohjaajan ja työnohjattavan välistä vuo-

rovaikutuksellista suhdetta tulisi tutkia lisää.  

 

5.5.2 Perheiden huomioimiseen kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

 

Perheiden huomioimiseen kohdistuvat jatkotutkimusaiheet- pääkategoria (liite 6/4) muo-

dostui perhekeskeisyyteen sekä perheiden ja omaisten tukemiseen liittyvistä jatkotutki-

mushaasteista.  

 

Perhekeskeisyyteen liittyvät jatkotutkimusaiheet kuvasivat perhehoitotyön menetelmän 

toteuttamisen, lasten ja perheiden huomioimisen, perheen kanssa tehtävän yhteistyön 

sekä perheiden terveyteen ja toimivuuteen liittyvää lisätutkimuksen tarvetta. Perhehoito-

työn menetelmän toteuttamisen lisätutkimusaiheiksi esitettiin lapsikeskeisen perhetyön 

menetelmän tutkimista perusterveydenhuollon kontekstissa, koulutuksen aktiivisen hyö-

dyntämisen vaikutusten tutkimista perhehoitotyön interventioiden käyttöön sekä psykiat-

rian tulosalueella tapahtuvan perhehoitotyön toteutumisen tutkimista läheisten näkökul-

masta. Tutkimuksella tulisi kartoittaa perhehoitotyön tarpeellisuutta perheiden kokemus-

ten näkökulmasta, johtotason käsityksiä perhehoitotyöstä sekä yksikön myönteisen asen-

teen vaikutuksia perhehoitotyöhön. Lasten ja perheiden huomioimisen lisätutkimuksessa 

tulisi selvittää lasten vierailuja vanhemman ollessa sairaalahoidossa, tutkia perhetapaa-

misten suunnittelua ja arvioimista sekä kehittää lasten huomioimista. Perheen kanssa teh-

tävän yhteistyön tutkimusta tulisi jatkossa kohdistaa mielenterveyskuntoutujan perheen 

kanssa tehtävän yhteistyön käytännön toteutuksen tutkimiseen sekä sairaanhoitajien ja eri 

ammattiryhmien roolien kirkastamiseen perheiden kanssa työskenneltäessä. Lasten ja 
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vanhempien kokemuksia ja odotuksia saamastaan palveluista tulisi selvittää haastattelun 

avulla. Perheiden terveyteen ja toimivuuteen liittyviksi lisätutkimusaiheeksi nimettiin ta-

paustutkimuksen toteuttaminen perheen vakautta tukevien ja lasten normaalia kehitystä 

ja mielenterveyttä edistävien tekijöiden selvittämiseksi. Tutkimuksen avulla voitaisiin 

selvittää taustamuuttujiltaan erilaisten mielenterveyspotilaiden perheiden toimivuuden 

eroja ja henkilökunnalta saadun sosiaalisen tuen tai tuki-intervention sekä muun tuen kuin 

ammatillisen sosiaalisen yhteyttä perheen toimivuuteen ja terveyteen.  

 

Perheiden ja omaisten tukemiseen liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat perheiden 

tukemisen ja dialektisen käyttäytymisterapian lisätutkimuksesta. Perheiden tukemisen li-

sätutkimusta tulisi kohdistaa perheenjäsenten ryhmämuotoisen tukemisen kehittämiseen 

sekä hoitotyöntekijöiden kokemusten selvittämiseen perheiden tukemisesta ja tukemista 

edistävistä ja estävistä tekijöistä. Tutkimuksen avulla tulisi selvittää perheiden tuen tar-

vetta, sen ilmenemisen eroja eri potilasryhmien välillä ja sairauden eri vaiheissa sekä li-

sätä syvällistä ymmärrystä perheiden tuen saamisen kokemuksista laadullisen tutkimuk-

sen keinoin. Dialektisen käyttäytymisterapian lisätutkimusaiheiksi nimettiin omaisten te-

rapiassa saavuttamien muutosten pysyvyyden tutkiminen sekä omaisten kokemusten tut-

kiminen tietojen ja taitojen säilymisestä pitemmällä aikavälillä. Lisäksi ehdotettiin jatko-

tutkimuksen tuottamista dialektisen käyttäytymisterapian toteutuksesta omaisryhmille.  

 

5.5.3 Väkivaltaisuuteen ja aggressiivisuuteen sekä rajoittamiseen ja pakkotoimiin koh-

distuvat jatkotutkimusaiheet 

 

Väkivaltaisuuteen ja aggressiivisuuteen sekä rajoittamiseen ja pakkotoimiin kohdistuvat 

jatkotutkimusaiheet- pääkategoria (liite 6/6) muodostui väkivaltaisuuden ja aggressiivi-

suuden esiintymiseen, väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden hoidossa käytettäviin inter-

ventioihin, väkivaltaisen ja aggressiivisen toiminnan seurauksiin sekä pakkotoimiin, eris-

tämiseen ja rajoittamiseen liittyvistä jatkotutkimushaasteista.  

 

Väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden esiintymiseen liittyvät jatkotutkimushaasteet 

muodostuivat väkivaltaa aiheuttavien tekijöiden, väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden 

ilmenemisen sekä niiden esiintymisen lisätutkimuksesta. Väkivaltaa aiheuttavia tekijöitä 

tulisi tutkia potilaan näkökulmasta niin väkivallan syiden kuin väkivaltaan vaikuttavien 
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tekijöiden lähtökohdista. Väkivallan ja aggressiivisuuden ilmenemisen jatkotutkimusai-

heiksi nimettiin psykiatrisen hoitokulttuurin tutkiminen väkivallan ja sen hyväksymisen 

näkökulmasta sekä hoitohenkilökunnan näkemysten selvittäminen väkivallan eri ulottu-

vuuksista. Lisäksi tulisi selvittää hoitajien keinot arvioida ja ennustaa aggressiivisuuden 

esiintymistä. Väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden esiintymisen lisätutkimuksella tulisi 

selvittää väkivaltatilanteita psykiatrisessa avohoidossa, väkivallan yleisyyttä systemaat-

tisin otosmenetelmin sekä aggressiivisuuden esiintymistä Suomessa. 

 

Väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden hoidossa käytettäviin interventioihin liittyvät jat-

kotutkimushaasteet muodostuivat niiden hoitoon käytettävien toimintamallien sekä Ma-

nagement of Actual or Potential Aggression (MAPA)-metodiin perustuvan toimintamal-

lin lisätutkimuksesta. Väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden hoitoon käytettävien toimin-

tamallien lisätutkimusta tulisi kohdistaa eri aggressiivisten tai väkivaltaisten potilaiden 

hoitoon tarkoitettujen toimintamallien vertailuun sekä vaihtoehtoisten interventioiden tut-

kimiseen aggressiivisen potilaan hoidossa. MAPA-metodiin perustuvan toimintamallin 

lisätutkimusaiheiksi nimettiin potilaiden kokemusten ja arvioiden selvittäminen toimin-

tamallin käytöstä ja toimivuudesta sekä MAPA-metodiin perustuvan toimintamallin käy-

tön tutkiminen eri organisaatioissa.  

 

Väkivaltaisen ja aggressiivisen toiminnan seurauksiin liittyvät jatkotutkimushaasteet 

muodostuivat väkivaltatilanteiden aikaansaamien kokemusten ja tunteiden sekä väkival-

tatilanteiden jälkitoimintatapojen lisätutkimuksesta. Väkivaltatilanteiden aikaansaamien 

kokemusten ja tunteiden lisätutkimusta tulisi kohdistaa väkivaltatilanteiden hoitajissa 

synnyttämien tuntemusten ja tuntemusten vaikutusten sekä seurausten selvittämiseen hoi-

tajien toiminnassa, hoitajien näkemysten ja kokemusten tarkastelemiseen ja kartoittami-

seen heti väkivaltatilanteen jälkeen sekä väkivaltatilanteisiin liittyvien hoitajien koke-

musten selvittämiseen systemaattisin otosmenetelmin. Väkivaltatilanteiden jälkitoimin-

tatapojen lisätutkimusaiheiksi esitettiin väkivallan uhrien kokemien tukimuotojen ja tuen 

tarpeen selvittäminen, debriefing-istuntojen käytäntöjen ja hyötyjen tutkiminen sekä vä-

kivaltatilanteiden jatkotoimenpiteiden tehokkuuden ja soveltuvuuden pitemmän aikavä-

lin tutkimus. 
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Pakkotoimiin liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat pakkotoimien toteutumisen ja 

pakkotoimiin liittyvän kokemuksellisuuden lisätutkimuksesta. Pakkotoimien toteutumi-

sen lisätutkimuksessa tulisi tutkia niihin liittyvien toimintaohjeiden käyttökelpoisuutta 

sekä kartoittaa niiden käyttöä osastokohtaisen tunnuslukujen avulla. Pakkotoimiin liitty-

vän kokemuksellisuuden lisätutkimuksessa tulisi selvittää hoitajien kokemuksia pakko-

toimenpiteistä ja sen hoidollisuudesta sekä ei-hoidollisuudesta. Potilaiden näkökulmasta 

tulisi selvittää potilaiden kokemuksia pakkoon liittyvistä hoitotoiminnoista.  

 

Eristämiseen ja rajoittamiseen liittyvänä jatkotutkimushaasteena eristämishoidon koke-

muksellisuutta tulisi selvittää potilaiden ja hoitajien erilaisiin kokemuksiin eristämishoi-

don aikana vaikuttavien tekijöiden sekä hoitajien kuvaaman hoitotyön ja potilaiden ko-

keman hoitotyön välisen ristiriidan näkökulmista. Eristämispäätöksentekoon liittyvän li-

sätutkimuksen aiheiksi esitettiin eristämiseen liittyvän päätöksenteon ja hoitajien osuu-

den tutkimista siinä sekä eristämispäätöksentekoon liittyvien erojen selvittämistä haastat-

telututkimuksella. Eristämishoidon toimintatapoihin kohdistuvaa tutkimusta tulisi laajen-

taa hoitajien työskentelyn havainnoimiseen eristystilanteessa, hoitotyön sisältöjen ja me-

netelmien tarkastelemiseen eristystilanteeseen liittyvien kirjausten avulla sekä eristämis-

ja sitomiskäytäntöjen erityispiirteiden osoittamiseen. Lisätietoa tulisi kerätä eristämiseen 

liittyvästä hoitotyöstä. Lisäksi tutkimuksen avulla tulisi tuoda yhteen kirjalliset ohjeet, 

lailliset ja eettiset kysymykset sekä henkilökunnan tukeminen eristämis- ja sitomishoi-

doissa sekä selvittää keinot eristämisen tarpeen minimointiin ja potilaan kannalta tarpeen-

mukaisin eristämismuoto. Eristämishoidon hoidollisuutta tulisi tarkastella niin eristämi-

sen hoidollisuuden kuin potilaan parantumista estävien tekijöiden näkökulmista. Rajoit-

tamiseen liittyviä tutkimusaiheita olivat seurantatutkimus potilaiden kokemuksista va-

pauden rajoittamisesta, rajoitettujen ja ei-rajoitettujen potilaiden hoitoon liittyvien käsi-

tysten vertailu sekä rajoittamiseen liittyvien tutkimusten kulttuurinen vertailu. 

 

5.5.4 Psyykkisiin sairauksiin ja niiden vaikutuksiin kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

 

Psyykkisiin sairauksiin ja niiden vaikutuksiin kohdistuvat jatkotutkimusaiheet- pääkate-

goria (liite 6/10) muodostui psykoosisairauteen, masennukseen, psyykkisen sairauden ai-

kaansaamiin tunteisiin sekä psyykkisen sairauden elämänlaatuun ja parisuhteeseen ai-

kaansaamiin vaikutuksiin liittyvistä jatkotutkimushaasteista.  
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Psykoosisairauteen liittyvät jatkotutkimushaasteet koostuivat psykoosisairautta sairasta-

van läheisiin kohdistuvasta sekä psykoosisairautta sairastavan hoitoon liittyvästä lisätut-

kimuksesta. Psykoosisairautta sairastavan läheisiin kohdistuvan lisätutkimuksen aiheiksi 

nimettiin hoitavan henkilöstön psykoosipotilaan perheelle antaman tuen merkityksen ja 

vaikutuksen tutkiminen sekä psykoosipotilaan ja hänen läheistensä tarpeiden, kokemus-

ten ja toiveiden selvittäminen. Lisätietoa tulisi tuottaa skitsofreniaa sairastavan puolison 

kokemuksista arjesta ja tuen tarpeesta sekä tekijöistä, jotka auttavat puolisoa jaksamaan. 

Psykoosisairautta sairastavan hoitoon kohdistuvan lisätutkimuksen avulla tulisi tutkia 

psykoosipotilaan hoitotyöhön liittyvää koulutustarvetta sekä hoitotyöntekijöiden ja hei-

dän esimiestensä käsityksiä inhimillisten voimavarojen johtamisesta ja sen vaikutuksesta 

työmotivaatioon. Tutkimuksen avulla tulisi kehittää hoitotyön auttamismenetelmiä sekä 

moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimessa psykoosipotilaan hoidossa.  

 

Masennukseen liittyvänä jatkotutkimushaasteena lisätutkimusta tulisi kohdistaa masen-

nuspotilaiden perheiden voimavaraisuuden vahvistamiseen sekä masentuneen muiden 

perheenjäsenten kokemusten tutkimiseen. Parisuhteeseen näkökulmasta tulisi tutkia puo-

lison kokemuksia läheisen sairastuessa masennukseen ja kuvata masennusta yhteisenä 

kokemuksena parisuhteessa sekä selvittää niin miespuolison kokemuksia vaimon sairas-

tuessa masennukseen kuin samaa sukupuolta olevien parien masennuskokemuksia. Li-

säksi masennuspotilaan parisuhteen seksuaalisuutta ja sen tukemista tulisi selvittää tutki-

muksen avulla. Masennuksen hoitoon liittyvän lisätutkimuksen aiheiksi nimettiin depres-

siohoitajan eri tahojen kanssa tekemän yhteistyön tutkiminen laadullisin menetelmin, 

verkkovälitteisen terapian soveltuvuuden tutkiminen depressiohoitajan työhön sekä jat-

kotutkimuksen tekeminen depressiohoitajan työn sisällöstä. Lisäksi tulisi selvittää ma-

sentuneiden potilaiden ja psykiatristen hoitotyöntekijöiden käsityksiä toivosta. Coping 

With Depression (CWD)-kurssiin kohdistuvat lisätutkimusaiheet liittyivät CWD-kurs-

silla asiakkaiden selviytymiseen vaikuttaneiden tekijöiden sekä CWD-kurssilaisten kurs-

sin jälkeisten selviytymiskokemusten selvittämiseen.  

 

Psyykkisen sairauden aikaansaamiin tunteisiin liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostui-

vat pelkoihin, häpeään sekä itsetunnon tukemiseen liittyvästä lisätutkimuksesta. Pelkoi-

hin liittyvän lisätutkimuksen aiheita olivat potilaiden pelkojen tutkiminen heidän, omais-

ten ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta sekä suljetun osaston potilaiden että eri-ikäisten 

ja eri elämänvaiheissa olevien potilaiden pelkojen tutkiminen. Lisätutkimuksella tulisi 
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selvittää pelkojen ja selviytymisen liittymistä epävarmuuteen, epätietoisuuteen ja turvat-

tomuuteen. Häpeään liittyvän lisätutkimuksen avulla tulisi tutkia leimaamista häpeän nä-

kökulmasta sekä hoitajien omia häpeäkokemuksia ja niiden vaikutuksia hoitotyöhön. Tut-

kimuksella tulisi selvittää hoidosta ja potilaan kohtelusta aiheutuneita häpeän kokemuksia 

sekä kartoittaa mielenterveyspotilaan läheisten häpeän kokemuksia ja mielenterveyspoti-

laan häpeää kvantitatiivisilla menetelmillä. Itsetunnon tukemisen lisätutkimusta tulisi 

kohdistaa hoitotyöntekijöiden arvioihin valmiuksistaan tukea mielenterveyskuntoutujan 

itsetuntoa. Mielenterveyskuntoutujan itsetunnon tukemisessa käytettyjä menetelmiä ja 

niihin yhteydessä olevien tekijöitä tulisi tutkia kvantitatiivisesti sekä selvittää mielenter-

veyskuntoutujien kokemusten ja itsetunnon vahvistamisessa käytettyjen menetelmien yh-

teyttä. 

 

Psyykkisen sairauden elämänlaatuun ja parisuhteeseen aikaansaamien vaikutusten jatko-

tutkimushaasteena elämänlaatuun ja terveyteen liittyvää lisätutkimusta tulisi tehdä tutki-

malla kotona asuvien kuntoutujien yksinäisyyttä ja ihmissuhdeverkostoja sekä selvittä-

mällä kuntoutujien terveyden edistämistä, kunto-ohjelmia ja kursseja. Lisätutkimuksena 

tulisi tuottaa potilas- ja väestötason seurantatutkimus terveyteen liittyvän elämän laadun 

edistämiseksi sekä tutkia väestön terveyteen liittyvää elämänlaatua ja sen riskitekijöitä 

haavoittuvissa väestöryhmissä. Potilaiden elämänlaatua tulisi mitata hoidon alussa ja lo-

pussa. Terveyteen liittyvää elämänlaatua ja sen edistämistä tulisi tutkia pitkittäisasetel-

missa ja interventiotutkimuksissa. Hoitajien näkemyksiä potilaan fyysisestä kunnosta 

huolehtimisen ja psyykkisen kunnon muutosten yhteydestä tulisi selvittää sekä kartoittaa 

hoitajien näkemyksiä ja toimintaa potilaiden fyysisen kunnon ylläpitämisen tukemisessa. 

Mielenterveyskuntoutujien koulutusta tulisi tutkia lisää mielenterveyskuntoutujien opis-

kelun ja työllistymisen näkökulmasta sekä selvittää mielenterveyskuntoutujien koulutuk-

seen liittyvät erityistarpeet. Tutkimusta tulisi kohdistaa mielenterveyskuntoutujien kou-

lutukseen osallistuvien organisaatioiden yhteistyöhön vaikuttaviin tekijöihin sekä koulu-

tusintervention vaikutuksiin mielenterveyskuntoutujien elämänlaadussa ja terveydessä. 

Psyykkisen sairauden vaikutusten lisätutkimusaiheiksi parisuhteen näkökulmasta nimet-

tiin sairastumisen vaikutusten selvittäminen parisuhteeseen ja parisuhteen muutoksiin, 

puolison näkökulman tutkiminen arjesta mielenterveyshäiriöitä sairastavan kanssa sekä 

parisuhteen ja tulevaisuuden tutkiminen sairastuneen itsensä näkökulmasta.  
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5.5.5 Psykiatriseen käytännön hoitotyöhön kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

 

Psykiatriseen käytännön hoitotyön kohdistuvat jatkotutkimusaiheet- pääkategoria (liite 

6/14) muodostui psykiatrisen hoidon hoitomuotoihin, psykiatriseen kuntoutukseen, hoi-

toon, hoitotyön interventioihin sekä hoitotyötä ohjaaviin periaatteisiin, osallisuuteen ja 

asiakaslähtöisyyteen, potilaan tiedonsaantiin, hoitotyön vaikuttavuuteen ja teknologian 

hyödyntämiseen liittyvistä jatkotutkimushaasteista.  

 

Psykiatrisen hoidon hoitomuotoihin liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat avohoi-

don, osastohoidon, kriisihoidon, intervallihoidon ja jälkipoliklinikkatoiminnan lisätutki-

muksesta. Avohoidon lisätutkimuksen avulla tulisi selvittää potilaan hoitoa kriisitilan-

teessa tuetumman avohoidon keinoin, arvioida psykiatrisen avohoidon toiminnan tilaa 

sekä tutkia niin kriisijaksolla hoidettavien potilaiden avohoidossa selviytymistä, perhei-

den huomioimista osana avohoitoa kuin potilaiden ja perheenjäsenten avohoitoon liittyviä 

kokemuksia. Osastohoidon tutkimusta tulisi laajentaa henkilökunnan kokemusten tutki-

miseen osaston kaoottisuudesta sekä hengellisen hoidon tarpeen ja toteutuksen selvittä-

miseen laitoshoidossa. Kriisihoidon lisätutkimusaiheiksi nimettiin kahden viikon kriisi-

hoidon vaikuttavuuden tutkiminen suhteessa potilaan toipumiseen ja strukturoituun krii-

sihoitojaksoon liittyvien hoitajien kokemusten tutkiminen. Intervallihoidon tutkimuksella 

tulisi selvittää intervallihoidon ja avohoidon vastuunjakoa sekä intervallihoidon tarpeen 

vähenemistä avohoidon resursseja lisäämällä ja tutkia eri menetelmillä intervallihoidon 

merkityksiä osana psykiatrista kuntoutusta. Jälkipoliklinikkatoiminnan lisätutkimusai-

heina nähtiin jälkipoliklinikkatoiminnan vaikutusten tutkiminen suhteessa sairauden oi-

reisiin, potilaan elämänlaatuun ja toimintakykyyn sekä sairauden uusiutumiseen. Sairaan-

hoitajien vastuuta ja velvollisuuksia tulisi selventää jälkipoliklinikkatoiminnassa sekä tut-

kia jälkipoliklinikkatoiminnan eri toimintaympäristöjen. Lisätutkimuksen aiheiksi nimet-

tiin jälkipoliklinikkatoiminnan kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden tutkiminen suh-

teessa muihin avohoidon muotoihin, siinä autetuksi tulevien potilasryhmien tarkastelemi-

nen sekä sen laajuuden ja toimintakäytäntöjen selvittäminen.  

 

Psykiatriseen kuntoutukseen liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat kuntoutuspal-

veluiden, kuntoutusinterventioiden sekä kuntoutuksen suunnittelun ja mielenterveyskun-

toutuksen lisätutkimuksesta. Kuntoutuspalveluita tulisi tutkia jatkossa selvittämällä laa-
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dukkaiden kuntoutuspalveluiden turvaamista hoidon alussa sekä asumiskuntoutuspolku-

jen ja asumiskuntoutuksen laatua kuntoutujien sekä etenemisen ja valmiuksien lisäänty-

misen näkökulmista sekä arvioimalla yksityisten palvelukotien toiminnan tilaa. Kuntou-

tusinterventioiden tutkimuksessa tulisi jatkossa arvioida niin kuntoutusohjauksen merki-

tystä mielenterveyskuntoutujan elämään pitemmällä aikavälillä kuin kuntoutusprojekteja 

toimintatutkimuksen avulla. Tutkimusta tulisi kohdistaa kuntoutumista tukevaan hoita-

jien järjestämään ryhmätoimintaan. Kuntoutuksen suunnittelun lisätutkimusta tulisi koh-

distaa kuntoutuksen suunnittelun tutkimiseen sekä kuntoutujien kokemusten selvittämi-

seen kuntoutuksen suunnittelusta. Mielenterveyskuntoutuksen tutkimusta tulisi toteuttaa 

erilaisilla tutkimusmenetelmillä sekä työntekijöiden, omaisten ja hoitotieteen näkökul-

masta sekä naisnäkökulmasta.  

 

Hoitoon liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat hoidon laatuun, hoitotyön toteutta-

miseen, hoitosuhteeseen sekä avun saantiin, integriteetin kokemiseen, hoidon jatkuvuu-

teen ja sairaudessa selviytymiseen liittyvästä lisätutkimuksesta. Hoidon laatuun liitty-

vässä tutkimuksessa tulisi selvittää henkilökunnan tietoisuutta potilaiden arvioista hoidon 

laadun osatekijöistä sekä potilaiden ja omaisten kokemuksia psykiatrisesta päivystyk-

sestä. Lisäksi ehdotettiin laadullista analyysiä valituksista, jotka eivät aiheuttaneet toi-

menpiteitä. Hoitotyön toteuttamiseen liittyvän lisätutkimuksen aiheiksi esitettiin henkilö-

kunnan näkemysten tarkastelemista hoitotyön sisällöstä sekä hoitojärjestelmässä kehitet-

tyjen periaatteiden kriittistä ja niiden käytännön toteutumisen tarkastelemista. Hoitoyh-

teisöjen toimintaa tulisi tarkastella suhteessa hoitojärjestelmään sekä tutkia psykiatrisesta 

hoidosta ja yhteistyöstä tietämättömiä ihmisiä ja heidän odotuksiaan. Hoitosuhteeseen 

liittyvää tutkimusta tulisi toteuttaa lisää vertailemalla omahoitajatyöskentelyä eri kulttuu-

reissa sekä tutkimalla niin potilaiden ja hoitajien välisen vuorovaikutuksen sisältöä hoi-

totilanteissa kuin potilaiden kokemuksia auttavasta vuorovaikutuksesta ja autetuksi tule-

misesta depressiohoitajan ja potilaan välisessä terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. 

Avun saantiin liittyvän lisätutkimuksen aiheiksi nimettiin asiakkaiden käsitysten ja odo-

tusten selvittäminen eri työntekijäryhmiltä saadusta avusta sekä asiakkaan tietoisuuden 

selvittäminen eri auttavan toiminnan vaihtoehdoista. Tutkimuksen avulla tulisi tarkastella 

henkilökunnan ja omaisten näkemyksiä asiakkaan elämäntilanteesta ja avun tarpeesta 

sekä selvittää asiakkaan odotuksiin yhteydessä olevia tekijöitä auttavasta toiminnasta. In-

tegriteettiä tulisi tarkastella eri tutkimusmenetelmillä ja selvittää mielenterveysasiakkaan 

tärkein integriteetin ulottuvuus hoitotyön kontekstissa sekä ihmisen sukupuolen, iän ja 
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terveysongelman luonteen merkitys integriteetin kokemuksessa. Hoidon jatkuvuutta tut-

kittaessa tulisi selvittää hoidon eteneminen hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen sekä poti-

lasryhmät tai yksittäisen potilaat, joiden seuranta on toteutettava osastohoidon jälkeen 

sairaalahenkilökunnan tai avohoitohenkilökunnan toimesta. Sairaudessa selviytymiseen 

liittyvän lisätutkimuksen aiheiksi esitettiin ihmisten voimavarojen sekä potilaiden käyt-

tämien selviytymiskeinojen selvittämistä, erilaisten oireenhallintakeinojen toteutumisen 

tutkimista käytännössä ja vertaistuen tutkimista vertaisen roolin ja sitoutumisen näkökul-

masta.  

 

Hoitotyön interventioihin liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat potilaan parantu-

mista tukevien interventioiden, elämänlaatua parantavien interventioiden sekä puolisoa 

ja perhettä huomioivien interventioiden lisätutkimuksesta. Potilaan parantumista tukevia 

interventioita tulisi tarkastella toivoa herättävien auttamismenetelmien kehittämisen ja 

niiden tuloksellisuuden arvioinnin näkökulmasta. Lisäksi tulisi selvittää potilaan voi-

maantumista tukevat interventiot ja potilaiden kokemukset käytetyistä menetelmistä ja 

niiden tehokkuudesta sekä toimivuudesta. Elämänlaatua parantavien interventioiden lisä-

tutkimukseksi esitetiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tekemistä potilaan elämän-

laatua parantavista hoitotyön interventioista sekä terveyteen liittyvän elämänlaadun pa-

rantamiseksi tehtyjen interventioiden vaikutusten tutkimista. Lisäksi tulisi tutkia potilaan 

ja perheen jäsenten arvioita elämänlaatua parantavista interventioista. Puolisoa ja perhettä 

huomioivien interventioiden lisätutkimusta tulisi kohdistaa puolison ja muiden perheen-

jäsenten huomiointiin liittyvien interventioiden kehittämiseen sekä puolison huomiointiin 

sopivien näyttöön perustuvien interventioiden kehittämiseen.  

 

Hoitotyötä ohjaaviin periaatteisiin liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat arvoihin 

sekä potilaan oikeuksiin liittyvästä lisätutkimuksesta. Arvoihin liittyvän tutkimuksen 

avulla tulisi selvittää henkilökunnan arvot somaattisen hoidon alueella, mielenterveys-

työtä ja alan koulutusta ohjaavat arvot sekä mielenterveystyön arvo yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa. Lisäksi tulisi selvittää vankiloiden, sotalaitoksen, kirkon sekä uskonnol-

listen yhteisöjen ja poliittisten päättäjien arvo- ja valtakysymykset, arvioida arvokysy-

myksiä kansainvälisesti ja tehdä hoitokulttuureja vertaileva tutkimus psykiatrisen toimin-

nan tilasta. Potilaan oikeuksiin liittyvän lisätutkimuksen aiheiksi nimettiin potilaan itse-

määräämisoikeuden tutkiminen ja kehittämisprojektin luominen potilasoikeuksien lisää-
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miseksi sekä itsemääräämisoikeuden toteutumisen tutkiminen psykiatrisessa päivystys-

työssä ja videovälitteisessä hoitoneuvottelussa. Itsemääräämisoikeuteen liittyviä käsit-

teitä ja niiden merkityksiä tulisi selvittää hoitotyössä.  

 

Osallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat poti-

laan osallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen, omaisten osallisuuteen ja tukemiseen sekä ko-

kemusasiantuntijoiden osallisuuteen liittyvästä lisätutkimuksesta. Potilaan osallisuuteen 

ja asiakaslähtöisyyteen liittyviksi lisätutkimusaiheiksi nimettiin läheisten ja omaisten kä-

sitysten selvittäminen asiakkaan sekä läheisten osallisuudesta ja asiakkaan osallisuuden 

toteutumisen tutkiminen mielenterveys- ja päihdetyössä. Lisäksi tulisi tehdä palveluiden 

käyttäjien osallisuutta vahvistavaa tutkimusta sekä selvittää enteraalisen ravitsemuksen 

mahdollisuuksia potilaslähtöisen hoidon kehittämisessä anoreksian hoidossa. Omaisten 

osallisuuden ja tukemisen lisätutkimusta tulisi kohdistaa omaisten tarvitsemien palvelui-

den sekä omaisten yhteistyöosallisuuden selvittämiseen psykiatrisessa hoidossa. Omais-

ten näkökulman olisi tutkittava hoitoneuvotteluissa suuremmalla omaismäärällä ja selvi-

tettävä omaisjärjestöihin kuulumattomien perheenjäsenten kokemuksia omasta selviyty-

misestään. Kokemusasiantuntijoiden osallisuuden tutkimusta tulisi lisätä tutkimalla ko-

kemusarvioinnin vaikutusten vaikuttavuutta organisaatiossa sekä kokemustiedon käyttöä 

tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kokemusasiantuntijoiden osallisuutta olisi tutkittava 

kvantitatiivisin menetelmin, tarkasteltava kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä am-

mattilaisten näkökulmasta ja lisättävä tieteellistä tutkimusnäyttöä kokemusasiantuntija-

johtoisesta kehittämistyöstä.  

 

Potilaan tiedonsaantiin liittyvänä jatkotutkimushaasteena potilasohjeiden tarpeellisuutta 

tulisi selvittää niin potilaiden kuin läheisten näkökulmasta. Potilasohjaukseen tulisi ke-

hittää potilasohjauksen kriteerit ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta. Lisäksi tulisi tutkia 

sairaanhoitajien potilasohjaukseen liittyvää tietämystä ja taitoja tukevia vaikuttavia me-

netelmiä sekä itsehallintaa tukevia systemaattisia ja käyttökelpoisia potilasohjauksen me-

netelmiä. Sähköiseen potilasohjaukseen liittyväksi lisätutkimusaiheeksi esitettiin yksityi-

sellä sektorilla toimivien psykiatristen toimintayksiköiden sähköisen potilasopetusmene-

telmän tarpeellisuuden ja siihen liittyvien käsitysten tutkiminen. Tutkimuksen avulla tu-

lisi selvittää potilaiden tukemista IT-pohjaisen potilasohjauksen avulla sekä hoitajien 
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kouluttamista ja kannustamista IT-pohjaisen potilasohjauksen käyttöön. Lisäksi tulisi tut-

kia IT-pohjaisen potilasohjauksen näkökulmasta käytettävyyteen, helppokäyttöisyyteen, 

motivaatioon, koulutukseen ja organisaatioon liittyviä tekijöitä.  

 

Hoitotyön vaikuttavuuteen liittyvänä jatkotutkimushaasteena tiedonsaannin menetelmien 

vaikuttavuuden tutkimuksessa tulisi arvioida kirjallisten potilasohjeiden vaikuttavuutta 

sekä tutkia niin eri tiedonvälittämismenetelmien kuin sähköisen potilasopetusmenetel-

män vaikuttavuutta.  Hoidossa käytettyjen interventioiden vaikuttavuutta tulisi tutkia dep-

ressiohoitajien ohjaamien ryhmien vaikuttavuuden, depressiohoitajien käyttämien hoito-

menetelmien ja niiden vaikuttavuuden sekä eristämistä ja sitomista ennaltaehkäisevien 

interventioiden ja ohjelmien vaikuttavuuden näkökulmista. Potilasta tukevien interventi-

oiden vaikuttavuuden lisätutkimusta tulisi kohdistaa itsetuntoa tukevien menetelmien vai-

kuttavuuden tutkimiseen kvantitatiivisesti, tuki-interventioiden vaikuttavuuden tutkimi-

seen mielenterveyspotilaiden perhehoitotyössä sekä erilaisten potilaan elämänlaatua tu-

kevien interventioiden vaikuttavuuden arvioimiseen. Hoidon vaikuttavuuden lisätutki-

muksen kohteiksi nimettiin hoidon tarpeen arvioinnin kustannusvaikuttavuuden selvittä-

minen sekä hoidon vaikuttavuuden tutkiminen niin systemaattisesti kuin tietoisen hoidon 

tarjoamisen aikana. Lisäksi eri sairausryhmien saaman psykiatrisen hoitotyön ja sen vai-

kuttavuutta tulisi tutkia kotona selviytymisessä ja myöhemmissä stressaavissa elämänti-

lanteissa. Koulutuksen vaikuttavuuden tutkimusta tulisi lisätä tutkimalla koulutuksen vai-

kuttavuuden näkökulmasta päivystyspoliklinikan sairaanhoitajien psyykkisen avun tar-

peen arviointiin ja mielenterveyteen liittyvää osaamista sekä työssäjaksamista. IT-kurs-

sien vaikuttavuuden tutkimusaiheiksi esitettiin informaatioteknologian koulutuksen sisäl-

lön ja vaikuttavuuden arviointia hoitotyössä ja sen koulutuksessa sekä verkkokurssin vai-

kuttavuuden tutkimista suhteessa hoitajien kehittämisajatuksiin omasta työyksiköstään. 

Lisäksi tulisi tuottaa kokeellisia tutkimuksia hoitajien oppimisesta tuottamaan lisätietoa 

verkkokurssin vaikuttavuudesta sekä arvioida verkkokurssien vaikuttavuutta suhteessa 

potilaiden terveyteen.  

 

Teknologian hyödyntämiseen liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat informaatio-

teknologian sovelluksiin, videoyhteyksien käyttöön, verkkokursseihin sekä internetin ja 

sosiaalisen median käyttöön liittyvästä lisätutkimuksesta. Informaatioteknologian sovel-

luksiin kohdistuviksi tutkimuskohteiksi nimettiin IT-sovelluksia tukevien mielenterveys-

organisaatioiden palautejärjestelmän tutkiminen, näyttöön perustuvan tiedon lisääminen 
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informaatioteknologian käytöstä potilaiden itsehallinnan tukemisessa sekä informaatio-

teknologian sovellusten vaikutusten tutkiminen ammattilaisten roolien muutoksiin. Infor-

maatioteknologian sovelluksia tulisi arvioida käyttäjien näkökulmasta sekä tutkia niiden 

käytön yhteyttä työtyytyväisyyteen ja stressiin. Lisäksi olisi arvioitava tarkemmin yhteis-

työtä, organisaatiokulttuuria ja tiedon jakamista sekä johtamisjärjestelmää informaatio-

teknologian toteuttamisen näkökulmasta organisaatiossa. Videoyhteyksien käyttöön liit-

tyvää tietoa tulisi lisätä selvittämällä videoneuvottelun aikaista tunneilmastoa, tutkimalla 

telepsykiatrisen toiminnan vaikuttavuutta sekä teknisten ongelmien vaikutuksia videoyh-

teyksien käyttöasteeseen ja käyttöhalukkuuteen. Lisäksi tulisi tehdä seurantatutkimus yh-

teistyön kehittymisestä ja toimintakäytäntöjen muotoutumisesta telepsykiatrisessa yhteis-

työssä. Verkkokursseihin liittyvää tutkimusta tulisi kohdistaa verkkokurssin pitkän ajan 

vaikutusten tutkimiseen, potilaisiin ja heidän hoitoonsa liittyvien verkkokurssien vaiku-

tusten arvioimiseen potilaiden näkökulmasta sekä ohjaajien ja oppilaiden oppimisproses-

sin tutkimiseen verkkokurssin käytössä. Internetin ja sosiaalisen median käyttöä tulisi tut-

kia lisää kuten myös potilaan kanssa käytävää internet-sivujen ja sosiaalisen median käyt-

töön liittyvää keskustelua.  

 

5.5.6 Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiin kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiin kohdistuvat jatkotutkimusaiheet- pääkategoria 

(liite 6/25) muodostui mittareihin, menetelmälliseen kehittämiseen sekä tutkimusmeto-

deihin liittyvistä jatkotutkimushaasteista.  

 

Mittareihin liittyvänä jatkotutkimushaasteena elämänlaatua ja selviytymistä mittaavien 

mittareiden lisätutkimusta tulisi kohdistaa pelko- ja selviytymismittareiden yhdistämi-

seen tutkimuksen avulla sekä niiden luotettavuuden testaamiseen. Lisätutkimusta tulisi 

kohdistaa käytettyjen elämänlaatumittareiden ominaisuuksien ja käytettävyyden tutkimi-

seen. Osaamisen arviointimittarin lisätutkimuksen avulla tulisi selvittää mittarin kykyä 

mitata osaamista poliklinikoilla. Lisäksi osaamisen arviointimittarin soveltuvuustutki-

musta tulisi toistaa ajoittain sekä testata mittarin soveltuvuutta lasten- ja nuorisopsykiat-

riseen hoitotyöhön. Hoidon toteutumista mittaavien mittareiden lisätutkimusaiheiksi ni-

mettiin kansainvälisesti kehitettyjen osallisuutta mittaavien mittareiden soveltaminen ja 

pilotointi, potilastyytyväisyysmittarin validiteetin ja reliabiliteetin tutkiminen sekä RILH 
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(hoidon laatu) -mittarin kehittäminen mielenterveyspalveluiden käyttöön ja sen ominai-

suuksien soveltuvuuden selvittäminen psykiatriseen hoitotyöhön. Organisaatioiden toi-

mintaa mittaavia mittareita tulisi tutkia lisää testaamalla organisaation toiminnantila-mit-

tarin soveltuvuutta somaattisilla osastoilla, kehittämällä hoitotyösensitiivisiä mittareita 

psykiatrisen hoitotyön tulosten mittaamiseen ja selvittämällä organisaatioon sitoutumisen 

osa-alueen parantamista työhyvinvoinnin näkökulmasta. Eristämispäätösmittaria tulisi 

kehittää operationalisoimalla kaaoksen kokemukseen liittyvät tekijät eristämispäätösmit-

tariin, tutkimalla eristämispäätösmittarin käyttöä interventiona ja toiminnan kehittämisen 

apuvälineenä sekä korjaamalla eristämispäätösmittarissa havaitut virheet.  

 

Menetelmälliseen kehittämiseen liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat mittareiden 

kehittämiseen liittyvästä lisätutkimuksesta sekä menetelmällisestä ja sisällöllisestä lisä-

tutkimuksesta. Mittareiden kehittämiseen liittyviksi haasteiksi nimettiin mittareiden ke-

hittäminen anoreksian hoitoa tutkivien määrällisten tutkimusten toteuttamiseksi sekä 

konkreettisten mittareiden kehittäminen voimavaraisuuden arviointiin tutkimuksen 

avulla. Lisäksi arviointimittareita tulisi testata ja kehittää suomalaiseen käyttöön sekä päi-

vittää ja uudelleen testata perhehoitotyötä koskeva kyselylomake. Menetelmällistä ja si-

sällöllistä lisätutkimusta tulisi kohdistaa faktorianalyysin avulla luodun mallin testaami-

seen konfirmatorisella faktorianalyysillä. Lisäksi laadittujen suositusten sisältöjä tulisi pi-

lotoida ja arvioida käytännössä sekä kehittää terveydenedistämistyön menetelmiä ja ter-

veysseurannan indikaattoreita. 

 

Tutkimusmetodeihin liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat käsitteiden määritte-

lyyn ja narratiivisen lähestymistavan käyttöön liittyvästä lisätutkimuksesta. Käsitteiden 

määrittelyyn liittyvää tutkimusta tulisi jatkossa tehdä määrittelemällä jälkipoliklinikka-

toimintaan liittyviä käsitteitä, selkeyttämällä potilaiden henkilökuntaan kohdistaman vä-

kivallan määrittelyä sekä tutkimalla sekavuus-käsitettä käsiteanalyysin avulla ja selkeyt-

tämällä perhehoitotyön käsitteitä. Narratiivisen lähestymistavan käyttöön liittyviksi lisä-

tutkimusaiheiksi nimettiin narratiivisen lähestymistapaan perustuvan hoitamaan oppimi-

sen opetussuunnitelman kehittäminen sekä narratiivisen tutkimusmetodiikan kehittämi-

nen hoitotieteessä.  Potilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia psyykkisestä sairastumi-

sesta tulisi tutkia narratiivisen haastattelun avulla. Lisäksi tulisi kehittää narratiivisen lä-

hestymistapaan perustuva hoitamisen menetelmä ja tutkia asiantuntijoiden rakentamia 

kertomuksia psykiatrisesta hoidosta ja sen kehittymisestä.  
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5.5.7 Mielenterveyteen ja mielenterveystyöhön kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

 

Mielenterveyteen ja mielenterveystyöhön kohdistuvat jatkotutkimusaiheet- pääkategoria 

(liite 6/27) muodostui mielenterveyden edistämistyöhön ja mielenterveyspalveluiden 

tuottamiseen liittyvistä jatkotutkimushaasteista.  

 

Mielenterveyden edistämistyön jatkotutkimushaasteena terveyteen ja mielenterveyteen 

liittyviksi lisätutkimusaiheiksi nimettiin väestön mielenterveyttä ylläpitävien seikkojen 

selvittäminen ihmisten omiin käsityksiin perustuen sekä väestön kokemusten ja arvioiden 

selvittäminen yhteiskunnallisten päätösten merkityksestä mielenterveyden näkökulmasta. 

Terveyttä ja terveyden edistämistä koskevaa ontologisen tason tietoa tulisi lisätä sekä 

hankkia lisätietoa mielenterveydestä ja tutkia väestötason terveysinterventioita ja niiden 

vaikutuksia. Mielenterveystyön toimintaa tulisi tutkia lisää selvittämällä niin kansallisesti 

saatavilla olevat yhteneväiset, rekisteriperustaiset tunnusluvut psykiatrian kontekstissa 

kuin väestön mielenterveyttä edistävä ja säilyttävä toiminta. Moniammatillista mielenter-

veystyöhön liittyvää lisätutkimusta tulisi kohdistaa lisätiedon hankkimiseen mielenter-

veystyöstä moniammatillisena työnä, hoitokäytäntöjen arvioimiseen moniammatillisesta 

näkökulmasta sekä aikuisten mielenterveystyössä moniammatillisten työryhmien työn-

jaon tutkimiseen perhetyössä.  

 

Mielenterveyspalveluiden tuottamiseen liittyvät jatkotutkimushaasteet muodostuivat 

mielenterveyspalveluihin sekä organisaatioihin liittyvästä lisätutkimuksesta. Mielenter-

veyspalveluiden tuottamiseen liittyvää lisätietoa tulisi tuottaa tutkimalla mielenterveys-

työn toteuttamista käytännössä sekä tarjottujen palvelujen pitkän ajan vaikutuksia ja sel-

vittämällä olemassa olevien palveluiden hyödyntämistä sekä peruspalveluiden paranta-

mista. Hyödyntämisen tutkimusta tulisi tehdä organisaation näkökulmasta sekä tutkia 

hyödyntämisnäkökulmaa kvantitatiivisen tutkimuksen avulla.  
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6 POHDINTA 
 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että aikuispsykiatrista hoitotyötä koskevan tutki-

muksen metodologisena painopisteenä on laadullinen tutkimus. Laadullista tutkimus-

otetta oli käytetty yli puolessa tutkimukseen mukaan otetuissa julkaisuissa. Yleisesti laa-

dullista tutkimusotetta käytettäessä ei ollut määritelty sen tarkemmin laadullisen tutki-

musotteen lähestymistapaa, sillä se oli tarkennettu vain yhdeksässä laadullisessa tutki-

muksessa. Triangulaatiota ja määrällistä tutkimusotetta sen sijaan oli käytetty lähestul-

koon saman verran. Kirjallisuuskatsauksia mukaan otetuista julkaisuista oli ainoastaan 

kaksi. Laadullisen tutkimusotteen yleisyyttä tukee se, että laadullisen terveystutkimuksen 

avulla on mahdollista kuvata hoitotodellisuuden erilaisia näkökulmia ja jäsentää niin hoi-

dettavien kuin hoitavan henkilökunnan todellisuutta (Kylmä ym. 2003). Triangulaation 

käytön yleisyyttä tukee kansainvälinen tutkimus, jonka mukaan triangulaation (Mixed 

methods) avulla voidaan lisätä ymmärrystä mielenterveysongelmien monimutkaisuu-

desta ja näin ollen se on käyttökelpoinen menetelmä psykiatrisen hoitotyön tutkimukseen 

(Kettles ym. 2011). Toisaalta psykiatrisen hoitotyön sensitiivisen luonteen vuoksi mää-

rällisen tutkimuksen toteuttaminen voi olla vähemmän kuormittavaa tutkimukseen osal-

listujalle (Aho & Kylmä 2012). Kirjallisuuskatsausten vähäisyys tämän tutkimuksen kon-

tekstissa oli yllättävää, sillä kirjallisuuskatsaukset nähdään näyttöön perustuvan hoitotyön 

kehittämisen apuvälineinä (Eriksson ym. 2011).  

 

Aineistonkeruumenetelmien käyttö osoittautui monipuoliseksi. Painopiste oli haastatte-

lussa. Haastattelua oli käytetty lähes kaksi kertaa enemmän aineistonkeruumenetelmänä 

kuin toiseksi eniten käytettyä kyselyä. Haastattelun muodoista teemahaastattelu oli ylei-

sin ja sitä oli käytetty lähes puolessa haastatteluista haastattelun menetelmänä. Avointa 

haastattelua oli käytetty lähes joka kuudennessa haastattelussa. Muita haastattelun mene-

telmiä oli käytetty selvästi vähemmän. Neljässä haastattelussa ei ollut määritelty tarkem-

min haastattelun tekniikkaa. Haastattelua yleisimpänä aineistonkeruumenetelmänä tukee 

laadullisen tutkimusotteen yleisyys, sillä laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruun ta-

voitteena on tutkittavan ilmiön mahdollisimman avoin tarkastelu, joka on mahdollista 

esimerkiksi haastattelun avulla (Kylmä ym. 2003). Kyselyistä strukturoitua kyselyä oli 

käytetty kolmasosassa tutkimukseen valituista julkaisuista. Muita kyselyn muotoja oli 
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käytetty suhteellisen tasavertaisesti. Viidessä kyselyssä kyselyn muotoa ei ollut määri-

telty tarkemmin. Määrällisessä tutkimuksessa kysely onkin yleisimmin käytetty aineis-

tonkeruumenetelmä. Erityisesti strukturoidun kyselyn avulla aineistoa voidaan kerätä no-

peasti ja tehokkaasti. (Kankkunen & Vehviläinen- Julkunen 2010.)  Muista aineistonke-

ruumenetelmistä yleisimpiä olivat kirjallinen materiaali, tieteelliset artikkelit sekä erilai-

set rekisteritiedot. Hoitotieteellisessä tutkimuksessa voidaan hyödyntää myös tämän kal-

taisia sekundaariaineistoja (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010).  

 

Aineiston analyysimenetelmistä sisällönanalyysi oli yleisin. Sisällönanalyyseistä induk-

tiivista sisällönanalyysiä oli käytetty kolmessa neljästä sisällönanalyysistä, kun taas 

deduktiivis-induktiivista sisällönanalyysiä oli käytetty vain noin joka kuudennessa. Täy-

sin deduktiivisia sisällönanalyysejä oli tehty kaksi. Yhdessä sisällönanalyysissä ei ollut 

ilmoitettu analyysin tapaa. Kyngäs ym. (2011) tarkastelivat tutkimuksessaan sisällönana-

lyysin käyttöä suomalaisissa hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Kyngäksen ym. (2011) 

tutkimuksen tuloksen mukaan laadullisissa tutkimuksissa yleisin analyysimenetelmä oli 

sisällönanalyysi, joista lähes puolessa lähestymistapa oli induktiivinen ja joka viidennessä 

deduktiivinen. Tämä tukee sitä, että myös tässä tutkimuksessa aikuispsykiatrista hoito-

työtä tarkastelevissa laadullisissa tutkimuksissa yleisin analyysimenetelmä oli induktiivi-

nen sisällönanalyysi. Laadullisten ja määrällisten analyysimenetelmien yhdistelmiä oli 

lähes käytetty puolet vähemmän kuin sisällönanalyysiä. Triangulaation yleistyminen psy-

kiatrisen hoitotyön hoitotieteellisissä tutkimuksissa tutkimusmenetelmänä vaikuttaa ana-

lyysimenetelmien triangulaation yleistymiseen (Kettles ym. 2011). Tilastollisia analyysi-

menetelmiä oli käytetty joka kolmannessa tutkimuksessa. Tilastollisten menetelmien 

avulla voidaan analysoida määrällisiä aineistoja ja kuvata niitä (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2010). Laadullista analyysiä oli käytetty noin joka viidennessä analyysissä. 

Laadullisesta analyysistä yleisin oli fenomenografinen analyysi. Fenomenografisen ana-

lyysin avulla voidaan selvittää ihmisten tapoja kokea, käsittää tai ajatella asioita (Polit & 

Beck 2012), joten on ymmärrettävää, että analyysimenetelmää käytetään myös hoitotie-

teellisessä tutkimuksessa, sillä on hoitotieteellisen tutkimuksen yhtenä tavoitteena ym-

märtää potilasta ja hänen kokemuksiaan (Eriksson ym. 2011). Yhdessä julkaisuista ei ol-

lut määritelty tarkkaa analyysimenetelmää.  
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Aineistossa julkaisufoorumina yleisin oli pro gradu- tutkielma, joita oli reilusti kaksin-

kertainen määrä verrattuna väitöskirjoihin ja hoitotieteellisiin tutkimuksiin, joita oli sa-

man verran. Hankeraportteja oli yksi. Pohjoismaista hoitotyön koulutusta sekä hoitotie-

teellistä koulutusta vertailleessa artikkelissa Suomessa sairaanhoitajan tutkinnosta niin 

maisterin kuin tohtorin tutkintoon vaaditaan pohjoismaista eniten opintopisteitä (Råholm 

ym. 2010). Tämä vaikuttanee ainakin osittain siihen, että pro gradu-tutkielmia oli myös 

tämän tutkimuksen kontekstissa huomattavasti enemmän kuin väitöskirjoja. Toisaalta 

Suomessa esimerkiksi vuonna 2015 sosiaali- ja terveysalalla ylemmän korkeakoulutut-

kinnon suorittaneita oli 1456 ja tohtorin tutkinnon suorittaneita 412 (Tilastokeskus 2016). 

Tämäkin vahvistanee pro gradujen ja väitöskirjojen suhteellista määrää.  Eniten tämän 

tutkimuksen kontekstissa aikuispsykiatriseen hoitotyöhön kohdistuvia julkaisuja oli tehty 

Tampereen yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Eniten aiheeseen 

liittyviä väitöskirjoja tämän tutkimuksen kontekstissa oli julkaistu Itä- Suomen Yliopis-

tossa ja Turun Yliopistossa. Åbo Akademissa ei ollut tehty yhtään sisäänottokriteerien 

mukaista julkaisua. Suomen Akatemian Tieteen tila 2014- raportissa esitetyistä yliopis-

tokohtaisista tieteenalan julkaisuosuuksista on havaittavissa, että terveystieteiden julkai-

suosuudet vaihtelevat näissä yliopistoissa 0-15 % välillä (Suomen akatemia 2014). Li-

säksi Tampereen ja Turun yliopistoissa mielenterveyden tutkimusta on linjattu laitosten 

tutkimusstrategioiden keskeisimmissä tutkimusalueissa (Tampereen yliopisto 2013, Tu-

run yliopisto 2011). Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa laitosten tavoitteena on kokonais-

valtainen hoitotyön tutkimus (Itä-Suomen yliopisto 2015, Oulun yliopisto 2015). Hoito-

tieteellisten tutkimusten julkaisufoorumina Hoitotiede-lehti oli yleisin ja toisena tuli Tut-

kiva Hoitotyö-lehti. Hoitotiede-lehteä on julkaistu vuodesta 1989 ja Tutkiva Hoitotyö-

lehteä vuodesta 2003 (Oulun yliopiston kirjasto 2016a, 2016b). Tämä voi selittää osittain 

sitä, että Hoitotiede- lehdellä on vankempi ote suomalaisten hoitotieteellisten tutkimusten 

julkaisufoorumina. Toisaalta Hoitotiede- lehdessä julkaistujen artikkelien määrä vaihteli 

vuosittain 22–37 artikkelin välillä, kun taas Tutkiva Hoitotyö- lehdessä 13–19 artikkelin 

välillä.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisessa aikuispsykiatrisen hoitotyön hoitotieteelli-

nen tutkimuksessa oli painottunut psykiatrisen hoitotyön käytännön toteuttamiseen liitty-

vät tutkimusaiheet. Psykiatrisen hoitotyön käytännön toimintatapojen tutkimus osoittau-

tui Wynadenin ym. (2014) toteuttamassa tutkimuksessa myös yhdeksi tärkeäksi psykiat-

risen hoitotyön hoitotieteellisen tutkimuksen aihepiiriksi. Tutkimusta oli kohdistettu 
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myös runsaasti pakkotoimenpiteisiin ja väkivaltaisuuden esiintymiseen sekä potilaaseen 

ja hänen läheisiinsä. Keski-Valkaman (2010) pakkotoimenpiteitä tarkastelleessa väitös-

kirjassa todettiin pakkotoimenpiteiden käytön olevan yleistä ja niiden vähentämisen edel-

lyttävän toimintatapojen jatkuvaa tarkastelua ja tutkimusta. Tämän vuoksi on hyvä, että 

psykiatrisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa tälle tutkimukselle on annettu tilaa. Tut-

kimuksen kohdistaminen potilaaseen ja hänen läheisiinsä on tärkeää psykiatrisen hoito-

työn tavoitteen näkökulmasta, sillä psykiatrisessa hoitotyössä hoitotyön tavoitteena sai-

raudesta johtuvien oireiden lievittäminen sekä potilaan elämänlaadun parantaminen ja 

voimavarojen löytäminen, joiden avulla pyritään lisäämään potilaan biologista, sosiaa-

lista ja psyykkistä hyvinvointia (Kuhanen ym. 2010). Henkilöstöön tutkimusta oli koh-

distettu jonkin verran ja siinä painopisteet olivat työssäjaksamisessa ja siihen liittyvissä 

tekijöissä sekä henkilökunnan ammatillisuudessa ja ammatillisessa osaamisessa. Amma-

tilliset kysymykset nousivat esille myös yhtenä psykiatriseen hoitotyöhön kohdistuvan 

tutkimuksen aihepiirinä Wynadenin ym. (2014) tekemässä tutkimuksessa. Psykiatrisessa 

hoitotyön kuormittavuus ja stressaavuus ovat merkittävä haitta työssäjaksamisen näkö-

kulmasta (Edwards & Burnard 2003) ja psykiatrisessa hoitotyössä onkin tutkittu paljon 

muun muassa työnohjausta ja sen yhteyttä työhyvinvointii ja työstressiin (Hyrkäs 2005). 

Hoitohenkilökunnan osaamisen tunnistaminen on tärkeä osa hoitotyön kehittämistä ja 

johtamista sekä hoitotyön perus- ja täydennyskoulutuksen suunnittelua ja toteuttamista 

(Korhonen ym. 2015). Vähiten tutkimusta oli kohdistettu psykiatrisen hoitotyön lähtö-

kohtiin, kuten psykiatrista hoitotyötä ohjaavin arvoihin ja käsityksiin sekä psykiatrisen 

hoitotyön hoitotieteelliseen tutkimukseen. Psykiatrisen hoitotyön lähtökohtien, erityisesti 

arvojen ja eettisten kysymysten, huomioinen ja tutkimus on tärkeää, sillä eettisesti hyvän 

mielenterveystyön toteuttaminen toimii perustana mielenterveystyössä tarjottaville hoi-

doille ja palveluille (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 

2009).  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaiseen aikuispsykiatriseen hoitotyön kohdis-

tuvia hoitotieteellisiä tutkimustuloksia on saatu useista eri näkökulmista. Julkaisuissa esi-

tetyt tutkimustulokset ovat linjassa esitettyjen tutkimusten sisältöjen kanssa, vaikka tu-

loksissa ehkä korostuivat eri painopisteet mitä tutkimusten sisällöissä. Suurin osa saa-

duista tutkimustuloksista kohdistui psykiatriseen sairauteen, sillä psykiatrista sairautta oli 

tarkasteltu psykiatrisen hoitotyön kontekstissa monista eri näkökulmista. Psykiatrisessa 

hoitotyössä hoidetaan psyykkisiä sairauksia (Hietaharju & Nuuttila 2010, Vuorilehto ym. 
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2014), joten on ymmärrettävää, että saaduissa tutkimustuloksissa korostuivat psyykkisten 

sairauksien tarkastelu psykiatrisen hoitotyön eri kontekstissa. Henkilökunnan työoloja 

koskevia tutkimustuloksia oli esitetty runsaasti. Psykiatrisessa hoitotyössä henkilökunnan 

työoloja on tutkittu paljon (Hyrkäs 2005), joten tämän vuoksi ei ole yllättävää, että tä-

mänkin tutkimuksen kontekstissa aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia oli paljon. Väkival-

taisuutta sekä pakkoa, eristämistä ja rajoittamista koskevia tutkimustuloksia oli jonkin 

verran ja niissä painopiste oli ilmenemisessä, käytännön toiminnassa sekä kokemukselli-

suudessa ja vaikutuksissa. Psykiatrisessa hoitotyössä väkivaltaisuus, pakko, eristäminen 

ja rajoittaminen ovat hoitotyön erityispiirteitä, joissa valvonta on tiukkaa ja toimintaa oh-

jataan muun muassa mielenterveyslain avulla (Finlex 1990/1116, Hietaharju & Nuuttila 

2010), joten on hyvä, että aihetta myös tutkitaan. Informaatioteknologian hyödyntämistä 

koskevia tutkimustuloksia oli esitetty suhteellisen monipuolisesti. On hyvä, että infor-

maatioteknologian hyödyntämistä koskevia tutkimustuloksia oli esitetty useista näkökul-

mista, sillä sähköisten palveluiden kehittäminen on myös haaste psykiatrisessa hoito-

työssä ja mielenterveyspalveluissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012). Vähiten saa-

duissa tutkimustuloksissa oli tarkasteltu perhehoitotyötä, tiedonsaantia ja potilasohjausta 

sekä itse hoitotieteellistä tutkimusta. Näidenkin aihepiirien esiin nouseminen tutkimustu-

loksissa on merkittävää, sillä esimerkiksi perheiden huomioimista korostetaan myös psy-

kiatrisessa hoitotyössä (Välimäki ym. 2000). Lisäksi potilasohjaus ja tiedonsaanti ovat 

tärkeitä ja haasteellisestikin toteutettavia osa-alueita psykiatrisessa hoitotyössä (Vuori-

lehto ym. 2014, Välimäki ym. 2000). Toisaalta psykiatrista hoitotyötä koskevaan hoito-

tieteelliseen tutkimukseen liittyy monia haasteita, joista suurimmat koskenevat eettisiä 

kysymyksiä (Latvala 2001).  

 

Tutkimustulosten mukaan psykiatriseen hoitotyöhön kohdistuvissa kehittämishaasteissa 

oli havaittavissa viisi painopistettä. Eniten kehittämishaasteita oli nimetty psykiatrisen 

hoitotyön interventioiden ja käytännön toimintatapojen tasolla. Interventioihin kohdistu-

vissa kehittämishaasteissa painottuivat eristämishoitoon ja väkivaltaisuuden sekä perhe-

keskeiseen psykiatriseen hoitotyöhön liittyvät kehittämishaasteet. Suomessa on ollut ku-

luneen vuosikymmen aikana runsaasti erilaisia kehittämishankkeita pakkotoiminen vä-

hentämiseksi (Rovasalo & Jüriloo 2011) ja Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuun-

nitelmassa on esitetty tavoitteeksi pakon vähentäminen hoidon aikana sekä väkivalta- ja 

itsetuhokäyttäytymisen ehkäiseminen (Partanen ym. 2010). Perhekeskeisen psykiatrisen 
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hoitotyön kehittämistä on linjattu myös Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitel-

massa, jossa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu mielenterveys- ja päihdeongelmien siirtymi-

sen tunnistaminen ja ehkäisy sukupolvien yli (Partanen ym. 2010). KASTE-ohjelman 

avulla pyritään puolestaan kehittämään ja vahvistamaan lapsiperheiden palveluita (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2011). Käytännön toimintatapojen kehittämishaasteissa painot-

tui potilaslähtöisyyden kehittäminen. Asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan aseman vahvista-

mista ja kehittämistä on linjattu niin sosiaali- ja terveysministeriön KASTE- ohjelmassa, 

sosiaali-ja terveyspolitiikan strategiassa Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 kuin Kansalli-

sessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa 2009-2015 (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2011, Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, Partanen ym. 2010). Psyykkistä sairautta ja 

henkilöstöä koskevia kehittämishaasteita oli esitetty lähes yhtä paljon. Psyykkiseen sai-

rauteen kohdistuvissa kehittämishaasteissa painopisteet olivat masennuksen sekä psykoo-

sin hoidossa. Psykoosin ja masennuksen hoidon kehittäminen ovat esillä esimerkiksi Ter-

veyden ja Hyvinvoinnin laitoksen MATTI- hankkeessa, jossa tarkastelussa on skitsofre-

nian kuntoutus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aivojen magneettistimulaatio-

tutkimuksessa, jossa tutkitaan masennuksen hoitoa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016a, b). Henkilöstöä koskevissa kehittämishaasteissa painottui käytännön työn kehittä-

minen. Henkilöstön monialaisen työskentelyn kehittäminen on nostettu esille myös 

KASTE-ohjelmassa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011). Vähiten kehittämishaasteita oli 

esitetty organisaatio- ja teoriatasolla, jossa painopiste oli palveluiden tarjoamisen kehit-

tämisessä. On mielenkiintoista, että nämä kehittämishaasteet jäivät vähimmälle huomi-

olle, sillä Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa yhtenä kehittämisen koh-

teena on palveluiden toteuttamisen kehittäminen (Partanen ym. 2010).  

 

Esitetyissä tutkimustyön jatkotutkimushaasteissa painottuivat käytännön hoitotyöhön 

kohdistuvat jatkotutkimusaiheet. Näissä painottuivat hoitoon sekä hoidon vaikuttavuu-

teen liittyvä jatkotutkimuksen tarve. Psykiatrisen hoitotyön interventioiden vaikuttavuu-

den tutkimuksen lisäämistä ovat tuoneet esille myös Zauszniewski ym. (2012) psykiatri-

sen hoitotyön interventioita käsittelevässä tutkimuksessaan sekä Alzayyat (2014) psyki-

atrisessa hoitotyössä näyttöön perustuvan hoitotyön käyttöä estäviä tekijöitä käsittele-

vässä tutkimuksessaan. Interventioiden vaikuttavuuden tutkimusta sekä testaamista hoi-

totyössä ovat korostaneet lisäksi Suhonen ja Axelin (2013b) sekä Pölkki (2014). Myös 

väkivaltaisuuteen ja aggressiivisuuteen sekä rajoittamiseen ja pakkotoimiin kohdistuvia 
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jatkotutkimushaasteita oli esitetty runsaasti. Näiden aihealueiden jatkotutkimus on tär-

keää, jotta hoidon aikana pakon käyttöä voitaisiin vähentää sekä ehkäistä väkivalta- ja 

itsetuhokäyttäytymistä Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteiden 

mukaisesti (Partanen ym. 2010). Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiin liittyvän jatkotut-

kimuksen tarve painottui mittareihin ja niiden lisätutkimukseen. Luotettavien mittareiden 

kehittäminen on nähty yhtenä hoitotieteellisen tutkimuksen kehittämistarpeista (Kyngäs 

& Kääriäinen 2012).  

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on olennainen osa tutkimustyötä, sillä tutkijan on 

pyrittävä välttämään virheiden syntymistä. Tutkimuksen luotettavuutta lisäävät tarkka 

kuvaus tutkimuksen etenemisestä, tutkimusmenetelmistä sekä aineiston hankinnasta ja 

analyysin vaiheista. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Kuvailevassa kirjallisuus-

katsauksessa tutkimuksen luotettavuutta lisäävät tutkimuskysymyksen selkeä asettelu ja 

teoreettinen perusta sekä tutkimusprosessin selkeä ja läpinäkyvä kuvaus. Lisäksi keskei-

sessä osassa luotettavuuden lisäämiseksi on perusteiden esittäminen valitulle aineistolle 

ja valitun aineiston selkeä kuvaus (Baumeister & Leary 1997, Rhoades 2011.)  Tässä 

tutkimuksessa tutkimuskysymykset on pyritty muodostamaan selkeästi ja niiden lähtö-

kohdat on esitetty teoreettisessa viitekehyksessä. Tutkimusprosessin eteneminen on ku-

vattu mahdollisimman tarkasti ja selkeästi. Eksplisiittisen aineiston valinnan perustelut 

kuvattiin ja perusteluissa pyrittiin selkeyteen. Lisäksi käytetty aineisto taulukoitiin ja lii-

tettiin raporttiin liitteenä. Tutkimuksen etenemisestä pidettiin yllä myös tutkimuspäivä-

kirjaa, jolla varmistettiin prosessin etenemisen mahdollisimman tarkka kuvaus. Tutki-

musprosessi eteni hitaasti ja pitkäjänteisesti, mutta tutkija pyrki varmistamaan tutkimuk-

sen luotettavuuden säilymisen tästäkin huolimatta tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.  

 

Aineiston valintaa ohjaavat kriteerit voivat muuttua tutkimusprosessin edetessä (Bau-

meister & Leary 1997). Tässä tutkimuksessa aineiston haun edetessä aineiston valinnan 

kriteerit tarkentuivat niin, että tutkimukseen otettiin mukaan kaikki ilmaiseksi saatavat 

julkaisut, sillä osa etälainoista olisi ollut maksullisia eikä niihin ollut saatavilla rahoitusta. 

Tämä sulki pois aineistosta joitakin julkaisuja, mikä voi heikentää tutkimuksen luotetta-

vuutta (Baumaister & Leary 1997), mutta toisaalta tutkimukseen valittu aineisto muodos-

tui tästäkin huolimatta kattavaksi.  
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Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tutkimuksen luotettavuutta voivat heikentää tutki-

mustulosten liian löyhä liittäminen teoreettiseen taustaan sekä niiden yksipuolinen tar-

kastelu, tutkijoihin keskittyminen sekä tulevaisuuden tutkimuskohteiden huomioimatta 

jättäminen. Johtopäätöksiä esitettäessä luotettavuuden kannalta on tärkeää, että esitetyt 

johtopäätökset ja valitun aineiston kritiikki ovat yhdenmukaisia. (Baumeister & Leary 

1997.) Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tiedostettiin nämä luotettavuutta mah-

dollisesti heikentävät tekijät ja niitä pyrittiin välttämään sekä vahvistamaan näin niiden 

osalta tutkimuksen luotettavuutta. Aineiston haku-, valinta- ja analyysivaihe suoritettiin 

tutkijan toimesta kahteen kertaan. Näin varmistettiin, että kaikki sisäänottokriteerit täyt-

tävät julkaisut tulivat mukaan. Tutkimustuloksia tarkasteltiin monipuolisesti ja ne pyrit-

tiin liittämään teoreettiseen taustaan.  

 

6.3 Tutkimuksen eettisyys 

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmänä väljä, joten tämän vuoksi tutkijan 

valintojen ja raportoinnin eettisyys korostuvat kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Eettisyyttä 

voidaan kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa lisätä läpinäkyvällä ja johdonmukaisella 

prosessin etenemisellä tutkimuskysymyksen asettelusta johtopäätöksiin. (Heinrich 2002.) 

Lisäksi tutkimuksen tulee perustua hyvään eettiseen toimintaan jokaisessa tutkimuksen 

vaiheessa. Tutkimusta tehdessä tulee välttää tiedon varastamista, plagiointia, tulosten se-

pittämistä sekä puutteellista raportointia. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

Tämä tutkimus perustui jokaisessa tutkimuksen vaiheessa rehellisyyteen, kriittisyyteen ja 

objektiivisuuteen sekä huolellisuuteen. Tutkimuksen vaiheet kuvattiin tarkasti eikä tutki-

muksesta saatuja tuloksia vääristelty. Lähdeviittaukset esitettiin selkeästi sekä tutkimuk-

seen valittujen julkaisujen taustatiedot, alkupäiset ilmaukset ja analyysin eteneminen tut-

kimuskysymyksittäin liitettiin taulukoina tutkimusraportin liitteiksi.  

 

Tutkimusta tehdessä on työskenneltävä rehellisesti ja tarkasti huomioiden eettistä tarkas-

telua kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät. Tulosten auki kirjoitta-

misessa on noudatettava avoimuutta ja rehellisyyttä tieteellisen tutkimuksen kriteereiden 

mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tässä kuvailevassa kirjallisuuskat-

sauksessa noudatettiin rehellisyyttä ja avoimuutta. Tutkimusaineisto hankittiin luotetta-

vista lähteistä, kuten yliopistojen tietokannoista.  
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Tutkimuksen teossa tutkimuslupien hankinta on yksi tutkimuksen teon eettisistä lähtö-

kohdista (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tähän tutkimukseen ei tarvittu erilli-

siä tutkimuslupia, koska tutkimusaineiston muodostivat julkisesti saatavilla olevat julkai-

sut ja tutkimusartikkelit.  

 

6.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 

 

Viimeisen 15 vuoden aikana aikuispsykiatrista hoitotyötä koskevia hoitotieteellisiä jul-

kaisuja oli tehty suhteessa vähän muihin hoitotyön aloihin, sillä esimerkiksi tämän tutki-

muksen kontekstissa mukaan otettujen hoitotieteellisten tutkimusartikkelien osuus kai-

kista viimeisen 15 vuoden aikana julkaisuista artikkeleista Hoitotiede- ja Tutkiva Hoito-

työ -lehdistä oli hieman yli 3 %.  Julkaisuformaattina painopiste oli pro gradu- tutkiel-

missa. Tampereen yliopistossa oli tehty eniten aiheeseen liittyviä pro gradu- tutkielmia, 

kun taas Turun yliopistossa väitöskirjoja. Tutkimusaineistoksi valituissa julkaisuissa tut-

kimusmenetelmiä oli käytetty monipuolisesti, mutta metodologinen painopiste oli laadul-

lisissa tutkimusotteissa ja -menetelmissä. Näyttöön perustuvan hoitotyön näkökulmasta 

ajatellen kirjallisuuskatsauksia oli hyvin vähän (n=2) ja RCT-tutkimuksia ei ollut yhtään.  

Esitetyt kehittämishaasteet ja jatkotutkimushaasteet olivat linjassa tutkitun aiheen sekä 

saatujen, keskeisten tutkimustulosten kanssa. Tutkimuksissa painottui aikuispsykiatrisen 

hoitotyön käytännön toteuttamiseen liittyvät tutkimusaiheet. Suurin osa julkaisuissa esi-

tetyistä tutkimustuloksista tarkasteli psykiatrista sairautta psykiatrisen hoitotyön konteks-

tissa monista eri näkökulmista. Kehittämishaasteita oli eniten psykiatrisen hoitotyön in-

terventioissa ja käytännön toimintatavoissa. Jatkotutkimushaasteissa painottuivat hoitoon 

sekä hoidon vaikuttavuuteen liittyvä jatkotutkimuksen tarve. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin laadittaessa hoitotyön suosituksia ai-

kuispsykiatriseen hoitotyöhön sekä suunniteltaessa aikuispsykiatriaan liittyvää hoitotie-

teellistä tutkimusta.  

Jatkotutkimushaasteet: 

1. Määrällisten tutkimusten ja kirjallisuuskatsausten tekeminen aikuispsykiatriaa 

koskevassa hoitotieteellisessä tutkimuksessa. 

2. Interventioiden vaikuttavuuden arviointi aikuispsykiatriaa koskevassa hoitotie-

teellisessä tutkimuksessa.  

3. Hoitotieteellisten tutkimusartikkelien lisääminen aikuispsykiatriaa koskevassa 

hoitotieteellisessä tutkimuksessa kotimaisissa julkaisuissa.   
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LIITTEET  
LIITETAULUKKO 1. ALKUPERÄISTUTKIMUSTEN TAUSTATIEDOT 

 Tutkimuksen tekijä(t) ja 

tutkimuksen nimi 

Tutkimuksen jul-

kaisuvuosi 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen taso  Yliopisto/ Hoitotieteellinen 

julkaisu 

1. Ala-aho Sirkka 

 

Omaisena psykiatrisen po-

tilaan yhteistyöneuvotte-

lussa.  

2000 Kuvailla psykiatristen 

potilaiden omaisten ko-

kemuksia yhteistyöneu-

votteluista.  

- Pro gradu Oulun yliopisto 

2. Alanen Eija 

 

”Neitseellistä masennusta 

etsimässä” Depressiohoita-

jana terveyskeskuksessa.  

2013 Kuvata depressiohoitajan 

työtä sekä työn kehittä-

mistä masentuneiden po-

tilaiden hoitotyössä ter-

veyskeskuksessa. 

Tuottaa tietoa kehitettä-

essä masennuspotilaiden 

hoitotyön käytäntöä pe-

rusterveydenhuollossa 

sekä depressiohoitajan 

toimintaa ohjaavaa ma-

nuaalia. 

Pro gradu Tampereen yliopisto 

3. Alhonkoski Mika 

 

Psykiatristen hoitajien ko-

kemukset verkkokurssina 

toteutetusta täydennyskou-

lutuksesta.  

2015 Kuvata psykiatrisessa 

hoitotyössä toimivien 

hoitajien subjektiivisia 

kokemuksia levottomien 

ja aggressiivisten potilai-

den hoitoa käsittelevästä 

verkkokurssista. 

Tuottaa tietoa, jota voi-

daan käyttää suunnitelta-

essa verkkokursseja ter-

veydenhuollon ammatti-

laisille. 

Pro gradu  Turun yliopisto 

4. Anttila Minna 

 

Tietotekniikkaan pohjautu-

van potilasopetuksen käyt-

töönotto psykiatrisessa 

hoitotyössä 

2012 - Kuvata tietotekniikkaan 

pohjautuvan, potilaille ja 

hoitajille kehitetyn poti-

lasopetuksen käyttöönot-

toa psykiatrisessa hoito-

työssä. 

Väitöskirja Turun yliopisto 

5. Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 

 

Psykiatrian vuodeosastojen 

jälkipoliklinikkatoiminta – 

sairaalan ja avohoidon vä-

lillä. 

2007 Kuvata ja analysoida po-

tilaiden, psykiatrian vuo-

deosastojen työntekijöi-

den, avohoidon työnteki-

jöiden ja psykiatrian vuo-

Etsiä osallistujien käsi-

tyksiä potilas – hoitaja-

suhteen sisällöstä, jälki-

poliklinikkakäyntien si-

sällöstä, hoidon jatku-

vuutta edistävistä 

Väitöskirja Itä-Suomen yliopisto 
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deosastojen johdossa toi-

mivien erilaisia käsityk-

siä psykiatrian jälkipoli-

klinikkatoiminnasta 

tekijöistä ja jälkipolikli-

nikkatoiminnan hyö-

dyistä 

6. Hentinen Kirsi 

 

Dialektinen käyttäytymis-

terapia mielenterveyson-

gelmista kärsivien henki-

löiden omaisten apuna 

2010 Kuvailla, mitä mielenter-

veysongelmista kärsivien 

henkilöiden omaiset ko-

kivat saaneensa dialekti-

sesta käyttäytymisterapi-

asta.  

Tuottaa tietoa dialektisen 

käyttäytymisterapian so-

vellutuksista perheiden 

hoidossa.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 

7. Heikkinen Arja  

Tiri Helmi 

 

Potilaan eristäminen psyki-

atrisella osastolla 

2004 Kuvata potilaiden ja hoi-

tajien käsityksiä tulosalu-

een eristämiskäytäntöjä 

ohjaavien periaatteiden 

toteutumisesta sekä 

koota tietoa eristämisen 

syistä ja hoidosta eristä-

misen aikana.  

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Tutkiva Hoitotyö 

8. Hipp Kirsi 

 

”ETTÄ SE MEIJÄN 

SANA KUULUS 

SIELLÄ” – Kokemusar-

vioijan osallisuus mielen-

terveyspalvelujen kehittä-

jänä 

2014 Kuvata, mitkä tekijät tu-

kevat kokemusarvioijina 

toimivien mielenterveys-

kuntoutujien osallisuutta 

mielenterveyspalvelujen 

kehittämistyössä sekä 

millaista hyötyä koke-

musarvioijat kokevat 

osallisuudestaan olevan. 

Tuottaa kokemusarvioi-

jien osallisuudesta tietoa, 

jonka avulla voidaan ke-

hittää mielenterveyskun-

toutujien kokemusarvi-

ointitoimintaa sekä muita 

kokemusasiantuntijatoi-

minnan muotoja. 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 

9.  Horppu Carita 

 

Psykiatrinen osastohoito-

jakso potilaiden ja per-

heenjäsenten kokemana. 

2008 Kuvata psykiatrisella 

kriisijaksolla olleen poti-

laan ja hänen perheen-

jäsentensä kokemuksia 

hoidosta ja heidän toivei-

taan hoidolle. 

Tuottaa tietoa, jonka 

avulla voidaan kehittää 

osaston hoitotyötä entistä 

potilas- ja perhelähtöi-

semmäksi.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 

10. Hyvönen Senja 

 

2004 Kuvailla ja ymmärtää pe-

rusterveydenhuollon hen-

Tehdä perusterveyden-

huollon mielenterveystyö 

Väitöskirja Tampereen yliopisto 
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Moniulotteista ja moniam-

matillista yhteistyötä muu-

tosten keskellä – tutkimus 

perusterveydenhuollon 

mielenterveystyöstä.  

kilöstön näkemyksiä pe-

rusterveydenhuollon 

mielenterveystyöstä.  

näkyväksi ja ymmärrettä-

väksi. 

11. Hämäläinen Tapio 

Lantta Kati 

 

Työhyvinvointi mielenter-

veystyössä. 

2008 Kuvata osastotyössä ja 

avohoidossa työskentele-

vien hoitotyöntekijöiden 

kokemuksia psyykkisistä 

ja sosiaalisista kuormi-

tustekijöistä mielenter-

veystyössä sekä näiden 

kuormitustekijöiden yh-

teyttä työhyvinvoinnin 

kokemiseen. Vertailla 

psyykkisten ja sosiaalis-

ten kuormitustekijöiden 

eroja osastotyössä ja avo-

hoidossa työskentelevien 

sekä kahden erilaisen or-

ganisaation hoitotyönte-

kijöiden välillä.  

Tuottaa tietoa hoitohen-

kilökunnan kokemasta 

työhyvinvoinnista sekä 

työn psyykkisistä ja sosi-

aalisista kuormitusteki-

jöistä.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 

12.  Hätönen Heli 

 

Tiedonsaanti psykiatri-

sessa sairaalahoidossa –

Mielenterveyspotilaan nä-

kökulma 

2005 Kuvata psykiatrisessa 

sairaalahoidossa olevan 

potilaan tärkeänä pitämiä 

tiedon alueita ja tiedon-

saannin toteutumista 

sekä potilaan taustateki-

jöiden yhteyttä potilaan 

tiedonsaantiin. Selvittää 

millä tavoin potilaan po-

tilaat haluaisivat saada 

tietoa, tiedonsaannin on-

gelmia potilaiden kuvaa-

- Pro gradu Tampereen yliopisto 
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mina ja potilaiden näke-

myksiä tiedonsaannin ke-

hittämiseksi. 

13. Hätönen Heli 

 

Mielenterveyspotilaan itse-

hallintaa tukeva potilas-

opetus 

2010 - Tunnistaa kehittämisalu-

eita, joiden avulla voi-

daan lisätä potilaan itse-

hallintaa tukevan potilas-

opetuksen laatua psykiat-

risessa sairaalassa. 

Väitöskirja Turun yliopisto 

14. Inkilä Jaana 

 

Ensimmäistä kertaa ma-

sennuksen vuoksi psykiat-

risessa avo-osastohoidossa 

olevien potilaiden koke-

muksia peloista ja niistä 

selviytymisestä.  

2006 Kuvata potilaiden koke-

muksia avo-osastohoidon 

aikaisista peloista ja 

niistä selviytymisestä.  

Tuottaa tietoa potilaiden 

näkökulmasta ja lisätä 

näin tietoa peloista ja 

niistä selviytymisestä 

psykiatriseen hoitotyö-

hön- 

Pro gradu Tampereen yliopisto 

15. Järvenpää Elina 

 

Kuntoutusohjauksen mer-

kitys mielenterveyskuntou-

tujan arkeen. 

2003 Kuvailla mielenterveys-

kuntoutujan arkipäivää ja 

elämänlaatua.  

Selvittää kuntoutusoh-

jauksen koettua merki-

tystä arkipäivän apuna ja 

elämänlaadun edistäjänä 

asianosaisten ja kuntou-

tusohjaajien näkökul-

masta.  

Pro gradu Oulun yliopisto 

16.  Karjalainen Miia 

 

Sairaanhoitajan osaaminen 

matalan kynnyksen mie-

lenterveyspalveluissa. Vas-

taanottotyötä tekevien nä-

kemyksiä.  

2013 Kuvata vastaanottotyötä 

tekevien työntekijöiden 

kokemuksia potilaiden ja 

työntekijöiden välisestä 

vuorovaikutuksesta ja 

heidän näkemyksiään 

sairaanhoitajan tarvitse-

masta osaamisesta mata-

lan kynnyksen mielenter-

veyspalvelussa 

Tuottaa kuvailevaa tietoa 

matalan kynnyksen mie-

lenterveyspalveluiden 

potilastyöstä, jota on 

mahdollisuus käyttää 

hyödyksi hoitotyön ke-

hittämisessä ja koulutuk-

sen sisällön ja tavoittei-

den arvioinnissa ja uu-

delleen suunnittelussa. 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 
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17. Kinnunen Asko  

 

Potilaiden arviointeja psy-

kiatrisen hoidon laadusta. 

Kyselytutkimus. 

2013 Kuvata psykiatristen po-

tilaiden arviointeja hoi-

don laadusta 

Tuottaa tietoa psykiatri-

sen hoitotyön kehittä-

mistä varten 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 

18. Kinnunen Maarit 

 

Huone-eristyspotilaan hoi-

totyö psykiatrisella osas-

tolla 

2013 Kuvata huone-eristyspo-

tilaan hoitotyötä psykiat-

risella osastolla. 

Tuottaa kuvailevaa tietoa 

ja laajentaa näkemystä 

eristyspotilaan hoito-

työstä ja siihen vaikutta-

vista tekijöistä. Muodos-

taa kuvaus eristyspoti-

laan hoitotyöstä 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 

19.  Kivimäki Anne 

 

Perhehoitotyö akuuttipsy-

kiatrisella osastolla hoito-

työntekijöiden kuvaamana.  

2008 Kuvata perhehoitotyön 

sisältöä ja siihen liittyviä 

käsityksiä akuuttipsykiat-

rian osastolla, hoitohen-

kilökunnan kokemana. 

Kartoittaa henkilökunnan 

käsityksiä ja kokemuksia 

perhehoitotyön erilaisista 

menetelmistä ja ilmene-

mismuodoista akuutti-

psykiatrisella osastolla.  

Tuottaa tietoa, jota voi-

daan myöhemmin käyt-

tää psykiatrisen hoito-

työn käytäntöjen suunnit-

telussa ja kehittämisessä.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 

20. Koivisto Kaisa 

 

Koettu hallitsematon mi-

nuus psykoottisen potilaan 

hoitotyön lähtökohdaksi.  

2003 Kuvata tutkimuskohteena 

olevien aikuisten potilai-

den kokemuksia psykoo-

sin ja autetuksi tulemisen 

todellisuudesta psykiatri-

sen sairaalahoidon ai-

kana  

Tavoittaa toisen ihmisen 

kokemus sellaisena kuin 

se ilmenee tutkimukseen 

osallistuvien tajunnassa 

tutkijan ymmärtämisyh-

teyksien kautta ja kuvata 

yleinen tieto tutkijan 

konstruoimana. 

Väitöskirja Oulun yliopisto 

21.  Koivunen Marita 

 

Hoitajien informaatiotek-

nologian hyväksyntä ja 

2009 - Kuvata psykiatrisessa 

hoitotyössä toimivan hoi-

tohenkilökunnan infor-

maatioteknologian hy-

väksyntää ja käyttöä ja 

Väitöskirja Turun yliopisto 
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käyttö psykiatrisissa sai-

raaloissa. 

luoda suositus, jonka 

avulla on mahdollista tu-

kea näitä asioita psykiat-

risissa sairaaloissa. 

22. Koivunen Marita 

Kuosmanen Lauri 

Hätönen Heli 

Pitkänen Anneli 

Anttila Minna 

Katajisto Jouko 

Välimäki Maritta 

 

Hoitohenkilökunnan työ-

tyytyväisyys ja tietotek-

niikkaan kohdistuvat asen-

teet 2000-luvun psykiatri-

sissa sairaaloissa.  

2011 Kuvata akuuttipsykiatri-

silla vuodeosastoilla 

työskentelevän hoitohen-

kilökunnan työtyytyväi-

syyttä ja sen yhteyksiä 

tietotekniikkaan kohdis-

tuviin asenteisiin 2000-

luvun kuluessa.  

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 

23. Kokko Seija 

 

Mielenterveystoimiston 

asiakkaiden ja työntekijöi-

den käsityksiä hyvästä 

mielenterveystyötä: arvo-

teoreettinen näkökulma 

mielenterveystyöhön. 

2004 - Tuottaa hyvän mielenter-

veystyön kriteerit mie-

lenterveystoimiston asi-

akkaiden ja työntekijöi-

den käsityksistä.  

Väitöskirja Oulun yliopisto 

24. Kokkonen Marja 

Rissanen Sanna 

Kylmä Jari 

Miettinen Seija 

Pelkonen Marjaana 

 

Toivottomuus ja omahoita-

jasuhde masentuneen poti-

laan arvioimana sairaala-

hoidon aikana.  

2004 Kuvata sairaalahoidossa 

olevan masentuneen ai-

kuispotilaan toivotto-

muuden muutosta sekä 

omahoitajasuhteen toteu-

tumisen ja siihen tyyty-

väisyyden yhteyttä toi-

vottomuuteen.  

Kehittää toivottomuu-

desta kärsivien masentu-

neiden potilaiden hoitoa 

omahoitajasuhteessa.  

Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 
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25.  Kontio Raija 

 

Potilaiden eristämis- ja si-

tomiskäytännöt psykiatri-

sissa sairaaloissa- kohti 

näyttöön perustuvaa klii-

nistä hoitotyötä.  

2011 - Tukea näyttöön perustu-

vaa kliinistä hoitotyötä 

potilaan eristämis- ja si-

tomiskäytännöissä.  

Väitöskirja Turun yliopisto 

26. Koponen Tuija 

Jähi Rita 

Männikkö Miia 

Lipponen Varpu 

Åstedt-Kurki Päivi 

Paavilainen Eija 

 

Mielenterveyspotilaan lä-

heisenä olemisen moni-

naisuus – tutkimuskoh-

teena vertaisryhmä 

2012 Tarkastella millaisena 

mielenterveyspotilaan lä-

heisenä oleminen näyt-

täytyy vertaisryhmäkon-

tekstissa.  

 Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 

27.  Korhonen Teija 

 

Lapsen terveen kehityksen 

ja mielenterveyden edistä-

minen aikuispsykiatrisessa 

hoitotyössä – Hoitajien nä-

kökulma. 

2010 Kuvata preventiivisen 

lapsikeskeisen perhetyön 

toteutumista aikuispsyki-

atrisessa hoitotyössä hoi-

tajien näkökulmasta.  

Tuottaa uutta tietoa, 

jonka avulla voidaan ke-

hittää hoitotyötä tuke-

maan lasten normaalia 

kehitystä ja mielenter-

veyttä perheissä joissa 

vanhemmalla on mielen-

terveysongelma ja mah-

dollistaa preventiivisen 

lapsikeskeisen perhetyön 

menetelmän käyttö ai-

kuispsykiatriassa.  

Väitöskirja Itä-Suomen yliopisto 

28. Korkeila Heikki 

Koivisto Anna-Maija 

Paavilainen Eija 

Kylmä Jari 

 

2014 Kuvata psykiatristen hoi-

totyöntekijöiden eristä-

miskokemuksia mittaa-

van eristämiskokemus-

mittarin (EKM) kehittä-

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 
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Hoitotyöntekijöiden koke-

mukset potilaan eristämi-

sestä sairaalahoidon aikana 

– eristämiskokemusmitta-

rin (EKM) kehittäminen ja 

pilotointi.  

mistä ja pilotointia vali-

diteetin näkökulmasta 

(rakenne ja sisältö) 

29.  Kotamäki Jari 

 

Skitsofreniaa sairastavan 

puolison kokemukset ar-

jesta ja tuen tarpeesta.  

2012 Kuvata miten eläminen 

parisuhteessa skitsofre-

niaa sairastavan henkilön 

kanssa vaikuttaa puoli-

son omaan elämään ja 

minkälaista tukea puoliso 

tarvitsee arjesta selviyty-

miseen.  

Tuottaa tietoa siitä, min-

kälaisia asioita ja haas-

teita puolisot joutuvat 

kokemaan elämässään 

skitsofreniaa sairastavan 

ihmisen kanssa. Saada 

tietoa siitä, mikä auttaa 

puolisoita selviytymään 

arjesta parisuhteessa ja 

minkälaista tukea puoli-

sot tarvitsevat arjesta sel-

viytymiseen.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 

30.  Kuosmanen Lauri 

 

Henkilökohtainen vapaus 

psykiatrisessa hoidossa –

kohti palvelujen käyttäjien 

osallisuutta 

2009 - Kehittää psykiatrisen 

hoidon laatua tunnista-

malla niitä hoidon alu-

eita, joilla tarvitaan pa-

rempaa potilaiden osalli-

suutta. 

.  

Väitöskirja Turun yliopisto 

31. Kärkkäinen Maj-Lis 

 

Työnohjaus psykiatrisessa 

erikoissairaanhoidossa 

2013 Kuvata psykiatrisessa 

erikoissairaanhoidossa 

tapahtuvaa työnohjausta 

eri ammattiryhmien nä-

kökulmaa hyödyntäen 

sekä ymmärtää työnoh-

jauksen ilmiötä ja kehit-

tää sitä 

- Väitöskirja Itä-Suomen yliopisto 

32. Lahti Mari 

 

2014 - Arvioida psykiatrisille 

sairaanhoitajille suunnat-

Väitöskirja Turun yliopisto 
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Verkossa tapahtuvan täy-

dennyskoulutuksen arvi-

ointi: rajoittamistoimet 

psykiatrisessa hoitotyössä 

tua verkkokurssia ”Le-

vottomien ja aggressii-

visten potilaiden hoito”.   

Kuvata sairaanhoitajien 

reaktioita, oppimista, 

käyttäytymisen muutosta 

ja verkkokurssin vaiku-

tuksia psykiatriseen hoi-

totyöhön. 

33. Laiho Tero 

 

Aikuispsykiatrisen poti-

laan eristäminen. Eristä-

mispäätösmittarin kehittä-

minen ja testaaminen, pi-

lottitutkimus.  

2009 Kehittää eristämispäätök-

sen syntymistä kuvaava 

teoria, rakentaa eristys-

päätösmittari teorian 

pohjalta, testata mittaria 

pilottitutkimuksella ja 

kuvata eristämispäätök-

seen yhteydessä olevia 

tekijöitä. 

Tuottaa eristämispäätöstä 

kuvaavan teorian, jota 

voidaan hyödyntää psy-

kiatrisessa hoitotyössä ja 

koulutuksessa. 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 

34. Laijärvi Heli 

Pääkkönen Tarja 

Välimäki Maritta 

Pukuri Tarja 

 

Stressi ja työuupumus 

akuuttipsykiatrisessa hoi-

toympäristössä.  

2006 Selvittää työstressiä ja 

työuupumusta akuutti-

psykiatrisessa hoitoym-

päristössä sekä työstres-

siin ja työuupumukseen 

yhteydessä olevia yksi-

löllisiä tekijöitä.  

Tuottaa tietoa työyhtei-

söissä esiintyvistä jaksa-

mis- ja uupumisongel-

mista sekä niiden taus-

talla olevista tekijöistä.  

Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 

35. Laitila Minna 

Pietilä Anna-Maija 

 

Työntekijöiden käsityksiä 

asiakkaan osallisuudesta 

mielenterveys- ja päihde-

työssä 

2012 Kuvata työntekijöiden 

käsityksiä asiakkaan 

osallisuudesta mielenter-

veys- ja päihdetyössä- 

Vahvistaa hoitotieteel-

listä tietoperustaa osalli-

suudesta ja siihen liitty-

vistä tekijöistä sekä siten 

tukea osallisuuden toteu-

tumista mielenterveys- ja 

päihdetyössä. 

Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Tutkiva Hoitotyö 

36. Laitila Minna  

 

2012 Kuvata asiakkaan osalli-

suutta ja asiakaslähtöi-

syyttä mielenterveys- ja 

Muodostaa asiakkaiden 

ja työntekijöiden käsityk-

Väitöskirja Itä-Suomen yliopisto 
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Asiakkaan osallisuus mie-

lenterveys- ja päihdetyössä 

päihdetyön asiakkaiden 

ja työntekijöiden näkö-

kulmasta. 

sistä kuvausmallit asiak-

kaan osallisuudesta ja 

asiakaslähtöisyydestä 

sekä niiden toteutumi-

sesta mielenterveys- ja 

päihdetyössä. Tuotetun 

tiedon avulla kehittää 

mielenterveys- ja päihde-

työtä tukemalla palvelui-

den käyttäjien osalli-

suutta. 

37. Lappalainen Minna 

Pelkonen Marjaana 

Kylmä Jari 

 

Mielenterveyskuntoutujien 

kuvaus itsetunnon tukemi-

sesta hoitotyössä.  

2004 Kuvata itsetunnon tuke-

misen edellytyksiä ja 

hoitotyön menetelmiä 

sekä itsetunnon vahvistu-

misen seurauksia mielen-

terveyskuntoutujien nä-

kökulmasta. 

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 

38. Latvala Eila 

Saranto Kaija 

Pekkala Eila   

 

Yhteistoiminnallisen hoi-

totyön kehittäminen mie-

lenterveystyössä –Tuloksia 

kehittämishankkeesta 

2005 Kuvata käytännön hoito-

työn kehittämishankkeen 

tuloksia. 

- Hankeraportti Tutkiva Hoitotyö 

39. Laukkanen Emilia 

 

Hoitotyön henkilöstömitoi-

tus ja pakkotoimet psykiat-

risilla osastoilla. Rekisteri-

tutkimus 

2015 Selvittää, millainen yh-

teys hoitotyön henkilös-

tömitoituksella on pak-

kotoimien käyttöön psy-

kiatrisilla osastoilla 

Tuottaa tietoa, jota voi-

daan hyödyntää hoito-

työn johtamisessa ja pak-

kotoimien vähentämi-

sessä. 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 

40. Laukkanen Maarit 

 

2010 Selvittää, millaiseksi eri-

koissairaanhoidossa työs-

kentelevä psykiatrinen 

hoitohenkilöstö arvioi 

Lisätä tutkimustietoa 

psykiatrisen hoitohenki-

löstön työtyytyväisyy-

destä ja tarkastella niitä 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 
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Mielen hoito on mielekästä 

työtä. Psykiatrisen hoito-

henkilöstön työtyytyväi-

syystutkimus.  

oman työtyytyväisyy-

tensä. Analysoida 

vastaajien taustamuuttu-

jien yhteyksiä arvioituun 

työtyytyväisyyteen. 

tekijöitä, joilla henkilös-

tön työtyytyväisyyttä on 

mahdollista ylläpitää ja 

edistää.  

41.  Lemola Leena 

 

Yhdessä eteenpäin. Kotona 

asuvien psykoosisairauden 

kanssa elävien mielenter-

veyskuntoutujien ja heidän 

läheistensä kokemukset 

tuen saannista.  

2008 Kuvata tukea, jota jo use-

amman vuoden psykoo-

sisairautta sairastaneet 

aikuiset kotona asuvat 

mielenterveyskuntoutujat 

ja heidän perheensä saa-

vat tilanteessaan.  

Edistää perhekeskeisen 

ja kuntoutumista tukevan 

hoitotyön kehittämistä 

psykiatrisessa avohoidon 

kuntoutustoiminnassa 

sekä lisätä asiakaslähtöi-

syyttä kehittämistyössä.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 

42. Levoska Marjut 

 

Sairaanhoitajien kokemuk-

sia psykiatrisesta päivys-

tystyöstä.  

2007 Kuvailla sairaanhoitajien 

kokemuksia psykiatri-

sesta päivystystyöstä 

Keski-Pohjanmaan kes-

kussairaalan kriisiosas-

tolla.   

Syventää ymmärrystä 

siitä, millaisena sairaan-

hoitajat kokevat psykiat-

risen päivystystyön.  

Pro gradu Oulun yliopisto 

43. Litmanen Sirpa 

 

Psykiatrisen hoitotyön 

henkilömitoitus.  

Systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus vuosien 2007-

2012 tutkimukseen.  

2014 Kuvata psykiatrisen hoi-

totyön henkilöstömitoi-

tusta kirjallisuuskatsauk-

seen perustuen.  

Tuottaa psykiatrisen hoi-

totyön henkilöstömitoi-

tuksesta tietoa, jota voi-

daan hyödyntää henki-

löstösuunnittelussa. 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 

44. Luukkonen Niina 

 

Potilaan psyykkisen avun 

tunnistaminen päivystys-

poliklinikalla sairaanhoita-

jien näkökulmasta 

2014 Kuvata sairaanhoitajien 

kokemuksia ja toiminta-

tapoja potilaan psyykki-

sen avun tarpeen tunnis-

tamisesta päivystyspoli-

klinikalla.  

Tuottaa tietoa potilaan 

psyykkisen avun tarpeen 

tunnistamisen haasteista 

ja kehittämiskohteista 

hoidon laadun kehittä-

miseksi päivystyspolikli-

nikalla sekä koulutuksen 

tueksi. 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 

45.  Matinlauri Timo 

 

2002 Kuvailla psykiatrista in-

tervallihoitoa potilaiden 

 Pro gradu Oulun yliopisto 
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Intervallihoito osana psy-

kiatrista kuntoutusta. 

näkökulmasta ja koke-

mana.  

46. Nieminen Irja 

Kaunonen Marja 

 

Mielenterveyskuntoutujien 

osallistuminen EMILIA-

projektin koulutusinterven-

tioihin- kuntoutujien ja 

henkilökunnan kokemuk-

set 10 kk:n seurannan jäl-

keen.  

2011 Kuvata mielenterveys-

kuntoutujien kokemuksia 

heidän osallistumisestaan 

EMILIA- projektin kou-

lutusinterventioihin. Ku-

vata miten kuntoutujille 

mielenterveyspalveluita 

tarjoavien yksiköiden 

henkilökunnat kokivat 

kuntoutujien koulutuk-

seen osallistumisen.  

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 

47. Paappanen Jukka  

 

Hoitajan persoonallinen 

kyvykkyys ratkaisee - ano-

reksiaa sairastavien koke-

muksia autetuksi tulemi-

sesta 

psykiatrisen osastohoidon 

aikana 

2013 Kuvata anoreksia sairas-

tavien kokemuksia aute-

tuksi tulemisesta psykiat-

risen osastohoidon ai-

kana.  

 

Lisätä ymmärrystä ja 

tuottaa tietoa potilasläh-

töisempään psykiatriseen 

hoitotyöhön 

Pro gradu Itä-Suomen yliopisto 

48. Peteri Elli 

 

Mielenterveyskuntoutuk-

sen suunnittelu henkilö-

kunnan kuvaamana.  

2003 Kuvata hoitajien käsityk-

siä mielenterveyskun-

touksen suunnittelun to-

teutuksesta, johon kuuluu 

kuntoutusvalmiuden ar-

viointi ja kuntoutuksen 

suunnittelu Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirin alu-

eella.  

- Pro gradu Oulun yliopisto 

49. Piikkilä Eija 

 

Masennus parisuhteessa 

puolison kokemana. 

2012 Kuvata sitä, mitä masen-

nus on parisuhteessa 

puolison näkökulmasta 

silloin, kun toinen puo-

Tuoda terveydenhuollon 

ammattilaisten tietoon 

niiden masennukseen 

sairastuneiden puolisoi-

den kokemuksia, joita ei 

Pro gradu  Tampereen yliopisto 
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liso kärsii masennuk-

sesta, mutta ei ole sairaa-

lahoidossa.  

pidetä omaishoitajina. 

Laajentaa ennaltaeh-

käisyn ja varhaisen puut-

tumisen näkökulmaa 

koskemaan myös per-

heitä ja puolisoa kansan-

terveyden ja hyvinvoin-

nin lisäämiseksi.  

50. Pitkänen Anneli 

Åstedt-Kurki Päivi 

Laijärvi Heli 

Pukuri Tarja 

 

Psykiatrinen perhehoitotyö 

hoitajien kuvaamana 

2002 Nostaa esiin käytännöstä 

nousevia kuvauksia per-

hehoitotyön toteutumi-

sesta psykiatrisessa hoi-

totyössä. 

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 

51. Pitkänen Anneli 

 

Potilaiden hoitajiin kohdis-

tama väkivalta psykiatri-

sessa hoitotyössä.  

2003 

 

Kuvata potilaiden hoita-

jiin kohdistamaa väkival-

taa psykiatrisessa hoito-

työssä.  

- Pro gradu  Tampereen yliopisto 

52. Pitkänen Anneli 

Laijärvi Heli 

Välimäki Maritta 

 

Potilaiden hoitajiin kohdis-

tama väkivalta psykiatri-

sessa hoitotyössä. 

2005 Kuvata potilaiden hoita-

jiin kohdistamaa väkival-

taa psykiatrisessa hoito-

työssä sekä hoitajien kä-

sityksiä väkivallan vai-

kutuksista työhön.  

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 

 

53. Pitkänen Anneli 

 

Skitsofreniaa sairastavien 

potilaiden elämänlaadun 

parantamien akuuttipsyki-

atrian osastoilla 

2010 - Löytää tekijöitä, jotka 

edesauttavat skitsofre-

niaa sairastavien potilai-

den elämänlaadun paran-

tamista akuuttipsykiat-

rian osastoilla 

Väitöskirja Turun yliopisto 

54. Pitkänen Anneli 

Mäki Katri 

Salminen Anna-Stiina 

2012 Kuvata avo- ja osastohoi-

don mielenterveysyksi-

köissä olevia kirjallisia 

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Tutkiva Hoitotyö 
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Kaunonen Marja 

 

Kirjalliset ohjeet mielen-

terveyspotilaan tiedon-

saannin tukena 

potilasohjeita ja niiden 

tarvetta psykiatrisessa 

hoidossa hoitohenkilö-

kunnan näkökulmasta 

55. Porras Minna 

 

Hoitohenkilöstön ammatil-

linen osaaminen aikuispsy-

kiatrian vuodeosastoilla 

Kanta-Hämeen keskussai-

raalassa.  

2008 Kuvata millaista osaa-

mista hoitohenkilöstöllä 

on tällä hetkellä ja miten 

osaamista heidän mieles-

tään psykiatrisessa hoito-

työssä tulisi kehittää.  

Selvittää psykiatrisilla ai-

kuisosastoilla työskente-

levän hoitohenkilöstön 

hoitotyön osaamista.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 

56.  Poussu-Palosaari Irja 

 

Odotuksia ja kokemuksia 

CWD-kurssin tuesta ma-

sennuksesta selviytymi-

sessä. 

2006 Selvittää millaisia odo-

tuksia ja kokemuksia ma-

sennuspotilailla on 

CWD-kurssin tuesta ma-

sennuksesta selviytymi-

sessä.  

Saada tietää vastasisko 

CWD-kurssin sisältö 

kurssilaisten odotuksia ja 

millaisia kokemuksia 

heillä oli CWD-kurssin 

vertaisryhmän tuesta ma-

sennuksesta selviytymi-

sessä ja ryhmässä opi-

tuista coping-keinoista.  

Pro gradu Oulun yliopisto 

57. Puusti Anna-Maija 

 

Potilaiden kokemuksia ja 

odotuksia psykiatrisesta 

osastohoidosta. 

2000 Kuvata potilaiden koke-

muksia ja odotuksia psy-

kiatrisesta osastohoidosta 

ennen psykiatrista osas-

tohoitoa, psykiatrisen 

osastohoidon aikana ja 

kahden-kolmen kuukau-

den kuluttua psykiatrisen 

osastohoidon päättymi-

sestä Oulun mielenter-

veyskeskuksen yksi-

kössä. Kuvata niitä asi-

oita, joiden potilaat ko-

kevat auttavan heitä elä-

mässä eteenpäin. 

- Pro gradu Oulun yliopisto 
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58. Rajala-Koenkytö Hanna 

 

”Onhan häpeä koko ajan 

ollu kantapäillä” Mielen-

terveyspotilaan häpeän ko-

kemuksia 

2008 Kuvata mielenterveyspo-

tilaan häpeän kokemuk-

sia ja häpeästä kärsivän 

potilaan auttamista. Ku-

vata niitä tilanteita, joissa 

mielenterveyspotilas ko-

kee häpeää. Kuvata mi-

ten häpeä on vaikuttanut 

mielenterveyspotilaan jo-

kapäiväiseen elämään. 

Tuottaa tietoa, joka aut-

taa ymmärtämään mie-

lenterveyspotiltaan hä-

peäntunteita.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 

59.  Rissanen Tarja 

Toivanen Tiina 

Miettinen Seija 

 

Mitä työajan seurantatutki-

mus kertoo psykiatrisesta 

hoitotyöstä? 

2005 Selvittää, mitä toimintoja 

psykiatriseen hoitotyö-

hön kuuluu ja miten työ-

aika jakautuu eri toimin-

tojen osalta.  

Arvioida Monitor hoitoi-

suusluokituksen soveltu-

vuutta psykiatrisen hoito-

työn mittaamiseen. Ke-

hittää psykiatrisen hoito-

työn toimintoja kuvaava 

työajan seurantalomake 

Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Tutkiva Hoitotyö 

60. Ruonala Pauliina 

 

Hoitajien kohtaama väki-

valta Oulun yliopistollisen 

sairaalan psykiatrian klini-

kassa vuosina 2004-2007 

2008 Kuvata hoitajien koke-

maan väkivaltaa Oulun 

yliopistollisen sairaalan 

psykiatrian klinikassa 

vuosina 2004-2007.  

Saada tietoa väkivallasta, 

sen syntyyn vaikutta-

neista tekijöistä ja siitä 

aiheutuneista jatkotoi-

menpiteistä.  

Pro gradu Oulun yliopisto 

61. Räisä Paula 

 

Psykoosipotilaille tarkoite-

tun sähköisen potilasope-

tusmenetelmän levitys ja 

mielenterveysalan ammat-

tilaisten kokemuksia käy-

töstä.  

2015 Kuvata psykoosipotilaille 

tarkoitetun sähköisen po-

tilasopetusmenetelmän 

(MieliNet) levitystä sekä 

sosiaali- ja terveyden-

huollon psykiatristen toi-

mintayksiköiden mielen-

terveystyön ammattilais-

ten kokemuksia sähköi-

sen potilasopetusmene-

telmän käytöstä.  

Kehittää tutkimuksesta 

saatavan tiedon avulla 

edelleen MieliNet-ohjel-

man hyödynnettävyyttä 

psykiatrisessa hoito-

työssä. 

Pro gradu Turun yliopisto 
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62. Saarinen Hanna 

 

”Mikä auttaa vai auttaako 

mikään?” Tutkimus psyki-

atrisen hoitoprosessin aut-

tamismenetelmien merki-

tyksestä.  

2001 Tuottaa tietoa potilaiden 

kokemuksista psykiatri-

sen hoitoprosessin autta-

mismenetelmistä.   

- Pro gradu Oulun yliopisto 

63. Saharinen Tarja 

Kylmä Jari 

Pelkonen Marjaana 

Miettinen Seija 

 

Kuvaus omahoitajan toi-

minnasta: millainen toi-

minta vahvistaa ja millai-

nen kuormittaa vakavasti 

masentuneen potilaan puo-

lison voimavaroja 

2005 Kuvata, miten sairaala-

hoidossa olevan, vaka-

vasti masentuneen poti-

laan omahoitaja toimii 

puolison voimavarojen 

vahvistamiseksi. Kuvata 

omahoitajan toimintaa, 

joka kuormittaa puolisoa.  

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Tutkiva Hoitotyö 

64. Saharinen Tarja 

 

Mielenterveydeltään pitkä-

aikaisesti oireilevien ja oi-

reettomien 25-64- vuotiai-

den terveyteen liittyvä elä-

mänlaatu ja siihen yhtey-

dessä olevat tekijät  

2013 Kuvata ja tutkia mielen-

terveydeltään pitkäaikai-

sesti oireilevien ja oireet-

tomien 25–64-vuotiaiden 

ihmisten terveyteen liit-

tyvää elämänlaatua ja sii-

hen yhteydessä olevia te-

kijöitä pohjoissavolai-

sessa väestöotoksessa. 

Auttaa terveydenhuolto-

henkilöstöä tunnistamaan 

terveyteen liittyvää elä-

mänlaatua heikentäviä 

tekijöitä ja siten edistä-

mään mielenterveysoi-

reista kärsivien ja yleis-

väestön ihmisten tervey-

teen liittyvää elämänlaa-

tua. 

Väitöskirja Itä- Suomen yliopisto 

65. Soininen Päivi 

 

Pakko, potilaiden kokema 

hoito ja elämänlaatu psyki-

atrisessa sairaalassa 

2014 - Kuvata pakkoa kokenei-

den potilaiden näkemystä 

hoidostaan sekä heidän 

elämänlaatuaan. Tunnis-

taa metodologisia haas-

teita tutkimuksissa kos-

Väitöskirja Turun yliopisto 
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kien potilaiden näke-

mystä pakosta psykiatri-

assa. 

66.  Suhonen Jaana 

 

Psykiatrisen potilaan itse-

määräämisoikeuden toteu-

tuminen sairaalahoidon ai-

kana – Haastattelututkimus 

potilaiden kokemuksista.  

2007 Selvittää, toteutuuko psy-

kiatrisen potilaan itse-

määräämisoikeus riittä-

västi potilaan oman ko-

kemuksen mukaan.  

Tarkastella, mitä itse-

määräämisoikeus sisältää 

potilaiden mielestä. 

Pro gradu Tampereen yliopisto 

67. Syrjäpalo Kyllikki  

 

Telepsykiatrinen kuntayh-

teistyö terveydenhuollon 

ammattilaisten näkökul-

masta arvioituna.  

2002 Kuvata Oulun yliopistol-

lisen sairaalan psykiat-

rian klinikassa toimivan 

Telpsyko-projektin yh-

teistyökumppaneiden, 

terveydenhuollon am-

mattilaisten kokemuksia 

telepsykiatrisesta yhteis-

työstä.  

Tuottaa tietoa telepsyki-

atrisesta yhteistyöstä.  

Pro gradu Oulun yliopisto 

68. Syrjäpalo Kyllikki  

 

Arvot ja arvostukset psyki-

atrisessa hoidossa. 

2006 Kuvata psykiatrisen hoi-

don taustalla olevat arvot 

ja arvostukset henkilö-

kunnan ja potilaan näkö-

kulmasta. Kuvata psyki-

atrisen hoidon nykytilaa 

ja potilaan oikeuksien to-

teutumista sairaalahoidon 

aikana 

Tuottaa uutta tietoa psy-

kiatrisen hoidon arvope-

rustasta ja psykiatrisen 

hoidon nykytilasta 

Väitöskirja Oulun yliopisto 

69.  Taipale Johanna 

Välimäki Maritta 

 

Aggressiivisuus psykiatri-

sessa hoitotyössä- katsaus 

kirjallisuuteen 

2002 Kuvata aikuispotilaan 

aggressiivisuutta psykiat-

risessa sairaalahoidossa.  

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 
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70.  Timlin Ulla 

Kyngäs Helvi 

 

Hallittu hoidollinen rajoit-

taminen psykiatrisessa hoi-

totyössä.  

2008 Selvittää miten hoitajat 

arvioivat hallittu hoidol-

linen rajoittaminen –toi-

mintamallin toteutumista 

psykiatrisessa hoito-

työssä. 

Saada tietoa toiminta-

mallista, sen käytöstä 

sekä toimivuudesta hoi-

tajien arvioimana.  

Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 

71. Tiri Helmi 

 

Psykiatrisen hoidon tulok-

sellisuus.  

Potilaiden, omaisten, työn-

tekijöiden ja päättäjien kä-

sityksiä psykiatrisen hoi-

don tuloksellisuudesta ja 

siihen vaikuttavista teki-

jöistä. 

2001 Kuvata potilaiden, 

omaisten, hoitotyönteki-

jöiden ja päättäjien käsi-

tyksiä psykiatrisen hoi-

don tuloksellisuudesta ja 

siihen vaikuttavista teki-

jöistä.  

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Hoitotiede 

72. Ukonmaanaho Ulla 

 

Hallittu hoidollinen rajoit-

taminen psykiatrisessa hoi-

totyössä.  

2006 Selvittää, miten hoitajat 

arvioivat hallittu hoidol-

linen rajoittaminen – toi-

mintamallin toteutumista 

psykiatrisessa hoito-

työssä Oulun yliopistolli-

sen sairaalan psykiatrian 

klinikassa.  

Saada tietoa toiminta-

mallista, sen käytöstä ja 

toimivuudesta hoitajien 

arvioimana.  

Pro gradu Oulun yliopisto 

73. Uttula Aila 

 

Psykoosipotilaan hoito 

avohoidossa tehostetun 

psykiatrisen kotisairaan-

hoidon hoitajien kuvaa-

mana.  

2006 Selvittää psykoosipoti-

laan hoitoa avohoidossa 

tehostetun psykiatrisen 

kotityöryhmän hoitohen-

kilökunnan kuvaamana. 

Tuottaa tietoa, jolla voi-

daan ymmärtää psykoo-

sipotilaan hoitotyötä avo-

hoidossa ja lisäksi löytää 

mahdollisia kehittämisen 

kohteita käytännön hoi-

totyölle 

Pro gradu Tampereen yliopisto 

74. Viitala Marja-Terttu 

 

2007 Kuvata perheenjäsenen 

kokemuksia siitä, kun 

perheessä on jollain per-

heenjäsenellä psyykkinen 

Tuottaa tietoa, jonka 

avulla psyykkisesti sai-

raan ja heidän per-

heidensä hoitoa voidaan 

kehittää.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 
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Psyykkinen sairaus per-

heessä- perheenjäsenen ko-

kemuksia arjesta selviyty-

misestä.  

sairaus sekä kuvata hei-

dän arkielämäänsä.  

75.  Vikman Mari 

 

Mielenterveyspotilaan per-

heen terveys, toimivuus ja 

hoitohenkilökunnalta saatu 

sosiaalinen tuki perheenjä-

senen kokemana.  

2011 Kuvata sairaala- ja avo-

hoidossa olevien mielen-

terveyspotilaiden per-

heenjäsenten kokemuksia 

perheensä terveydestä ja 

toimivuudesta sekä hoi-

tohenkilökunnalta saa-

mastaan sosiaalisesta tu-

esta. Selvittää, miten 

taustamuuttujat ja hoito-

henkilökunnalta saatu so-

siaalinen tuki ovat yhtey-

dessä perheenjäsenten 

kokemuksiin perheen ter-

veydestä.  

Tuottaa tietoa aikuisten 

mielenterveyspotilaiden 

perheiden hyvinvoinnista 

ja perhehoitotyön toteu-

tumisesta potilaiden per-

heenjäsenten kokemana.  

Pro gradu Tampereen yliopisto 

76. Virta Eeva-Liisa 

 

Avoterveydenhuollon mie-

lenterveyspalveluja käyttä-

vien henkilöiden koke-

muksia integriteetistään.  

2000 Kuvata integriteettiä avo-

terveydenhuollon mie-

lenterveyspalveluja käyt-

tävien ihmisten koke-

mana.  

- Pro gradu Oulun yliopisto 

77. Vuokila-Oikkonen Päivi 

 

Akuutin psykiatrisen osas-

tohoidon yhteistyöneuvot-

telun keskustelussa raken-

tuvat kertomukset. 

2002 Kuvata psykiatrisen hoi-

don yhteistyöneuvottelun 

kertomistilanteessa ra-

kentuvia kertomuksia.  

Löytää terveydenhuollon 

henkilöstön ja asiakkaan 

yhteistyön olennaiset 

piirteet ja luoda koko-

naiskuva yhteistyöstä 

asiakkaan ja terveyden-

huoltohenkilöstön välillä 

psykiatrisessa yhteistyö-

neuvottelussa 

Väitöskirja Oulun yliopisto 
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78. Välimäki Maritta 

Maijala Riikka 

Koivunen Marita 

Pitkänen Anneli 

Hätönen Heli 

Anttila Minna 

Kuosmanen Lauri 

 

Internetissä toimivan kysy-

mys-vastauspalstan käyttö 

skitsofreniaa sairastavan 

potilaan hoidossa 

2011 Kuvata internetissä toi-

mivan kysymys- vastaus-

palstan käyttöä skitsofre-

niaa sairastavien potilai-

den hoidossa.  

- Hoitotieteellinen tutki-

mus 

Tutkiva Hoitotyö 
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LIITETAULUKKO 2. TUTKIMUKSEN RAAKA-AINEISTO 
 Tutkimuksen tekijä(t) Metodologia Aihe Keskeiset tulokset Esitetyt kehittämishaasteet Esitetyt jatkotutkimusai-

heet 

1. Ala-aho Sirkka Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=6; 

deduktiivinen sisällönana-

lyysi 

Miten omainen on huo-

mioitu neuvotteluissa? 

Miten omainen on saa-

nut tietoa neuvotte-

luissa? Miten omainen 

on tullut kuulluksi neu-

votteluissa? Miten 

omainen on osallistu-

nut päätöksentekoon 

neuvotteluissa? 

Psykiatrisen potilaan 

omaisen kokemukset yh-

teistyöneuvotteluista il-

menivät omaisen tunne-

osallisuutena, tieto-osal-

lisuutena, konsultaatio-

osallisuutena ja päätös-

osallisuutena. Tärkeitä 

kokemuksia olivat koke-

mus hyväksytyksi tule-

misesta, uskottavuudesta 

ja arvostuksesta sekä ta-

savertaisuudesta. Esiin 

nousivat lisäksi omaisen 

voimakas tunne syylli-

syydestä ja häpeästä sekä 

omaisen vastuunotto ja 

aktiivisuus hoidon ai-

kana. Henkilökunnan an-

tama tieto koettiin sel-

keytymättömänä ja pu-

huttu kieli ajoittain vai-

keaselkoisena. Osallisuus 

päätöksiin oli selkeää tai 

näennäistä mukana ole-

mista.  

Omaisten näkökulmaa tar-

vitaan kehitettäessä yhteis-

työtä ja neuvotteluja psyki-

atrisessa hoidossa. Palve-

lun laadun ja asiakaslähtöi-

syyden kehittäminen psy-

kiatrisessa hoidossa. 

Omaisten yhteistyöosalli-

suutta psykiatrisessa hoi-

dossa on selkiinnytettävä 

ja heidän asiantuntemus-

taan on arvotettava poti-

laan hoidossa. 

Tutkia omaisten näkö-

kulmaa edelleen mutta 

suuremmalla omaismää-

rällä. Selvittää omaisten 

yhteistyöosallisuutta 

psykiatrisessa hoidossa 

sekä heidän tarvitsemi-

aan palveluja. Selvittää 

miten peruspalveluja 

voitaisiin parantaa ja 

hyödyntää jo olemassa 

olevia palveluja. Tutkia 

ihmisiä, joilla ei ole tie-

toa psykiatrisesta hoi-

dosta eikä siellä tehtä-

västä yhteistyöstä ja sel-

vittää heidän odotuksi-

aan yhteistyöstä ja miten 

omaisia tulisi palvella. 

2. Alanen Eija  Laadullinen tutkimusote;  

kirjoitetut esseet n=15,  

teemahaastattelu n=7; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Kuvata depressiohoita-

jan työtä ja tehtäviä 

masentuneiden potilai-

den hoitotyössä ter-

veyskeskuksessa. Ku-

vata depressiohoitajan 

Depressiohoitajien työ 

vaihteli laaja-alaisen 

yleispsykiatrisen hoito-

työn ja kolmiomallin 

mukaisen strukturoidun 

depression hoidon vä-

lillä. Depressiohoitajan 

Masennuspotilaiden hoi-

don kehittämiseksi ehdote-

taan usein vaihtuville ter-

veyskeskuslääkäreille ja 

muulle perusterveyden-

huollon hoitohenkilökun-

nalle jatkuvaa koulutusta. 

Jatkotutkimuksia tarvi-

taan edelleenkin depres-

siohoitajan työn sisäl-

löstä. Jatkossa voisi tut-

kia esimerkiksi depres-

siohoitajien käyttämiä 
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yhteistyötä eri yhteis-

työtahojen kanssa. Ku-

vata depressiohoitajan 

työn kehittämisestä. 

moniulotteinen rooli ja 

tehtävät korostivat dep-

ressiohoitajan asiantunti-

jaroolia perusterveyden-

huollossa. Hoitajat olivat 

huolissaan työssä jaksa-

misestaan. Työssä jaksa-

misen tukemiseksi näh-

tiin tärkeäksi työn rajaa-

minen sekä riittävän kou-

lutuksen, työnohjauksen 

ja tuen saaminen. Psyko-

terapeuttisiin menetel-

miin toivottiin lisää kou-

lutusta.  

Psykiatrista konsultaatio-

toimintaa tulisi kehittää 

valtakunnallisesti. Työ-

malliin voisi kehittää mu-

kaan psykoedukatiivista 

pari- ja perhetapaamismal-

lia, jotta pariterapiaa voisi 

myös hyödyntää osana ma-

sennuksen hoitoa myös pe-

rusterveydenhuollossa. 

Moniammatillisten toimin-

tamallien kehittämistä pe-

rusterveydenhuollon puo-

lelle tarvitaan edelleenkin. 

Depressiohoitajat tarvitse-

vat myös mahdollisuutta 

yksilötyönohjaukseen riit-

tävän täydennyskoulutuk-

sen ohella. Lisäksi on vält-

tämätöntä, että depressio-

hoitajat rajaavat työtänsä 

niin, että he hoitavat ni-

menomaan heidän työnku-

vaansa kuuluvia poti-laita. 

On tarvetta edelleenkin 

selkeyttää erikoissairaan-

hoidon ja perusterveyden-

huollon mielenterveystyön 

työnjakoa. Myös erikois-

sairaanhoidon mielenter-

veys- ja päihdepalveluja 

tulee kehittää ja resursoida 

paremmin.  

hoitomenetelmiä ja nii-

den vaikuttavuutta hoi-

dossa. Lisäksi tutkimuk-

sia voisi tehdä potilaan 

kokemuksesta tulla aute-

tuksi depressio-hoitajan 

ja potilaan välisessä te-

rapeuttisessa vuorovai-

kutussuhteessa. Verkko-

välitteisen terapian so-

veltuvuutta ja käyttöä 

olisi tärkeää tutkia myös 

depressiohoitajan työssä. 

Perhehoitotieteellisen 

tiedon näkökulmasta pi-

täisi kehittää puolison ja 

muiden perheen jäsenten 

huomiointiin liittyviä in-

terventioita ja tutkia 

puolison kokemusta lä-

heisen sairastuessa ma-

sennukseen. Depressio-

hoitajien ohjaamien hoi-

dollisten ryhmien vai-

kuttavuudesta voisi 

tehdä tutkimuksia perus-

terveydenhuollossa. Sa-

moin depressiohoitajan 

yhteistyötä eri yhteistyö-

tahojen kanssa voisi tut-

kia laadullisin menetel-

min. 

3.  Alhonkoski Mika Kuvaileva laadullinen tut-

kimusote; 

avoin kysely n=177; 

Mitä asioita psykiatri-

sen hoitajat kokivat op-

Hoitajat kokevat verkko-

kurssin erittäin monipuo-

Verkkokurssi tulee aina 

räätälöidä opiskelijoiden 

Tuottaa enemmän laa-

jempia katsauksia oppi-
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induktiivinen sisällönana-

lyysi 

pineensa verkkokurs-

silla? Miten psykiatri-

sen hoitajat kokivat 

hyödyntäneensä verk-

kokurssia omalla työ-

paikallaan kurssin ai-

kana? Miten psykiatri-

sen hoitajat kokivat ha-

luavansa kehittää oman 

työyksikkönsä toimin-

taa verkkokurssin jäl-

keen? 

lisena täydennyskoulu-

tusmuotona oppimisen, 

työssä hyödyntämisen ja 

kehittämisajatusten 

osalta. Hoitajat kokivat 

pystyvänsä hyödyntä-

mään verkkokurssia 

kurssin aikana sen sisäl-

lön sekä oman oppimisen 

kautta. Osalle hoitajista 

verkkokurssi ei tuonut 

minkäänlaisia oppimis-

kokemuksia eivätkä he 

kokeneet kurssia hyödyl-

liseksi oman työnsä kan-

nalta 

mukaan, johon tämän tut-

kimuksen tulokset viittaa-

vatkin. Kehittämisajatuk-

sia hoitajat toivat esille 

liittyen lisäresurssien koh-

dentamiseen työympäris-

töön sekä henkilökuntaan, 

toiminnan kehittämiseen 

aggressiotilanteissa sekä 

potilaiden ja omaisten tar-

peiden parempaan huomi-

oimiseen. 

misesta. Hoitajien oppi-

misesta tulisi tuottaa 

enemmän kokeellisia 

tutkimuksia, joiden 

avulla verkkokurssin 

vaikuttavuudessa saatai-

siin lisätietoa. Hyödyn-

tämisnäkökulmaa olisi 

hyvä jatkossa tutkia 

määrällisellä tutkimuk-

sella, jolloin tulosten 

yleistettävyys olisi pa-

rempi. Hyödyntämistä 

voitaisiin tutkia myös 

organisaatioiden näkö-

kulmasta, jolloin tutki-

mukseen olisi mahdol-

lista liittää kustannuste-

hokkuudenkin ulottu-

vuus. Tutkia verkko-

kurssin vaikuttavuutta 

hoitajien kehittämisaja-

tuksiin omasta työyksi-

köstään 

4. Anttila Minna Triangulaatio;  

laadulliset ja määrälliset 

tutkimusmenetelmät;  

kysely:  

1.vaihe hoitotyön johtajat 

n=36, potilaat n=364, poti-

laiden läheiset n=50,  

3. vaihe potilaat n=21, 

opiskelijat n=20 sairaan-

hoitajat n=35 

4. vaihe sairaanhoitajat 

n=38  

Ensimmäiseksi kuvat-

tiin skitsofreniaa sai-

rastaville potilaille 

suunnatun ja tietotek-

niikkaan pohjautuvan 

potilasopetuksen kehit-

tämisprosessi. Toiseksi 

havainnollistettiin hoi-

tajien toteuttaman, tie-

totekniikkaan pohjau-

tuvan potilasopetuksen 

Hoitajien aktiivisuus po-

tilasopetuksen toteutta-

miseen vaihteli ja aktiivi-

suus erosi sairaaloittain. 

Lähes 80 % suunnitel-

luista potilasopetustapaa-

misista toteutui: opetetta-

via potilaita oli 93 ja 

heitä opetti 83 hoitajaa. 

Alle 2 % potilasopetusta-

paamisista keskeytyi, ja 

Ymmärtää erilaisten teki-

jöiden vaikutus IT-pohjai-

sen potilasohjauksen 

omaksumiseen ja kehittä-

miseen psykiatrisessa hoi-

totyössä. Organisaatioon ja 

johtajuuteen liittyviä kysy-

myksiä tulisi tarkastella 

siitä näkökulmasta, kuinka 

organisaatio suhtautuu po-

tilasohjaukseen, sairaan-

Lisätutkimusta käytettä-

vyydestä, helppokäyttöi-

syydestä, motivaatioon, 

koulutukseen ja organi-

saatioon liittyvistä teki-

jöistä kehitettäessä ja to-

teutettaessa IT-pohjaista 

potilasohjausta mielen-

terveyspalveluissa. Lisä-

tietoa tarvitaan siitä, 

kuinka potilaita tuetaan 
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haastattelu:  

2. vaihe hoitotyön ammat-

tilaiset n=10 

3. vaihe hoitotyön ammat-

tilaiset n=10; 

laadulliset ja määrälliset 

aineiston analyysimenetel-

mät. 

 

käyttöönotto ja tutkit-

tiin käyttöönottoon liit-

tyviä tekijöitä. Lisäksi 

kuvattiin potilasope-

tuksen toteutumista 

päivittäisessä kliini-

sessä hoitotyössä ja tut-

kittiin potilasopetuksen 

toteutumiseen liittyviä 

tekijöitä. Kolmanneksi 

arvioitiin hoitajien ko-

kemuksia tietotekniik-

kaan pohjautuvasta po-

tilasopetuksesta vuo-

den käytön jälkeen 

noin joka kymmenes häi-

riytyi potilaasta johtu-

vista tai ulkoisista syistä. 

Psyykkisesti huonompi-

kuntoisten potilaiden po-

tilasopetustapaamiset 

kestivät useita päiviä. 

Vuoden käyttökokemuk-

sen jälkeen hoitajat ku-

vasivat tietotekniikkaan 

pohjautuvan potilasope-

tuksen sisältävän potilai-

den ja hoitajien näkökul-

masta sekä etuja että 

haittoja. Tietotekniik-

kaan pohjautuva potilas-

opetus on käyttökelpoi-

nen menetelmä jopa sul-

jetuilla akuuteilla psyki-

atrisilla osastoilla hoidet-

tavien vakavasti sairai-

den potilaiden kanssa. 

Tekniikan käyttöönotto 

vaatii kuitenkin aikaa ja 

mukautumista vallitse-

vaan kliiniseen hoitokäy-

täntöön. 

hoitajien IT-taitojen kehit-

tämiseen sekä sairaanhoi-

tajien saamaan tukeen joh-

tajilta.  

IT-pohjaisen potilasoh-

jauksen avulla. Lisätie-

toa tarvitaan siitä, 

kuinka selata internet-si-

vuja, käyttää sosiaalista 

mediaa ja keskustella 

niistä potilaiden kanssa 

joilla mielenterveyson-

gelmia. Lisätietoa tarvi-

taan siitä, kuinka koulut-

taa ja kannustaa sairaan-

hoitajia, erityisesti pas-

siivisia, IT-pohjaisen po-

tilasohjauksen käyttöön 

päivittäisessä työssä. 

5. Hautala- Jylhä Pirjo-

Liisa 

Laadullinen tutkimusote,  

fenomenografinen lähesty-

mistapa;  

puolistrukturoitu haastat-

telu n=28; 

fenomenografinen analyysi 

Tutkimuksessa etsittiin 

osallistujien käsityksiä 

potilas – hoitajasuhteen 

sisällöstä, jälkipolikli-

nikkakäyntien sisäl-

löstä, hoidon jatku-

vuutta edistävistä teki-

jöistä ja jälkipoliklinik-

katoiminnan hyödyistä. 

Hyvä potilas – hoitaja-

suhde loi perustan jälki-

poliklinikkatoiminnalle 

ja sillä oli oleellinen 

merkitys onnistuneelle 

hoidolle. Jälkipoliklinik-

kakäyntien sisältö oli hy-

vin monipuolinen sisäl-

Psykiatrian alalla työsken-

televällä hoitohenkilökun-

nalla tulee olla mahdolli-

suus jatkuvaan koulutuk-

seen ja työnohjaukseen. 

Kotikäynnit on mahdollis-

tettava jälkipoliklinikkatoi-

minnassa, koska kotikäyn-

Tarkastella mitkä poti-

lasryhmät tulevat aute-

tuiksi jälkipoliklinikka-

toiminnalla ja onko ole-

massa potilasryhmiä tai 

yksittäisiä potilaita joi-

den seuranta osastohoi-

don jälkeen on toteutet-

tava aina ja ainoastaan 
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täen potilaan hoidon ar-

viointia ja lääkehoidon 

toteutumisen arviointia, 

potilaan voinnin huonon-

tumisen ehkäisyä, joka-

päiväisen elämän tuke-

mista, hoitoon motivoin-

tia ja potilaan omaisten 

huomioimista. Jälkipoli-

klinikkatoiminnassa oli 

monia tekijöitä, jotka tu-

kivat hoidon jatkuvuutta. 

Kaksi oleellisen tärkeää 

tekijää olivat potilaan 

mahdollisuus ottaa tarvit-

taessa yhteyttä vuode-

osastolle ympäri vuoro-

kauden ja hoitajien aktii-

vinen puuttuminen, jos 

potilas ei tullut sovitulle 

jälkipoliklinikkakäyn-

nille. Jälkipoliklinikka-

toiminta auttoi potilasta 

selviytymään kotona ja 

avohoidossa. Hoitajille 

jälkipoliklinikkatoiminta 

oli motivoivaa ja palkit-

sevaa, ja antoi voimia 

hoitotyöhön. Hoitajat ha-

lusivat tehdä enemmän 

työtä jälkipoliklinikalla, 

mutta tiedostivat vuode-

osastojen rajalliset henki-

löstöresurssit. Hyvä yh-

teistyö muiden potilaan 

hoitoon osallistuvien 

nit mahdollistavat hahmot-

tamaan paremmin potilaan 

tilanteen yleisesti ja tarjoaa 

paremman mahdollisuuden 

näin kuntoutumisen suun-

nittelulle. Yksilöllisesti 

suunniteltu jälkipoliklinik-

katoiminta mahdollistaa 

paremmin hoidon jatku-

vuuden ja lisää potilaan 

turvallisuuden tunnetta vä-

hentäen samalla potilaan 

tarvetta käyttää peruster-

veydenhuollon tai päivys-

tyksen palveluita. Hoita-

jien nopeat reaktiot peruut-

tamattomiin käynteihin 

voivat ennaltaehkäistä tai 

estää sairaalajakson. Psy-

kiatrisen hoitotyön palve-

luiden systemaattinen jär-

jestäminen ja koordinointi. 

sairaalahenkilökunnan 

tai vaihtoehtoisesti avo-

hoitohenkilökunnan toi-

mesta. Sairaanhoitajien 

vastuun ja velvollisuuk-

sien selventäminen jälki-

poliklinikkatoiminnassa. 

Psykiatrisen jälkipolikli-

nikkatoiminnan laajuu-

den ja toimintakäytäntö-

jen selvittäminen. Tutki-

mus tarjottujen palvelui-

den pitkän ajan vaiku-

tuksista. Tutkia jälkipo-

liklinikkatoiminnan vai-

kutuksia sairauden oirei-

siin, potilaan elämänlaa-

tuun ja toimintakykyyn 

sekä sairauden uusiutu-

miseen. Tutkia eri toi-

mintaympäristöjä, joissa 

hoitajat ja potilaat työs-

kentelevät jälkipolikli-

nikkatoiminnassa sekä 

määrittää toimintaan liit-

tyviä käsitteitä. Selvittää 

jälkipoliklinikkatoimin-

nan kustannustehok-

kuutta ja vaikuttavuutta 

suhteessa muihin psyki-

atrisen avohoidon muo-

toihin. 
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yhteistyötahojen kanssa 

auttoi potilasta selviyty-

mään avohoidossa. Toi-

saalta taas puute yhteis-

työn koordinoinnissa ja 

epäselvä työnjako vai-

keuttivat potilaan hoitoa. 

6. Hentinen Kirsi Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=8; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi. 

Miten mielenterveys-

ongelmista kärsivien 

henkilöiden omaiset 

kokivat dialektisen 

käyttäytymisterapian? 

Mitä muuttui omaisten 

kokemana dialektisen 

käyttäytymisterapian 

omaisten ryhmän ansi-

oista? 

Omaiset kokivat saa-

neensa ryhmästä uusia 

taitoja, tietoa ja vertaistu-

kea. Ryhmä ja ryhmän 

vetäjä koettiin tärkeiksi 

ja muutosta tukeviksi. 

Omaisten kokemukset 

ryhmästä olivat valtaosin 

positiivisia. Omaiset ko-

kivat positiivista muu-

tosta tapahtuneen ryh-

män aikana tai sen jäl-

keen heissä itsessään ja 

heidän suhteessaan sai-

rastuneeseen. Myös joi-

takin negatiivisia koke-

muksia ryhmästä jäi, 

mutta pääosin ryhmä ko-

ettiin omaa itseä tuke-

vana ja siten suhdetta 

sairastuneeseen paranta-

vana. 

Koska omaisten kokemuk-

set olivat valtaosin positii-

visia, dialektista käyttäyty-

misterapiaa voidaan suosi-

tella, mutta sitä tulisi tutkia 

jatkossa laajemmilla ai-

neistoilla. 

Jatkotutkimusaiheita 

voisivat olla esimerkiksi, 

miten omaiset kokevat 

tietojen ja taitojen säily-

neen pitemmällä aikavä-

lillä ja onko saavutettu 

muutos pysyvää. Lisäksi 

jatkotutkimusta pitäisi 

tehdä dialektisen käyt-

täytymisterapian toteu-

tuksesta omaisryhmille, 

jotta saataisiin lisää 

näyttöä ryhmän toteu-

tuksen hyödyistä. 

7. Heikkinen Arja 

Tiri Helmi 

Triangulaatio, laadulliset 

ja määrälliset tutkimusme-

netelmät; 

haastattelu potilaat n=38, 

vastuuhoitajat n=35,  

rekisteritietolomakkeet 

n=49; 

Mitkä syyt johtivat 

eristämiseen? Miten 

potilaiden ja hoitajien 

mielestä eristämistä oh-

jaavat periaatteet, ku-

ten laillisuus, itsemää-

Yleisin syy eristämiselle 

oli aggressiivinen käyt-

täytyminen. Suurin osa 

eristämisestä tapahtui 

tahdonvastaisesti. Eristä-

minen tuli yllätyksenä 

Huomion kiinnittäminen 

potilaan hoitoon eristämi-

sen aikana. Sovittujen ja 

riittävän usein toistuvien 

keskustelujen järjestämi-

nen potilaan kanssa poti-

Millä keinoin eristämi-

sen tarve voitaisiin mini-

moida? Mikä eristämis-

muoto on potilaan kan-

nalta tarkoituksenmukai-

sin? Mikä eristämisessä 

on hoidollista ja mikä 
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laadulliset ja määrälliset 

aineiston analyysimenetel-

mät 

 

 

räämisoikeus, koske-

mattomuus, vuorovai-

kutuksellisuus ja tur-

vallisuus toteutuivat 

käytännössä? Miten 

potilaita hoidettiin eris-

tämisen aikana? 

puolelle potilaista. Eris-

tämisen syistä keskustel-

tiin potilaiden mielestä 

huonosti. Eristäminen 

koettiin epäoikeudenmu-

kaisena. Potilaiden koke-

mukset eristämishoidosta 

ja sen vaikutuksista ero-

sivat hoitajien kokemuk-

siin. 

laan psyykkisen tilan arvi-

oimiseksi ja eristämistilan-

teiden ennakoimiseksi. 

Henkilökunnan riittävä mi-

toitus ja joustava toiminta. 

Keskustelu eristämistapah-

tumista. 

potilaan paranemista 

haittaavaa? Mitkä eri te-

kijät vaikuttavat potilai-

den ja hoitajien koke-

musten erilaisuuteen? 

8. Hipp Kirsi Laadullinen tutkimusote, 

fenomenologinen lähesty-

mistapa;  

teemahaastattelu n=9;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Mitkä tekijät tukevat 

kokemusarvioijina toi-

mivien mielenterveys-

kuntoutujien osalli-

suutta mielenterveys-

palvelujen kehittämis-

toiminnassa? Millaista 

hyötyä kokemusarvioi-

jina toimivat mielenter-

veyskuntoutujat koke-

vat osallisuudestaan 

olevan? 

Kokemusarvioijien osal-

lisuuden kokemusta tu-

kevat kokemus-arvioijan 

yksilölliset valmiudet, 

kokemusarviointitoimin-

nan hyvä organisointi, 

kannustava ja tasavertai-

nen yhteistyö terveysalan 

ammattilaisten kanssa 

sekä kokemus-asiantunti-

juuden arvostus yhteis-

kunnassa. Kokemusar-

vioijan osallisuutta tuke-

vat aktiivinen osallistu-

minen, vertaisryhmään 

kuuluminen sekä koke-

mus tasavertaisesta kuul-

luksi tulemisesta ja mah-

dollisuudesta vaikuttaa. 

Kokemusarvioijana toi-

miminen tukee osalli-

suutta, mutta osallisuu-

den toteutumisessa eten-

kin yhteistyössä terveys-

alan ammattilaisten 

Kokemusarvioijien osalli-

suuden tukemisessa on 

näin ollen huomioitava yk-

silölliset ja yhteistyösuh-

teisiin liittyvät tekijät, or-

ganisatoriset tekijät sekä 

laajemmin yhteiskunnalli-

set näkökohdat. 

Kokemusarvioijan osalli-

suudesta on hyötyä sekä 

kokemusarvioijien oman 

kuntoutumisen että mie-

lenterveyspalvelujen laa-

dun näkökulmasta, joten 

on tärkeää vakiinnuttaa ko-

kemusarvioinnin asema 

terveyspalvelujärjestel-

mässä. 

Jotta kokemusasian- 

tuntijoiden osallisuus voisi 

toteutua ajankohtaisissa 

kansallisissa ja kansainvä-

lisissä suosituksissa määri-

tellyllä tavalla, tarvitaan 

juhlapuheiden lisäksi ra-

kenteellisia toimia 

Ilmiötä olisi jatkossa 

syytä tarkastella ammat-

tilaisten näkökulmasta – 

miten terveysalan am-

mattilaiset kokevat ko-

kemusarvioijien osalli-

suuden yhteistyössä ja 

vastaavatko heidän nä-

kemyksensä osallisuu-

den haasteista kokemus-

arvioijien kuvauksia. 

Lisätutkimusta tarvitaan 

kokemustiedon käytöstä 

välineenä tutkimuspro-

sessin eri vaiheissa. 

Lisää tieteellistä tutki-

musnäyttöä tarvitaan ko-

kemusasiantuntijajohtoi-

sesta kehittämistyöstä. 

Kokemusasiantuntijoi-

den osallisuutta on tut-

kittu erityisesti kvalita-

tiivisilla tutkimuksilla. 

Yleistettävän tiedon saa-
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kanssa on haasteita. Ko-

kemusarvioijien osalli-

suudesta terveyspalvelu-

jen kehittämisessä on 

hyötyä sekä yksilötasolla 

että palvelujen laadun 

näkökulmasta. Osallisuus 

tukee kokemusarvioijan 

omaa kuntoutumista ja 

yhteiskunnallista täysi-

valtaistumista. Hyödyn-

tämällä kokemustietoa 

terveyspalvelujen kehit-

tämistyössä voidaan ko-

kemusarvioijien mukaan 

lisätä mielenterveystilan-

palvelujen asiakaskeskei-

syyttä ja inhimillisyyttä. 

miseksi ilmiötä olisi tär-

keä lähestyä myös kvan-

titatiivisin menetelmin. 

Kokemusarviointitoi-

minnan kehittämisen 

kannalta olisi tärkeää 

tehdä vaikuttavuustutki-

musta kokemusarvioin-

nin vaikutuksista organi-

saatioissa. 

9. Horppu Carita  Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu potilaat 

n=4, perheenjäsenet n=4; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Kuvata potilaan ja per-

heenjäsenten kokemuk-

sia hoidosta kriisihoito-

jaksolla. Kuvata poti-

laan ja perheenjäsenten 

toiveita kriisihoitojak-

solle. 

Kahden viikon hoitojak-

solla tärkeintä oli potilai-

den mielestä hoitajan 

kanssa vietetty yhteinen 

aika. Myös perheenjäse-

net arvostivat läheisen 

saamia keskusteluhetkiä. 

Keskustelut lisäsivät po-

tilaan ymmärrystä sai-

rauttaan kohtaan ja hel-

pottivat oloa. Hoitosopi-

mukset sitouttivat poti-

laat hoitoon. Erilaiset 

ryhmät, liikunta ja ajan-

viete edistivät toipu-

mista. Sairaala hoitoym-

päristönä vaikutti poti-

Hoitojakson sisällön tiivis-

täminen ja sen pituuden 

miettiminen jatkossa.  

Hoitajien työssäjaksami-

seen tulisi kiinnittää huo-

miota muun muassa sään-

nöllisellä työnohjauksella 

ja työvuorojärjestelyillä.  

Perhekeskeisen hoitokult-

tuurin kehittämistyön tulisi 

jatkua. Huomion kiinnittä-

minen jatkossa perheen 

tarpeisiin. Psykoedukatii-

visten perheinterventioiden 

kehittäminen osastolla. 

Tutkia potilaiden ja per-

heenjäsenten kokemuk-

sia avohoidosta. Kuinka 

perheet huomioidaan 

osana potilaan avohoi-

toa? Hoitajien kokemuk-

set mielenterveyshoito-

työstä vastaavanlaisella 

strukturoidulla kriisihoi-

tojaksolla. Tutkia kah-

den viikon kriisihoidon 

vaikuttavuutta potilaan 

toipumiseen. Olisiko po-

tilaan mahdollista hoitaa 

tuetumman avohoidon 

keinoin ja kuinka krii-

sijaksolla hoidettavat 

potilaat selviytyisivät 
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laan psyykkiseen voin-

tiin. Hoitajan ammatilli-

suutta ja aitoa kiinnostu-

neisuutta arvostettiin. 

Myös hoitajan taito koh-

data potilaat ja perheen-

jäsenet ymmärtäen oli 

tärkeää. Potilaat vaistosi-

vat hoitajien sanattomat 

viestit heidän ilmeistään 

ja kehon kielestään. Hoi-

tajien toivottiin kannus-

tavan potilaita enemmän 

toimintaan ja käyttävän 

enemmän aikaa potilaan 

kanssa tehtävien tekemi-

seen. Potilaat kokivat tar-

vitsevansa nopeasti kes-

kusteluapua pahan olon 

yllättäessä. Hoitajalta 

odotettiin tilanneherk-

kyyttä ja muistavan hy-

vät tavat kohdatessaan 

potilaat. Perheen tarpei-

den huomioimista toivot-

tiin enemmän. Osaston 

viihtyvyyttä toivottiin 

kohennettavan. 

esimerkiksi avohoi-

dossa? 

10. Hyvönen Senja Laadullinen tutkimusote, 

fenomenologis-hermeneut-

tinen lähestymistapa; 

avoin haastattelu n=9, tee-

mahaastattelu n=25;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi. 

Alustavana tutkimus-

tehtävänä oli kuvailla 

ja ymmärtää peruster-

veydenhuollon henki-

löstön käsityksiä: 

*perusterveydenhuol-

lon mielenterveystyön 

Perusterveydenhuollon 

mielenterveystyöhön 

ovat 1990-luvulla heijas-

tuneet lukuisat muutoste-

kijät, jotka liittyvät ter-

veydenhuollon palvelu-

järjestelmiin sekä niiden 

Jotta mielenterveyden 

edistäminen voisi peruster-

veydenhuollossa toteutua, 

se edellyttää, että niin asia-

kas kuin työntekijäkin ym-

märretään kokonaisvaltai-

sesta ihmiskäsityksestä 

Terveydenedistämistyön 

menetelmiä ja terveys-

seurannan indikaatto-

reita on kehitettävä ko-

konaisvaltaisesti ihmis- 

ja terveyskäsityksestä 

lähtien. Tulevan hoito-

tieteellisen tutkimuksen 
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muutoksista 1990-lu-

vulla 

*perusterveydenhuol-

lon mielenterveystyön 

tehtävistä ja sisällöstä 

*ammattitaidostaan ja 

sen kehittämistarpeista 

perusterveydenhuollon 

mielenterveystyössä 

*perusterveydenhuol-

lon mielenterveystyön 

kehittämistarpeista ja – 

keinoista. 

organisointiin ja rajoituk-

seen. Väestön hyvin-

vointi sekä omatoimisuu-

den ja turvallisuuden säi-

lyttäminen ovat peruster-

veydenhuollon mielen-

terveystyön tavoitteita. 

Perusterveydenhuollon 

tehtäviä mielenterveys-

työssä ovat ennaltaeh-

käisy, mielenterveyson-

gelmien tunnistaminen ja 

hoito sekä potilaiden oh-

jaaminen ja lähettäminen 

jatkohoitoon. Peruster-

veydenhuollon voimava-

ran mielenterveystyössä 

muodostavat palvelujär-

jestelmä, henkilöstö, vä-

estövastuujärjestelmä 

sekä väestön ja työnteki-

jöiden välinen suhde. Ra-

joitteet liittyivät palvelu-

järjestelmän piirteisiin, 

työntekijöihin sekä yh-

teistyön ongelmiin. 

Työntekijän ammattitai-

don perustana ovat kiin-

nostus ihmistyöhön, am-

matillinen yhteistyö, elä-

mänkokemukset, työko-

kemukset, koulutukset ja 

harrastukset. Työntekijän 

vahvuuksia mielenter-

veystyössä ovat asenteet, 

lähtien. Työntekijän mie-

lenterveyden edistäminen 

palvelee asiakkaan mielen-

terveyden edistämistä. 

Työntekijän ammattitaidon 

ja mielenterveyden edistä-

miseksi mielenterveystyötä 

tekevillä on oltava mah-

dollisuus työnohjaukseen.  

Yhteistyö on sekä työvä-

line että kehittämisen väli-

nen perusterveydenhuollon 

mielenterveystyössä.  

Keskeinen tulevaisuuden 

haaste on väestövastuussa 

toimivien moniammatillis-

ten tiimien toiminnan ke-

hittäminen mielenterveys-

työtä mahdollistavaan ja 

tukevaan suuntaan.  Ope-

tussuunnitelman perustaksi 

on otettava käsitys mielen-

terveydestä dynaamisena, 

positiivisena ihmisyyden 

ominaisuutena sekä mie-

lenterveystyöstä kaikille 

sosiaali-, terveys- ja kasva-

tustyöntekijöille kuuluvana 

työn ulottuvuutena. 

yksi keskeinen haasta on 

terveyttä ja terveyden 

edistämistä koskevan 

ontologisen tason tiedon 

lisääminen.  Mielenter-

veydestä, mielenterveys-

työstä moniammatilli-

sena työnä sekä mielen-

terveystyön opetuksesta 

tarvitaan lisää tutkimus-

tietoa. 
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ammatillisen itsetunte-

muksen taidot, vuorovai-

kutustaidot, elämisen tai-

dot sekä ihmissuhdetai-

dot. Perusterveydenhuol-

lon mielenterveystyön 

kehittämiseksi tarvitaan 

toimenpiteitä yhteis-

kunta- ja koulutuspolitii-

kan tasolla, alueellisen ja 

paikallisen päätöksen-

teon tasolla, palveluiden 

tasolla sekä työntekijän 

tasolla. 

11. Hämäläinen Tapio 

Lantta Kati 

Määrällinen tutkimusote; 

lomakekysely n=334;  

tilastolliset analyysimene-

telmät. 

Millaisena hoitotyönte-

kijät kokevat työhyvin-

vointinsa mielenter-

veystyössä? Millaisia 

eroja työhyvinvoin-

nissa on kahden erilai-

sen organisaation sekä 

avohoidossa ja osasto-

työssä työskentelevien 

hoitotyöntekijöiden vä-

lillä? Millaisia psyyk-

kisiä ja sosiaalisia 

kuormitustekijöitä on 

kahden erilaisen orga-

nisaation sekä avohoi-

dossa ja osastotyössä 

työskentelevien hoito-

työntekijöiden välillä? 

Miten taustamuuttujat 

ovat yhteydessä työnte-

kijöiden kokemaan työ-

hyvinvointiin? Miten 

Työhyvinvointi koettiin 

keskinkertaisena. Työhy-

vinvointia heikentävinä 

tekijöinä voidaan tässä 

tutkimuksessa pitää orga-

nisaatioon sitoutumatto-

muutta, henkilöstön 

heikkoa huomioon ottoa, 

työstä saadun palautteen 

niukkuutta, arvoristirii-

toja ja heikkoa luotta-

musta johtoon. Lisäksi 

lähiesimiehiltä toivottiin 

nopeampaa puuttumista 

työyhteisön ristiriitoihin. 

Osastotyössä olevien 

hoitotyöntekijöiden kes-

kimääräinen työhyvin-

vointi oli huonompi kuin 

avohoidossa työskentele-

vien hoitotyöntekijöiden. 

Kahden eri organisaation 

Työhyvinvointiin ja työ-

hön sitoutumisen näkökul-

masta tarkasteltuna olisi 

tärkeää kehittää organisaa-

tioiden palautekäytäntöjä. 

Esimiesten riittävän nopea 

reagointi työyhteisössä 

oleviin ristiriitoihin. Työ-

hyvinvoinnin lisäämisen 

kannalta on tärkeää, että 

mahdolliset riskitekijät 

pystytään tunnistamaan. 

Selvittää miten organi-

saatioon sitoutumisen 

osa-aluetta voitaisiin 

työhyvinvoinnin näkö-

kulmasta parantaa. Sel-

vittää, eroavatko hoito-

työntekijöiden koke-

mukset muun mielenter-

veystyössä toimivan 

henkilökunnan koke-

muksista. Laadullinen 

tutkimus voisi tuottaa 

erilaista tietoa hoitohen-

kilökunnan odotuksista, 

kokemuksista ja toi-

veista, jotka kohdistuvat 

työhyvinvointiin. 
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psyykkiset ja sosiaali-

set kuormitustekijät 

ovat yhteydessä työnte-

kijöiden kokemaan työ-

hyvinvointiin? 

välillä löytyi työhyvin-

voinnin kokemisessa 

eroja muun muassa orga-

nisaatioon sitoutumisessa 

ja mahdollisuuksissa vai-

kuttaa omaan työhön. 

Psyykkisillä ja sosiaali-

silla kuormitustekijöillä 

oli yhteyttä hoitotyönte-

kijöiden kokemaan työ-

hyvinvointiin mielenter-

veystyössä. Useimmilla 

kuormitustekijöillä oli 

yhteys työn hallintaan, 

johtamiseen, sosiaaliseen 

ilmapiiriin ja organisaa-

tioon sitoutumiseen. 

12. Hätönen Heli Triangulaatio;  

puolistrukturoitu haastat-

telu n=51;  

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät, induktii-

vinen sisällönanalyysi. 

Mitä mielenterveyden 

ongelmiin ja niiden 

hoitoon liittyviä asioita 

potilaat pitävät tär-

keänä saada tietää sai-

raalahoidon aikana? 

Mitkä tekijät ovat yh-

teydessä potilaiden kä-

sityksiin tiedon tärkey-

destä? Miltä mielenter-

veyden ongelmiin ja 

niiden hoitoon liitty-

viltä alueilta potilaat 

ovat saaneet riittävästi 

tietoa sairaalahoidon 

aikana? Mitkä tekijät 

ovat yhteydessä potilai-

den käsityksiin tiedon-

saannin riittävyydestä? 

Psykiatrisessa sairaala-

hoidossa olevat potilaat 

pitivät tärkeänä saada 

tietoa sairaudesta ja sen 

hoidosta, eri tukimuo-

doista sekä potilaan oi-

keuksista. Potilaat eivät 

kuitenkaan koe saavansa 

riittävästi tietoa näiltä 

alueilta. Suurin osa vas-

taajista toivoi saavansa 

tietoa keskustellen henki-

lökunnan kanssa. Kes-

kustelujen lisäksi he toi-

voivat saavansa tietoa 

usealla eri tavalla rinnak-

kain sekä mahdollisuuk-

sia itsenäiseen tiedon 

Psykiatrista hoitotyötä tu-

lee kehittää tukemaan poti-

laiden tiedonsaantia aiem-

paa paremmin. Käytännön 

hoitotyöhön tarvitaan 

strukturoituja, potilaan yk-

silölliset tarpeet huomioi-

via menetelmiä, joiden 

avulla voidaan myös osoit-

taa, mitä tietoa ja millä 

menetelmin potilaalle on 

annettu. Huomiota tulee 

kiinnittää tiedon antami-

seen laaja-alaisesti koskien 

sairautta ja hoitoa, eri tuki-

muotoja ja potilaan oi-

keuksia. Potilaslähtöisten 

yhteistoiminnallisuuteen 

Tarvitaan lisää tutkittua 

tietoa eri tiedonvälittä-

mismenetelmien vaikut-

tavuudesta, jotta voidaan 

edelleen kehittää tehok-

kaaksi havaittuja mene-

telmiä. Lisäksi eri mene-

telmien vaikuttavuudesta 

tarvitaan tietoa suunni-

teltaessa terveydenhuol-

lon rajallisten resurssien 

käyttöä. 
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Miten potilaat haluaisi-

vat saada tietoa sai-

raudestaan ja sen hoi-

dosta? Mitä ovat tie-

donsaantiin liittyvät 

ongelmat potilaiden 

kuvaamana? Miten po-

tilaat haluaisivat kehit-

tää tiedonsaantia sai-

raalassa? 

hankintaan. Tiedonsaan-

nin ongelmat potilaiden 

kuvaamina olivat rajoi-

tettu tiedon antaminen, 

potilaan kohtaamiseen 

liittyvät ongelmat sekä 

henkilökunnan ja poti-

laan omien tiedollisten 

edellytysten vajavuudet. 

Tiedonsaannin kehittä-

misalueita potilaiden ku-

vausten mukaan olivat 

tiedonvälittämistapojen 

kehittäminen, potilaan 

huomioimisen kehittämi-

nen sekä henkilökunnan 

riittävän tiedon varmista-

minen. 

perustuvien interventioi-

den käytön mahdollistami-

nen. Uuden teknologian 

mahdollisuuksien hyödyn-

täminen mielenterveys-

työssä. Potilaille tulee tar-

jota mahdollisuus osallis-

tua aktiivisesti tiedonsaan-

nin kehittämiseen ja huo-

mioida heidän näkökul-

mansa palvelujen laadun 

arvioinnissa. Hoitohenki-

lökunnan riittävä tukemi-

nen esimerkiksi työnoh-

jauksen, koulutuksen ja 

omaan työhön vaikuttami-

sen mahdollistamisen 

kautta. 

13. Hätönen Heli Triangulaatio, määrälliset 

ja laadulliset tutkimusme-

netelmät;  

strukturoitu kysely: 

1.vaihe potilaat n=313, 

4.vaihe potilaat n=311 

puolistrukturoitu haastat-

telu: 

2.vaihe potilaat n=51 

puolistrukturoitu kysely: 

3.vaihe hoitohenkilökunta 

n=55 

teemahaastattelu: 

5.vaihe potilaat n=16; 

kuvaileva tilastollinen ana-

lyysi, induktiivinen sisäl-

lönanalyysi. 

 

Potilaiden käsityksiä it-

sehallintaa tukevasta 

potilasopetuksesta tut-

kittiin ensimmäisessä 

vaiheessa kuvaamalla 

potilaiden (n = 313) 

tyytyväisyyttä potilas-

opetukseen. Toisessa 

vaiheessa selvitettiin 

potilaiden (n = 51) ko-

kemuksia potilasope-

tuksesta. Kolmannessa 

vaiheessa potilasope-

tuksen toteutumista ku-

vattiin hoitohenkilö-

kunnan (n = 55) näkö-

kulmasta kansallisessa 

Potilaat olivat tyytymät-

tömiä saamaansa potilas-

opetukseen. Potilailla oli 

tarve saada tietoa sairaa-

lahoidon aikana.  

Henkilökunta kuvasi po-

tilasopetuksen sisältävän 

laajasti tutkitut tiedon 

alueet, mutta käytännön 

toteutumisessa raportoi-

tiin puutteita. Eri potilas-

opetusmenetelmistä 

strukturoidut menetel-

mät, joissa käytettiin vä-

lineitä, hyödyttivät poti-

laita. Potilaat kokivat, 

että kaikille potilaille 

Potilaan itsehallintaa tuke-

van potilasopetuksen laa-

dun kehittämiseksi potilas-

opetusta tulee tarjota syste-

maattisesti, huomioiden 

potilaan yksilölliset tarpeet 

sekä hyödyntäen monipuo-

lisia tiedonsaantia tukevia 

menetelmiä. Potilasope-

tuksen toteutumisen var-

mistamiseksi on tuotettava 

kirjallisia ohjeita, lisättävä 

hoitajien tietoja ja taitoja 

toteuttaa potilasopetusta 

sekä varmistettava käytet-

tävien tilojen ja välineiden 

toimivuus. 

Tutkimusta systemaatti-

sista ja käyttökelpoisista 

menetelmistä, jotka aut-

tavat henkilökuntaa arvi-

oimaan potilaiden yksi-

löllisiä tarpeita itsehal-

lintaa tukevassa potilas-

opetuksessa. Potilasoh-

jauksen kriteereiden ke-

hittäminen itsehallinnan 

tukemiseksi sekä kritee-

reiden käyttökelpoisuu-

den arviointi. Tutkia vai-

kuttavia menetelmiä tu-

kemaan sairaanhoitajien 

tietämystä ja taitoja tar-

jota itsehallintaa tukevaa 
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selvityksessä. Neljän-

nessä vaiheessa eri po-

tilasopetusmenetelmien 

vaikutuksia arvioitiin 

liittyen potilaiden (n = 

311) asenteisiin lääke-

hoitoon, tietotasoon ja 

koettuun tiedon tärkey-

teen.  Viidennessä vai-

heessa kuvattiin poti-

laiden (n = 16) koke-

muksia kolmesta eri 

potilasopetusmenetel-

mästä 

mahdollistetut syste-

maattiset potilasopetus-

käytännöt tukivat heidän 

tiedonsaantiaan sairaala-

hoidon aikana. 

potilasohjausta. Näyt-

töön perustuvan tiedon 

lisääminen systemaattis-

ten kirjallisuuskatsaus-

ten avulla informaatio-

teknologian käytöstä 

mielenterveysongelmia 

sairastavien potilaiden 

itsehallinnan tukemi-

sessa. 

14. Inkilä Jaana Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelut n=12;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi. 

Kuvata ensimmäistä 

kertaa masennuksen 

vuoksi psykiatrisessa 

avo-osastohoidossa 

olevien potilaiden ko-

kemuksia hoidon aikai-

sista peloista. Kuvata 

ensimmäistä kertaa ma-

sennuksen vuoksi psy-

kiatrisessa avo-osasto-

hoidossa olevien poti-

laiden selviytymistä 

hoidon aikaisista pe-

loista. 

Haastateltavien koke-

muksen psykiatrisesta 

hoidosta olivat pääosin 

myönteisiä. Pelot ilmeni-

vät epävarmuutena ja 

epätietoisuutena osas-

tolle tultaessa. Lääkityk-

seen suhtauduttiin pelolla 

ja lisäksi koettiin arvos-

telun ja kohtaamisen pel-

koja. Myös tietämättö-

myys tulevaisuudesta pe-

lotti. Peloista selviydyt-

tiin osastohoidon avulla 

sekä perheen, ystävien ja 

hoidollisten keskustelu-

jen tuella. Lisäksi lääk-

keet ja masennus sekä 

toiminta vähensivät pel-

koja. Usein pelkojen 

kohteet ja selviytymis-

Psykiatrinen hoitotyö tar-

vitsee hoitotieteen tuotta-

maa tietoa potilaiden koke-

muksista. 

Tarvitaan eri tutkimus-

menetelmin toteutettua 

lisätutkimusta psykiat-

risten potilaiden peloista 

niin potilaiden kuin lä-

hiomaisten ja hoitohen-

kilökunnan näkökul-

masta. Tutkimusta siitä, 

millaisia pelkokokemuk-

sia suljetulla psykiatri-

sen osaston potilailla on 

ja miten he niistä selviy-

tyvät. Tarvitaan tutki-

mustietoa eri-ikäisten ja 

eri elämänvaiheissa ole-

vien psykiatristen poti-

laiden peloista. Mielen-

kiintoista olisi yhdistää 

pelko- ja selviytymis-

mittareita samassa tutki-

muksessa. Mittareiden 

luotettavuuden testaus 
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keinot kietoutuivat yh-

teen niin, että samat asiat 

pelottivat ja olivat sel-

viytymiskeinoina. Esi-

merkiksi osastohoito, 

lääkitys, hoitoneuvotte-

lut, keskustelut ja tule-

vaisuus esiintyivät sekä 

pelon kohteina että sel-

viytymiskeinoina. 

suomalaisilla psykiatri-

silla potilailla olisi myös 

tärkeää. Lisäksi voisi 

tutkia sitä, miten pelot ja 

selviytyminen liittyvät 

epävarmuuden ja epätie-

toisuuden sekä turvatto-

muuden tunteisiin. 

15. Järvenpää Elina  Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu mielen-

terveyskuntoutujat n=4, 

kuntoutusohjaajat n=2; 

deduktiivis-induktiivinen 

sisällönanalyysi  

 

 

Minkälainen on mie-

lenterveyskuntoutujan 

arkipäivä? Minkälainen 

on mielenterveyskun-

toutujan elämänlaatu? 

Mikä on kuntoutusoh-

jauksen merkitys mie-

lenterveyskuntoutujan 

arkipäivässä elämän-

laadun kannalta? Mitä 

mielenterveyskuntoutu-

jat toivovat kuntoutus-

ohjaukselta? Miten 

kuntoutusohjausta tulee 

kehittää? 

Mielenterveyskuntoutu-

jien arki oli yksilöllinen 

mutta jäsentyi selkeästi 

aamutoimiin, päivän as-

kareisiin, iltatoimiin ja 

yöhön. Arkipäivä kuvat-

tiin toimettomaksi eikä 

siihen sisältynyt riittä-

västi mielekästä teke-

mistä. Elämänlaatua hei-

kensi yksinäisyys, toi-

mintakyvyn aleneminen, 

huono fyysinen terveys, 

väsymys ja taloudellinen 

niukkuus. Kuntoutusoh-

jaajat kuvasivat mielen-

terveyskuntoutujien ar-

kea kapeutuneeksi mutta 

sisällöltään yksilöl-

liseksi. Mielenterveys-

kuntoutujat kokivat kun-

toutusohjauksen olleen 

merkityksellinen sekä ar-

kipäivän että elämänlaa-

dun kannalta. Kuntoutus-

ohjaus oli tuonut sisältöä 

Kuntoutusohjaus mielen-

terveyskuntoutujan arjen 

tukena ja elämänlaadun 

edistäjänä vaatii uutta ja 

luovaa ajattelua, eri palve-

lumuotojen punomista yh-

teneväiseksi palveluver-

koksi sekä uusien hoito- ja 

palvelumuotojen kokeiluja 

ja niiden asiakaslähtöistä 

arviointia. Mielenterveys-

kuntoutujan omaa mielipi-

dettä on kuunneltava suun-

niteltaessa kuntouttavaa 

toimintaa ja tukipalveluja. 

Kuntoutussuunnitelmat tu-

lisi ajanmukaistaa ja niiden 

oikeaoppista laatimista tu-

lisi edellyttää kaikilta mie-

lenterveyskuntoutuspro-

sessiin osallistuvilta ta-

hoilta. Kuntoutusohjausta 

tulisi kehittää vastaamaan 

myös sairastumiselle alttii-

den ihmisten tarpeisiin. 

Tutkimusta mielenter-

veyskuntoutuksesta nais-

näkökulmasta sekä eri-

laisilla tutkimusmenetel-

millä. Tutkimusta, jolla 

arvioidaan kuntoutusoh-

jauksen merkitystä mie-

lenterveyskuntoutujan 

elämään pidemmällä ai-

kavälillä. Kuntoutuspro-

jektien arviointi toimin-

tatutkimuksen avulla. 
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arkeen, tukea erilaisiin 

elämäntilanteisiin ja neu-

vontaa taloudellisen toi-

meentulon järjestämi-

seen. Kuntoutusohjaus 

merkitsi kuntoutujan ko-

konaisvaltaisen hyvin-

voinnin turvaamista ja 

yksilöllisten voimavaro-

jen vahvistamista esimer-

kiksi kuntoutussuunnitel-

man avulla. 

16. Karjalainen Miia Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=10;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi. 

Millaista vuorovaiku-

tus on potilaan ja mata-

lan kynnyksen vastaan-

ottotyötä tekevän työn-

tekijän välillä? Mil-

laista osaamista sai-

raanhoitajalla tulee olla 

työntekijöiden kuvaa-

mana toimiessaan ma-

talan kynnyksen vas-

taanottotyössä? 

Matalan kynnyksen mie-

lenterveyspalvelussa sai-

raanhoitaja on vuorovai-

kutuksessa potilaiden ko-

konaisvaltaisten ja enna-

koimattomien ihmiselä-

mään kuuluvien ongel-

mien ja ilmiöiden kanssa. 

Työkokemuksen tuoman 

osaamisen merkitys ko-

rostui itsenäisessä työs-

kentelyssä ja päätöksen-

teossa. Erityisiksi kehit-

tämisalueiksi nousi päih-

teisiin ja somaattisiin sai-

rauksiin liittyvän osaami-

sen lisääminen. Sairaan-

hoitajan tarvitseman 

osaamisen kuvauksissa 

painottui sairaanhoitajan 

joustava persoonallisuus, 

joka on edellytys muulle 

osaamiselle. Sairaanhoi-

Asiantuntijuuteen omi-

naista luovuutta tulee yllä-

pitää ja antaa luottamusta 

kehitystyölle myös työn si-

sällöstä käsin ulkoisten po-

liittisten ja rakenteellisten 

raamitusten rinnalla. 

Erilaisia menetelmällisiä 

koulutuksia tarvitaan edel-

leen lisä- ja täydennys 

koulutuksen muodoissa, 

joiden avulla työn kuor-

mittavuutta vähennetään ja 

työn hallintaa lisätään. Eri-

tyisesti päihteisiin ja so-

maattisiin sairauksiin on 

tarvetta saada lisää osaa-

mista. Matalan kynnyksen 

mielenterveyspalvelun yk-

siköille tulee luoda omat 

osaamisvaatimuskriteerit, 

jotka poikkeavat merkittä-

västi psykiatrisesta hoito-

Jatkotutkimushaasteena 

tulevaisuudessa on ku-

vailla, millä menetel-

millä sairaanhoitaja 

opiskelijat saavuttavat 

parhaiten syvällistä op-

pimista, joka antaa val-

miuksia itsenäiseen 

työskentelyyn jo valmis-

tumisen jälkeen. 
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tajan tulee hallita mata-

lan kynnyksen mielenter-

veyspalvelun yksikössä 

terveyden edistämiseen 

ja ennaltaehkäisyyn, sekä 

sairauksien ja häiriöiden 

oireiden lievittämiseen ja 

parantamiseen liittyviä 

menetelmällisiä taitoja. 

Sairaanhoitajan työn 

osaamisvaatimukset ovat 

lisääntyneet rakenteellis-

ten muutosten rinnalla, 

jolloin tehtävä alueet 

ovat laajentuneet ja lisä-

koulutuksen tarve on li-

sääntynyt. Potilaiden ko-

konaisvaltaisen hoidon 

tarpeen arvioinnissa sai-

raanhoitajan tulee osata 

soveltaa laaja-alaista ja 

monitieteistä teoreettista 

tietoa ja taitoa. 

työstä osastoilla ja polikli-

nikoilla. Sairaanhoitajan 

työkuvassa on tehtäväalu-

eita, joita aiemmin on to-

teuttanut päivystyksessä 

sairaalalääkäri tai psykiat-

rian erikoislääkäri. 

17. Kinnunen Asko Määrällinen tutkimusote; 

kysely n=72; 

tilastolliset analyysimene-

telmät 

Millaiseksi potilaat ar-

vioivat hoidon laadun 

psykiatrisilla osastoilla 

ja psykiatrisilla polikli-

nikoilla? Mitkä hoidon 

laadun osa-alueet ovat 

potilaille psykiatrisessa 

osastohoidossa ja poli-

klinikalla merkittäviä? 

Miten psykiatristen po-

tilaiden arvioinnit hoi-

don laadusta eroavat 

taustamuuttujittain? 

Potilaat arvioivat psyki-

atrisen hoidon laadun 

melko hyväksi. Parhaim-

min hoidon laadun osa-

alueista toteutuivat hen-

kilöstön ammatillisuus ja 

fyysisten tarpeiden huo-

miointi. Heikoimmat 

osa-alueet olivat kipujen 

ja pelkojen lievittäminen 

sekä riittävät henkilöstö-

resurssit. Iältään yli 51 

Kipujen hoitoon psykiatri-

sessa sairaanhoidossa on 

kiinnitettävä parempaa 

huomiota. Kivun hoidossa 

lähtökohtana on pidettävä 

sitä, että kipua on silloin, 

kun potilas sanoo sitä ole-

van ja kivun voimakkuus 

on sitä luokkaa, mitä poti-

las sen kertoo olevan. 

Potilaan tiedonsaantia 

omaa sairauttaan koske-

Onko hoidon laatu mie-

lenterveyspalveluissa 

yleisesti ottaen alhai-

sempaa, kuten tutkimus-

tulokset antavat ymmär-

tää, vai onko RILH mit-

tarissa ominaisuuksia, 

mitkä heikentävät tulok-

sia juuri psykiatrisessa 

sairaanhoidossa? Jatko-

tutkimushaasteena on 

kehittää RILH mittaria 
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vuotiaat potilaat arvioi-

vat fyysisten tarpeiden 

huomioinnin ja henkilös-

töresurssit paremmin to-

teutuneiksi kuin nuorem-

mat potilaat. Päivystyk-

sellisesti hoitoyksikköön 

tulleet potilaat arvioivat 

henkilöstön ammatilli-

suuden ja henkilöstöre-

surssit huonommiksi 

kuin potilaat, jotka tuli-

vat hoitoyksikköön suun-

nitellusti. Poliklinikalla 

hoidossa olleet potilaat 

arvioivat paremmaksi 

henkilöstön ammatilli-

suuden, hoitoon osallis-

tumiseen ja tiedon saan-

nin sekä kipujen ja pel-

kojen lievitykseen kuin 

vuodeosastolla olleet po-

tilaat. 

vista asioista on parannet-

tava. Myös potilaan käyt-

tämistä lääkkeistä on tie-

dotettava potilasta ja an-

nettava potilaalle paine-

tussa muodossa olevaa tie-

toa lääkkeiden vaikutuk-

sista. Psyykelääkkeiden si-

vuvaikutusten tietoinen sa-

laaminen potilaalta ei ole 

eettisesti kestävää toimin-

taa. Psykiatrisen potilaan 

osallisuutta omaan hoitoon 

on lisättävä. Potilas on 

otettava hoitosuunnitelman 

tekoon mukaan aktiivisena 

osapuolena. Potilaan 

omaisten huomiointi hoi-

don aikana on tärkeää.  

Henkilöstön tietoisuutta 

heidän käytöksen ja ajan-

käytön tärkeydestä potilai-

den näkökulmasta on lisät-

tävä.  

mielenterveyspalvelui-

den käyttöön.  

Hoidon laadun kehittä-

misen näkökulmasta 

olisi tärkeää tutkia, tie-

dostaako henkilökunta 

potilaiden arvion hoidon 

laadun osatekijöistä 

18. Kinnunen Maarit Laadullinen tutkimusote; 

ryhmähaastattelu n=32;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi. 

Mitä on hoitotyö 

huone-eristyksen aloi-

tusvaiheessa? Mitä on 

hoitotyö huone-eristyk-

sen aikana? Mitä on 

hoitotyö huone-eristyk-

sen lopetusvaiheessa? 

Hoitajat toivat esiin, että 

eristäminen on psykiatri-

sen potilaan kokonaisval-

taista tehohoitoa, joka si-

too hoitajaresursseja ja 

hoitajien huomiota. 

Huone-eristyspotilas tar-

vitsee jatkuvaa seurantaa 

ja voinnin arviointia. Sa-

maan aikaan on huoleh-

dittava osastolla olevien 

Hoitohenkilökunta tarvit-

see koulutusta eristysten 

ennaltaehkäisyn näkökul-

man lisäksi myös eristys-

prosessiin liittyvän hoito-

työn näkökulmasta. Hoita-

jien tietoisuutta eristämi-

sen käyttöön liittyvistä 

tausta- ja tilannetekijöistä 

tulee myös lisätä. Myös 

koulutusta väkivaltariskin 

arvioinnista tulee järjestää. 

Jatkotutkimusten avulla 

tulisi edelleen kerätä li-

sää tietoa eristämiseen 

liittyvästä hoitotyöstä. 

Tutkimusten avulla tulisi 

myös selvittää, mistä 

johtuu ristiriita hoitajien 

kuvaaman hoitotyön ja 

potilaiden kokeman hoi-

totyön välillä. Asiaa voi-

taisiin selvittää esimer-

kiksi tutkimalla samaa 
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muiden potilaiden hoi-

don jatkumisesta sekä 

huomioitava potilaiden 

omaiset, mikä tekee 

työstä vaativaa. Eristämi-

nen aiheuttaa hoitajille 

psyykkistä stressiä: pel-

koa, ahdistusta ja ristirii-

taisia tunteita ja se koe-

taan raskaana hoitomuo-

tona. Eristyspotilaan hoi-

toon pitää keskittyä, ja 

siihen osallistuu koko 

työryhmä. Yhtenäiset 

toimintatavat, tiimityö ja 

vastuun jakaminen ovat 

eristysprosessissa tär-

keitä elementtejä. Eri-

tyistä huomiota eristys-

prosessissa kiinnitetään 

eristyspotilaan, henkilö-

kunnan ja osaston turval-

lisuuteen. Hoitajat toimi-

vat eristysprosessissa 

ammatillisesti, potilasta 

kunnioittaen. Keskeisiä 

hoitotyön elementtejä 

eristysprosessissa olivat 

vuorovaikutus ja yhteis-

työ potilaan kanssa. Poti-

laan käyttäytymisenhal-

lintaa tuettiin eristyksen 

alussa, aikana ja eristä-

misen jälkeen keskuste-

lukontaktin avulla. Eris-

tämishoidon tavoitteena 

Hoitotyön käytäntöihin ja 

niiden kehittämiseen tulee 

kiinnittää huomiota. Kehit-

tämisessä tulee huomioida 

sekä eristysten ennaltaeh-

käisyn että eristyksen ai-

kaisen hoidon näkökulmat. 

Hoitotyön käytännössä tu-

lee käydä keskustelua siitä, 

mitä huone-eristyspotilaan 

hyvä hoito on ja mikä vai-

kutus hoidolla on eristys-

ten määriin, niiden kestoi-

hin sekä potilaiden koke-

muksiin saamastaan hoi-

dosta. Sairaaloiden tulee 

kehittää eristämistä koske-

via ohjeistuksiaan ja niihin 

tulee sisällyttää näkökul-

mia siitä, miten potilas ote-

taan mukaan päätöksente-

koon ja hoidon suunnitte-

luun myös eristyksen ai-

kana. Myös potilaita on 

kuultava uusia toimintata-

poja ja ohjeita laadittaessa. 

Eristysten ennaltaeh-

käisyyn tulee löytää mene-

telmiä, joiden avulla uhka-

tilanteita pystytään tunnis-

tamaan vieläkin aikaisem-

min. Erityishuomiota hoi-

totyön käytännössä tulee 

kiinnittää potilaisiin, joilla 

on muita potilaita suu-

rempi taipumus reagoida 

eristämistapahtumaa 

hoitajien ja potilaiden 

näkökulmasta. Sen li-

säksi hoitotyön sisältöä 

ja menetelmiä voitaisiin 

tarkastella eristystilan-

teeseen liittyvien hoito-

työn kirjausten avulla 

sekä havainnoimalla 

hoitajien työskentelyä. 

Myös eristämiseen liitty-

vää päätöksentekoa ja 

hoitajien osuutta siinä 

tulisi tutkia lisää. 
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oli potilaan käyttäytymi-

senhallinnan ja hoitoon 

osallistuminen paranemi-

nen. 

ahdistavissa tilanteissa ag-

gressiivisesti. Eristämiseen 

liittyvien tunnekokemusten 

tiedostamiseen, ymmärtä-

miseen ja käsittelyyn tulee 

hoitotyön käytännössä 

myös kiinnittää nykyistä 

enemmän huomiota. Hoi-

totyön johtajien tulisi miet-

tiä keinoja eristysten en-

naltaehkäisyyn. Jos eristä-

mistä kuitenkin joudutaan 

käyttämään, tulisi kiinnit-

tää nykyistä enemmän 

huomiota osastojen hoita-

jaresursseihin ja hoitajien 

jaksamiseen. 

19. Kivimäki Anne Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=8; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi. 

Miten akuuttipsykiatri-

sella osastolla työsken-

televä hoitaja kuvaa 

perhehoitotyötä ja sen 

sisältöä? Millä tavalla 

akuuttipsykiatrisella 

osastolla työskentelevä 

hoitaja on yhteistyössä 

perheiden kanssa? 

Perhehoitotyö nähtiin 

tärkeänä osana potilaan 

kokonaisvaltaista, hyvää 

hoitoa, joka koostuu sekä 

suunnitelmallisesta yh-

teistyöstä perheiden 

kanssa että arkisemmasta 

perheiden huomioon ot-

tamisesta jokapäiväisissä 

tilanteissa. Perhehoito-

työn merkittävimmiksi 

tavoitteiksi kuvattiin per-

heen tiedon lisääminen, 

perheen tukeminen sekä 

tarpeenmukaisen avohoi-

don piiriin ohjaaminen. 

Hoitajat korostivat per-

hehoitotyön olevan mo-

Perhehoitotyön käsitteen 

selventäminen ja tarkenta-

minen kussakin hoitoyksi-

kössä. Yhtenevien perhe-

hoitotyöhön kuuluvien toi-

mintatapojen tai – ehdotus-

ten auki kirjoittaminen 

kussakin yksikössä selven-

tämään asiaa henkilökun-

nan kannalta. Perhehoito-

työtä tukevaa koulutusta 

on tärkeää olla saatavilla. 

Perhehoitotyön kehittämi-

nen monipuolisemmaksi 

psykiatrisessa hoitotyössä. 

Tutkimusta siitä, miten 

paljon vaikutusta yksi-

kön myönteisellä asen-

teella perhehoitotyötä 

kohtaan ja koulutuksen 

aktiivisella hyödyntämi-

sellä on perhehoitotyön 

interventioiden käyttöön 

työyksiköissä. Kartoittaa 

psykiatrisen hoitotyön 

johtotason käsityksiä 

perhehoitotyön alueella. 

Perhehoitotyön tarpeelli-

suuden kartoittaminen 

perheiden kokemusten 

näkökulmasta. 
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niammatillista yhteis-

työtä, joka toteutuu ta-

pauskohtaisesti huomioi-

den potilaan ja perheen 

yksilöllisyyden. Perhe-

hoitotyöhön kannusta-

vina seikkoina hoitotyön-

tekijät toivat esiin riittä-

vät tiedot ja taidot, hoita-

jan oman motivaation, 

riittävän käytettävissä 

olevan ajan sekä perhe-

hoitotyöhön ulkopuolelta 

saatavan tuen ja arvos-

tuksen. Perhehoitotyötä 

estävinä tekijöinä sitä 

vastoin nähtiin potilaan 

tai perheen kieltäytymi-

nen yhteistyöstä, hoito-

jaksojen lyhytkestoisuus 

sekä riittämätön tieto eri-

laisista avohoidon mah-

dollisuuksista, joihin per-

hettä voisi ohjata. 

20.  Koivisto Kaisa Laadullinen tutkimusote, 

fenomenologinen lähesty-

mistapa; 

avoimet haastattelut n=14; 

Giorgin analyysimene-

telmä (Perttulan lisäämien 

tarkempien osavaiheiden 

analyysimetodin mukai-

sesti) 

 

Millaisia kokemuksia 

potilailla on psykoosin 

ja autetuksi tulemisen 

todellisuudesta psykiat-

risen sairaalahoidon ai-

kana? Millaisia eettisiä 

kysymyksiä otetaan 

huomioon, kun tutki-

mukseen osallistuvat 

ovat psykoosin koke-

neita ja siitä selviyty-

neitä tai selviytymässä 

Potilaat kokivat psykoo-

sin hallitsemattomana 

minuutena, mikä tarkoitti 

emotionaalista ja fyysistä 

minän muuttumisen ja it-

sehallinnan menetyksen 

tunnetta. Hallitsematon 

minuus merkitsi herkis-

tyneisyyden lisäänty-

mistä itsen ja muiden 

suhteen, omaisten ja ys-

Humanistisen psykiatrisen 

hoitotyön toteuttaminen ja 

kehittäminen, jolloin poti-

laiden ainutlaatuiset, yksi-

lölliset kokemukset ja poti-

laan ja hoitajan välinen 

vastavuoroinen suhde 

muodostavat psykiatrisen 

hoitotyön lähtökohdan 

sekä psykiatrisen hoito-

työn eristämiskäytänteiden 

Potilaiden kokemusten 

tutkimus auttavasta vuo-

rovaikutuksesta, potilai-

den ja hoitajien välisen 

vuorovaikutuksen sisältö 

hoitotilanteissa, hoidon 

vaikuttavuus systemaat-

tisen ja tietoisen hoidon 

tarjoamisen aikana, poti-

laiden kokemukset pak-

koon liittyvistä hoitotoi-
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olevia potilaita? Miten 

Amedeo Giorgin ai-

neiston analyysimene-

telmää voidaan sovel-

taa psykiatristen poti-

laiden kokemusten tut-

kimukseen hoitotieteen 

tutkimuksessa?  

tävien tärkeyttä ja vaihte-

levaa vaikeutta selviytyä 

jokapäiväisestä elämästä. 

Elämäntilanteeseen liit-

tyvä hallitsematon mi-

nuus oli kokonaisvaltai-

nen ja uuvuttava koke-

mus. Tällöin sairaala-

hoito koettiin vaikeana, 

mutta välttämättömänä. 

Autetuksi tuleminen oli 

helpottavaa ja välttämä-

töntä, mutta hoito jäi jä-

sentymättömäksi omaan 

sisäiseen tilanteeseen, 

hoitotoimintojen ja mi-

nuuden hallitsematto-

muuden / hallinnan suh-

teen. Autetuksi tulemi-

nen tarkoitti potilaiden 

kokemana haavoittuvuu-

delta suojaamisesta ehey-

tyneemmäksi tuloa siten, 

että yksilöllistä voimaan-

tumista ja selviytymistä 

tuetaan. Psykiatrisen hoi-

totyön tavoitteena tulisi 

olla potilaan suojaami-

nen haavoittuvuudelta, 

kun heillä on kokemus it-

sehallinnan menetyksestä 

ja minän muuttumisesta. 

Haavoittuvuudelta suo-

jaaminen on lähtökohta 

potilaan kokemusten 

arviointi ja uusien käytän-

teiden kehittäminen sellai-

siksi, etteivät ne lisää poti-

laiden kokemaa avutto-

muutta ja hätää. Psykiatri-

sen hoidon toteutumista tu-

lisi lähteä suunnittelemaan 

ja toteuttamaan potilaiden 

situationaalisista koke-

muksista käsin, mikä osoi-

tettaisiin eksplisiittisesti 

kaikissa psykiatrisen hoi-

don prosessin eri vai-

heissa. Lisäksi tutkimuk-

sen perusteella sairaanhoi-

tajan koulutuksessa, psyki-

atriseen hoitotyöhön suun-

tautuvien opiskelijoiden 

tulisi oppia toteuttamaan 

humanistista psykiatrista 

hoitotyötä. 

 

minnoista, hoitajien ko-

kemus pakosta ja sen 

hoidollisuudesta tai ei-

hoidollisuudesta, potilai-

den voimaantumista tu-

kevat interventiot, poti-

laiden käyttämät selviy-

tymiskeinot ja potilaiden 

selviytyminen psykiatri-

sen sairaalahoidon jäl-

keen. 
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eheytymiselle ja voi-

maantumiselle, jotta hän 

selviytyisi elämässään. 

21. Koivunen Marita Triangulaatio, määrälliset 

ja laadulliset tutkimusme-

netelmät; 

strukturoitu kysely:  

1.vaihe hoitohenkilökunta 

n=470, 

2.vaihe hoitajat n=75 

3.vaihe hoitajat n=38 

5.vaihe koeryhmä n=44, 

kontrolliryhmä n=53 

avoimet esseet:  

2.vaihe hoitajat n=13 

3.vaihe hoitajat n=17 

avoin kysely: 

4.vaihe hoitajat n=56; 

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät, induktii-

vinen sisällönanalyysi.   

 

 

Kuinka henkilökunnan 

yksilölliset tekijät vai-

kuttavat tietokoneiden 

käyttöön psykiatrisissa 

sairaaloissa? Mitkä te-

kijät estävät henkilö-

kunnan tietokoneiden 

käyttöä psykiatrisissa 

sairaaloissa? Millaisia 

kokemuksia sairaan-

hoitajilla on tietokonei-

den käytön oppimisesta 

ja oppimista estävistä 

tekijöistä? Millaiset IT-

taidot Sairaanhoitajilla 

on? Millaisia ovat kir-

jallisuudessa esiintyvät 

tehokkaat menetelmät 

tietokoneiden käytön 

opettamiseksi tervey-

denhuollossa? Millaisia 

kokemuksia sairaan-

hoitajilla on internet-

pohjaisen potilasoh-

jausmenetelmän toimi-

vuudesta, sisällöstä ja 

hyödyistä psykiatri-

sessa hoitotyössä? 

Mitkä tekijät estävät ja 

edistävät sairaanhoita-

jien mukaan Internet-

pohjaisen potilasoh-

Tutkimus osoitti kahdek-

san keskeistä tekijää, 

jotka saattavat tukea psy-

kiatrisessa sairaalassa 

toimivien hoitajien tieto-

teknologiasovellusten 

hyväksyntää ja hyödyn-

tämistä, kun nämä tekijät 

otetaan huomioon uusia 

sovelluksia käyttöönotet-

taessa. Tekijät jakautui-

vat kahteen ryhmään; ul-

koiset tekijät (resurssien 

suuntaaminen, yhteistyö, 

tietokonetaidot, IT kou-

lutus, sovelluksen käyt-

töön liittyvä harjoittelu, 

potilas-hoitaja suhde), 

sekä käytön helppous ja 

sovelluksen käytettävyys 

(käytön ohjeistus, käytet-

tävyyden varmistami-

nen). TAM teoria todet-

tiin käyttökelpoiseksi tu-

losten tulkinnassa. 

 

Hoitajia tulee tukea IT:n 

käyttöön hoitotyössä. Kou-

lutuksen kehittäminen ja 

IT-taitojen harjoittelun 

mahdollistaminen hoita-

jille tärkeää, jotta ne vas-

taisivat hoitajien yksilölli-

siä tarpeita ja vaatimuksia 

psykiatrisissa sairaaloissa. 

Tutkia IT:n käytön yh-

teyttä työtyytyväisyy-

teen ja stressiin. Arvi-

oida IT:n koulutuksen 

sisältöä ja vaikuttavuutta 

hoitotyössä ja sen koulu-

tuksessa. IT-applikaati-

oiden arviointi käyttä-

jien näkökulmasta. Arvi-

oida yhteistyötä, organi-

saatiokulttuuria ja tiedon 

jakamista ja johtamisjär-

jestelmää tarkemmin 

IT:n toteuttamisessa ter-

veydenhuollon organi-

saatioissa. Tutkia IT-ap-

plikaatioiden vaikutuk-

sia mahdollisiin ammat-

tilaisten roolien muutok-

siin psykiatrisessa hoito-

työssä. Pilotoida ja arvi-

oida laadittujen suositus-

ten sisältöjä käytän-

nössä. 
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jausmenetelmän käyt-

töönottoa psykiatrisissa 

sairaaloissa? Eroaako 

IT:n käytön motivaatio, 

uskomukset ja tyyty-

väisyys tietotekniik-

kaan Internet-pohjaista 

potilasohjausmenetel-

mää käyttävien hoita-

jien ja paperilomak-

keita potilasohjausti-

lanteissa käyttävien 

hoitajien välillä? Ero-

aako tietotekniikan ja 

Internetin käytön 

määrä Internet-poh-

jaista potilasohjausme-

netelmää käyttävien 

hoitajien ja paperilo-

makkeita potilasoh-

jaustilanteissa käyttä-

vien hoitajien välillä? 

 

22. Koivunen Marita 

Kuosmanen Lauri 

Hätönen Heli 

Pitkänen Anneli 

Anttila Minna 

Katajisto Jouko 

Välimäki Maritta 

Määrällinen tutkimusote; 

kuvaileva kyselytutkimus: 

kysely 1 n=139 

kysely 2 n=195, n=151 

kysely 3 n=147; 

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät 

Minkälainen on ollut 

akuuttipsykiatrisilla 

osastoilla työskentele-

vän hoitohenkilökun-

nan työtyytyväisyys 

vuosina 2003, 2005 ja 

2006 ja tapahtuiko työ-

tyytyväisyydessä muu-

toksia mittausjakson ai-

kana? Minkälainen on 

ollut hoitohenkilökun-

nan asennoituminen 

tietotekniikan käyttöön 

Hoitohenkilökunnan työ-

tyytyväisyys oli kohtalai-

sen korkea eikä tyytyväi-

syydessä ilmennyt eroja 

mittausvuosien välillä. 

Tyytyväisintä henkilö-

kunta oli työsuhteen jat-

kuvuuteen ja ihmisiin 

työpaikalla, tyytymättö-

mintä palkka- ja työ-

suhde-etuihin sekä pal-

kan oikeudenmukaisuu-

Psykiatrisissa sairaaloissa 

tarvitaan johdon sitoutu-

mista uusien menetelmien 

käyttöönottoon, henkilö-

kunnan tarpeista lähtevää 

koulutusta ja toimivia ja 

käyttötarkoituksiinsa so-

veltuvia tietokoneita ja 

verkkoyhteyksiä, jotta eri-

laisten sovellusten käyt-

töönotto olisi onnistunutta 

ja tukisi mahdollisimman 

hyvin potilaiden tarpeita. 

 



 

 

L
IIT

E
 2

/2
5 

akuuttipsykiatrisilla 

vuodeosastoilla 2003, 

2005 ja 2006 ja tapah-

tuiko asennoitumisessa 

muutoksia mittausjak-

son aikana? Miten hoi-

tohenkilökunnan työ-

tyytyväisyys on ollut 

yhteydessä tietoteknii-

kan käyttöön kohdistu-

viin asenteisiin akuutti-

psykiatrisilla vuode-

osastoilla 2003, 2005 ja 

2006 ja tapahtuiko 

näissä yhteyksissä 

muutoksia mittausjak-

son aikana? 

teen suhteessa työpanok-

seen. Tietotekniikkaan 

kohdistuvat uskomukset 

ja käyttötyytyväisyys py-

syivät lähes samoina mit-

tausjaksolla. Motivaatio 

tietotekniikan käyttöön 

lisääntyi tilastollisesti 

merkittävästi. Mitä tyy-

tyväisempi vastaaja oli 

työhönsä, sitä positiivi-

semmat olivat hänen tie-

totekniikkaan kohdentu-

vat uskomuksensa, sitä 

tyytyväisempi hän oli 

tietotekniikan käyttöön 

sekä motivoituneempi 

käyttämään tietotekniik-

kaa. 

23.  Kokko Seija Laadullinen tutkimusote, 

fenomenografinen lähesty-

mistapa;  

teemahaastattelu/avoin 

haastattelu potilaat n=27, 

työntekijät n=14;  

fenomenografinen analyy-

siprosessi 

 

 

Muodostan hyvää mie-

lenterveystyötä koske-

vat kriteerit vastaa-

malla seuraaviin tutki-

mustehtäviin: 

1. kuvaa mielenter-

veystoimiston asiakkai-

den käsityksiä hyvästä 

mielenterveystyöstä ja 

2. kuvaa mielenter-

veystoimiston työnteki-

jöiden käsityksiä hy-

västä mielenterveys-

työstä. 

Olennaista hyvässä mie-

lenterveystyössä on, että 

ammattitaitoiset työnteki-

jät auttavat vaikeuksiin 

joutuneita asiakkaitaan. 

Auttamismenetelmiksi 

mainitaan keskustelut, lää-

kehoito ja perheenjäsenille 

tarjottava tieto mielenter-

veysongelmista. Olen-

naista hyvässä mielenter-

veystyössä on yhteistoi-

minta muiden samassa 

elämäntilanteessa olevien 

kanssa. Yhteistoiminta voi 

olla kokemusten jakamista 

keskusteluissa, yhdessä 

Kehittämishankkeen sisäl-

tönä olisi hyvän psykiatri-

sen hoitotyön tai mielen-

terveyshoitotyön näkökul-

man kehittäminen mielen-

terveystyössä ja sen ope-

tuksessa. 

Kuinka mielenterveys-

työtä reaalisesti tehdään 

erilaisissa yhteyksissä? 

Mikä on mielenterveys-

työn arvo yhteiskunnalli-

sessa päätöksenteossa? 

Mitkä eri seikat ylläpitä-

vät väestön mielenter-

veyttä ihmisten oman kä-

sityksen mukaan? Mitkä 

eri arvot ohjaavat mielen-

terveystyötä ja alan kou-

lutuksia? Mitkä eri seikat 

ovat yhteydessä asiakkai-

den erilaisiin odotuksiin 

auttavasta toiminnasta ja 

kuinka paljon asiakkaat 
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olemista retkillä tai yh-

dessä toimimista mielen-

terveydellisiä ongelmia 

omaaville tarkoitetuissa 

kokoontumispaikoissa. 

Olennaista hyvässä mie-

lenterveystyössä on joko 

luottamuksellinen hoito-

suhde, potilaan kokonais-

valtainen elämäntilanteen 

järjestäminen, hoito-ohjel-

mien toteuttaminen tai te-

rapiamuotojen toteuttami-

nen. Mielenterveystyön si-

sällöksi työntekijät ym-

märtävät joko sekä ehkäi-

sevän että korjaavan mie-

lenterveystyön tai pelkäs-

tään korjaavan mielenter-

veystyön. Hyvän mielen-

terveystyön edellytyksiä 

kuvaavat kaksi kategoriaa, 

joissa toisessa edellytyk-

siksi ymmärretään mielen-

terveystyön palvelujärjes-

telmän avohoitokeskei-

syys sekä porrasteisuus ja 

toisessa koulutus, tiimityö 

ja työnohjaus. 

ovat selvillä eri vaihtoeh-

doista? Millaiset arvot, ar-

vostukset ja tietämys oh-

jaavat yksityistä asiakasta 

siinä, millä tavalla hän on 

asiakkaana terveyspalve-

luissa? Millainen käsitys 

asiakkailla on siitä, mil-

laista apua voi odottaa 

miltäkin työntekijäryh-

mältä? Mistä eri lähteistä 

asiakkaat ylipäänsä saavat 

tietoa mielenterveystyön-

tekijöiden työskentelyta-

voista ja kuinka tietoisia 

he ovat erilaisista tietope-

rustoista, joita mielenter-

veystyössä toimivilla 

työntekijöillä on? Saada 

tietoa ihmisillä olevista 

voimavaroista ja siitä, 

millä tavalla ja missä 

määrin väestö itse pyrkii 

tietoisesti toimimaan mie-

lenterveyttään edistävällä 

ja säilyttävällä tavalla. 

Millaiseksi väestö kokee 

ja arvioi yhteiskunnallis-

ten päätösten merkityksen 

mielenterveydellisesti? 

Mielenterveystyön opetta-

jien käsitysten selvittä-

mistä. 

24. Kokkonen Marja 

Rissanen Sanna 

Kylmä Jari 

Miettinen Seija 

Pelkonen Marjaana 

Määrällinen tutkimusote; 

kolme erilaista mittaria po-

tilaat n=206; 

tilastollinen aineiston ana-

lyysi 

Miten masentuneiden 

potilaiden toivotto-

muus muuttuu sairaala-

hoidon aikana? Miten 

Kaikkien potilaiden toi-

vottomuus lieveni sairaa-

lahoidon aikana. Kohta-

laisesti tai vakavasti toi-

Toivoa herättävän ja yllä-

pitävän hoitosuhteen ja 

hoitoyhteisön luominen. 

Selvittää masentuneiden 

potilaiden ja psykiatris-

ten hoitotyöntekijöiden 

käsityksiä toivosta. Toi-
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omahoitajasuhteen to-

teutuminen ja potilaan 

tyytyväisyys omahoita-

jasuhteeseen ovat yh-

teydessä toivottomuu-

teen sairaalajakson lo-

pussa? 

vottomien keskimääräi-

nen toivottomuus oli sai-

raalahoidon lopussa kui-

tenkin edelleen kohta-

laista. Miesten toivotto-

muus suurempaa kuin 

naisten. Omahoitaja-

suhde auttoi lievemmin 

toivottomia ymmärtä-

mään vaikeuksiaan, löy-

tämään selviytymiskei-

noja, tulemaan paremmin 

toimeen tunteidensa ja 

muiden ihmisten kanssa 

sekä löytämään toivoa 

tulevaisuudesta parem-

min kuin vakavammin 

toivottomia masennuspo-

tilaita. 

voa herättävien autta-

mismenetelmien kehittä-

minen ja niiden tuloksel-

lisuuden arviointi. 

25. Kontio Raija Triangulaatio, laadulliset 

ja määrälliset tutkimusme-

netelmät;  

focus-haastattelut:  

1.vaihe potilaat n=30, 

focus-ryhmähaastattelu: 

2.vaihe hoitohenkilökunta 

n=27, 

strukturoitu kysely: 

3.vaihe hoitajat n=158; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi, kuvailevat tilastolli-

set analyysimenetelmät.  

 

 

Millaisia kokemuksia 

potilailla on eristämi-

sestä ja sitomisesta? 

Millaisia ehdotuksia 

potilailla on eristämi-

sen ja sitomisen vähen-

tämiseksi ja käytäntö-

jen kehittämiseksi? 

Millaisia vaihtoehtoja 

potilaat pitävät parem-

pana eristämiselle ja si-

tomiselle? Mitä todella 

tapahtui, kun potilas 

muuttui aggressii-

viseksi osastolla? Mil-

laisia vaihtoehtoisia 

Tutkimuksessa potilaat 

kertoivat saavansa eristä-

mis- ja sitomistilanteen 

aikana vain vähän huo-

miota. Potilaiden esittä-

mät kehittämisehdotuk-

set eristämis- ja sitomis-

käytäntöihin sekä vaihto-

ehdot eristämiselle ja si-

tomiselle koskivat kliini-

sen hoitotyön keskeisiä 

alueita, mutta ne eivät to-

teutuneet käytännössä. 

Myös hoitajat ja lääkärit 

kuvasivat, että potilaat 

saivat tilanteissa vähän 

Kliinistä hoitotyötä kehi-

tettäessä on erityisen tär-

keää painottaa potilaan 

näkökulmaa. Henkilöstön 

ammatillisen osaamisen 

vahvistamiseksi tarvitaan 

kirjallisia ohjeita, koulu-

tusta ja tukea. Ammatilli-

sen täydennyskoulutuksen 

tulee yhdistää kirjalliset 

ohjeet, eettiset ja juridiset 

näkökohdat sekä henkilös-

tön tukeminen. 

Potilaiden näkökulman 

tutkiminen peilaamalla 

samanaikaisesti hoito-

henkilökunnan näkökul-

maa eristämis- ja sito-

miskäytäntöjen erityis-

piirteiden osoitta-

miseksi. Vaihtoehtoisten 

interventioiden tutkimi-

nen aggressiivisten poti-

laiden hoidossa. Kirjal-

listen ohjeiden, eettisten 

ja laillisten kysymysten 

sekä henkilökunnan tu-

kemisen yhteen tuomi-

nen tutkimuksen avulla. 
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keinoja hoitajat ja lää-

kärit käyttivät eristämi-

sen ja sitomisen si-

jasta? Mitkä olivat toi-

mintatavat aggressiivi-

sen ja häiritsevän poti-

laan hoidossa osastolla 

hoitajien ja lääkärien 

näkökulmasta? Mil-

laista koulutusta ja tu-

kea hoitajat ja lääkärit 

kokivat tarvitsevansa 

aggressiivisten ja häi-

ritsevien potilaiden 

hoidossa? Mitkä ovat 

sähköisen kurssin vai-

kutukset sairaanhoita-

jien lainsäädännön tie-

tämykseen, fyysiseen 

rajoittamiseen ja eristä-

miseen sekä työskente-

lyyn eristämis- ja sito-

mistilanteissa, työtyy-

tyväisyyteen sekä ylei-

seen tehokkuuteen koh-

distuviin asenteisiin? 

huomiota. Hoitajat ja lää-

kärit ehdottivat monia 

vaihtoehtoja eristämi-

selle ja sitomiselle sekä 

toivoivat koulutusta ja 

tukea kliiniseen hoitotyö-

hön. Verkkokurssin ja 

nykyisen koulutuskäy-

tännön välillä ei havaittu 

tilastollisesti merkitseviä 

eroja. 

Sähköisen kurssin kehit-

täminen ja sen seuranta-

tutkimus. RCT- tutkimus 

eristämistä ja sitomista 

ennaltaehkäisevien inter-

ventioiden ja ohjelmien 

vaikuttavuudesta. 

26. Koponen Tuija 

Jähi Rita 

Männikkö Miia 

Lipponen Varpu 

Åstedt-Kurki Päivi 

Paavilainen Eija 

Laadullinen tutkimusote; 

havainnointi videot n=8; 

diskurssianalyysi 

Haluttiin tutkia mielen-

terveyspotilaiden lä-

heisten kielen kulttuu-

rista käyttöä vertaisryh-

mässä. 

 

Mielenterveyspotilaan 

läheisenä oleminen näyt-

täytyy vertaisryhmäkon-

tekstissa huolenpidon 

raskautena, uupumisena, 

pakkona, palvelujärjes-

telmän kritiikkinä sekä 

selviytymisenä. Vertais-

tukiryhmässä kuvailtiin 

palvelujärjestelmää, 

Tarve kiinnittää lisäänty-

vää huomiota sosiaali- ja 

terveyspalveluissa siihen, 

että läheisten on mahdol-

lista kertoa omasta tilan-

teestaan, jolloin olisi mah-

dollista arvioida läheisten 

kuormittuneisuuden as-

tetta. Johtamisen ja kehit-

tämisen näkökulmasta 
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jossa läheiset joutuvat si-

vuutetuiksi, jopa palvelu-

järjestelmän hyväksi-

käyttämiksi. Ryhmässä 

pohdittiin implisiittisesti 

läheisten jaksamisen ja 

vastuunkannon rajoja. 

Läheiset kertoivat toimi-

vansa useissa tilanteissa 

jaksamisensa äärirajoilla 

ja kaipaavansa etäisyyttä 

sairastuneesta perheen-

jäsenestä. 

huomioitava, että läheiset 

kokevat tulevansa sivuute-

tuiksi palvelujärjestel-

mässä. Huomion kiinnittä-

minen koko perheen tilan-

teeseen, jolloin voitaisiin 

tunnistaa ja huomioida ne 

läheiset, jotka toimivat 

jaksamisensa äärirajoilla. 

27. Korhonen Teija Määrällinen tutkimusote;  

kysely n=310; 

kuvailevat tilastolliset ana-

lyysimenetelmät 

Millaista on tämän het-

kisen preventiivisen 

lapsikeskeisen perhe-

työn menetelmän 

käyttö aikuispsykiatri-

assa? Mitkä tekijät ra-

joittavat preventiivisen 

lapsikeskeisen perhe-

työn menetelmän käyt-

töä aikuispsykiatriassa? 

Hoitajien mukaan työyk-

siköissä kerättiin syste-

maattisesti tietoa van-

hemmista, heidän lapsis-

taan, perheen ihmissuh-

teista ja sosioekonomi-

sesta tilanteesta. Van-

hemman sairaalahoidon 

aikana, suurin osa hoita-

jista ilmoitti tukevansa 

asiakkaidensa lapsia var-

mistaen lasten turvalli-

suuden kotona ja keskus-

tellen lasten kanssa hä-

nen tilanteestaan. Van-

hemmuuden tukeminen 

toteutui hoitajan ja van-

hemman välisissä kes-

kusteluissa, joissa käsi-

teltiin vanhemman 

yleistä hyvinvointia ja 

perheen lapsia. Vanhem-

Hoitajien osaaminen, hoi-

totyön menetelmien kehit-

täminen ja organisaation 

johdon antama tuki ovat 

keskeisiä tekijöitä, joihin 

tulevaisuudessa tulee kiin-

nittää nykyistä enemmän 

huomiota preventiivisen 

lapsikeskeisen perhetyön 

kehittämiseksi aikuispsyki-

atrisessa hoitotyössä. Lap-

sikeskeisen perhetyön me-

netelmät tulisi sisällyttää 

terveysalan koulutuksen 

opetussuunnitelmiin ja ter-

veydenhuollon henkilöstön 

täydennyskoulutukseen 

Samankaltainen tutki-

mus perusterveyden-

huoltoon. Tutkimusta 

varten kehitetyn kysely-

lomakkeen päivittämi-

nen ja uudelleen testaus. 

Tutkia aikuisten mielen-

terveystyössä moniam-

matillisten työryhmien 

työnjakoa perhetyössä ja 

kirkastaa sairaanhoita-

jien sekä eri ammattiryh-

mien roolit näiden per-

heiden kanssa työsken-

neltäessä. Haastatella 

lapsia ja vanhempia hei-

dän kokemuksistaan ja 

odotuksistaan saamas-

taan palveluista. Tapaus-

tutkimus, jossa preven-

tiivinen lapsikeskeinen 

perhetyö on liitetty 



 

 

L
IIT

E
 2

/3
0 

muutta tuettiin myös hoi-

toyhteisön arjessa ja tar-

vittaessa vanhemmalle 

järjestettiin tukea kotona 

selviytymiseen. Hoitajat 

ilmoittivat huomioivansa 

myös perheen ulkopuoli-

set ja sisäiset ihmissuh-

teet tehdessään perhe-

työtä. Työyksiköllä ja 

työyksikössä käytetyillä 

lähestymistavoilla per-

heiden kanssa työskente-

lyssä oli yhteys hoitajien 

lapsille ja vanhemmille 

antamaan tukeen sekä 

perheen ihmissuhteiden 

huomiointiin. Hoitajien 

mukaan preventiivisen 

lapsikeskeisen perhetyön 

toteuttamista aikuispsy-

kiatrisessa hoitotyössä 

rajoittivat sairaalan hal-

lintoon, hoitotyöhön, 

hoitajaan ja perheeseen 

liittyvät tekijät.  

osaksi mielenterveys-

työn käytäntöä tuotta-

maan tietoa siitä, mitkä 

tekijät tukevat perheen 

vakautta ja edistävät las-

ten normaalia kehitystä 

ja mielenterveyttä. Sel-

vittää kuinka niiden per-

heiden tarpeet, joissa 

vanhemmalla on mielen-

terveysongelma, on käsi-

telty peruskoulutuksessa 

ja arvioida valmistunei-

den sairaanhoitajien am-

matillista osaamista tu-

kea näitä perheitä ja en-

naltaehkäistä lasten on-

gelmien syntyä. Tutkia 

kuinka perhetapaamiset 

ovat suunniteltu ja 

kuinka niitä arvioidaan. 

Selvittää lasten vierai-

luja sairaalassa vanhem-

man ollessa siellä hoi-

dossa. 

28. Korkeila Heikki 

Koivisto Anna-Maija 

Paavilainen Eija 

Kylmä Jari 

Määrällinen tutkimusote; 

sähköinen kysely n=165; 

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät. 

Tutkimuksen tarkoituk-

sena oli kehittää ja pi-

lotoida eristämiskoke-

musmittari kuvaamaan 

psykiatristen hoito-

työntekijöiden koke-

muksia potilaan eristä-

misestä sairaalahoidon 

aikana. 

Analyysin perusteella 

EKM-mittarissa käyttö-

kelpoisia osa-alueita ovat 

tunnekokemukset ja eet-

tiset kysymykset –osa-

alueet. Tulokset antavat 

tukea näiden osa-aluei-

den säilyttämiselle. 

Mittarin kehittäminen si-

ten, että tuen tarve osa-

alue poistetaan mittarista 

ja jatketaan tunnekoke-

mukset ja eettiset kysy-

mykset osa-alueiden kehit-

tämistä ennen mittarin 

käyttöönottoa. Tulevaisuu-

dessa tyytyväisyyttä mit-
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taavien osa-alueiden kyt-

keminen mittariin, jolloin 

saataisiin tietoa eristämis-

kokemusten yhteydestä 

työtyytyväisyyteen. 

29. Kotamäki Jari Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=6;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi. 

Miten puolisot kuvaa-

vat elämäänsä skitso-

freniaa sairastavan rin-

nalla? Minkälaista tu-

kea puoliso tarvitsee 

arjesta selviytymiseen? 

Puolison sairastuminen 

skitsofreniaan on aina 

koko perheen yhteinen 

kriisi. Sairauden alkuvai-

heessa puolisot kokivat 

jäävänsä hoitojärjestel-

män ulkopuolelle. Puoli-

soilla oli kokemus siitä, 

etteivät he saaneet tar-

peeksi tietoa sairaudesta 

ja sairauden oireista. 

Puolisot toivoivat, että 

heidät otetaan mukaan 

hoidon suunnitteluun heti 

alkuvaiheessa. Arjen 

pyörittämiseen toivottiin 

tukea myös hoitojärjes-

telmältä. Persoonasta 

riippuen puolisot jakau-

tuvat kahdenlaisiin ih-

mistyyppeihin. Toiset 

kokevat itsensä tasaver-

taiseksi kumppaniksi, 

kun taas toiset kokevat 

enemmän olevansa puo-

lisonsa hoitajia. Omat 

voimavarat ja oma per-

soona edesauttavat puoli-

son jaksamista. Omais-

ryhmistä toiset kokevat 

saavansa apua enemmän 

Tärkeää on huomioida po-

tilaan puoliso silloin kun 

toinen sairastuu skitsofre-

niaan. Hoitojärjestelmän 

on annettava riittävästi tie-

toa sairaudesta ja otettava 

puoliso mukaan hoidon 

suunnitteluun heti alkuvai-

heessa. Puolisoa tulee tu-

kea myös arjessa ja heitä 

tulee ohjeistaa mistä apua 

on mahdollista saada. 

Lisätutkimusta skitsofre-

niaa sairastavan puoli-

son kokemuksista arjesta 

ja tuen tarpeesta. Lisää 

tietoa siitä, mikä auttaa 

puolisoa jaksamaan sai-

rastuneen kanssa. Tutki-

musta voitaisiin kohdis-

taa myös muihin mielen-

terveyshäiriöihin kuten 

mitä on arki kaksisuun-

taista mielenterveys-

häiriötä sairastavan ih-

misen kanssa. Tutki-

musta parisuhteesta ja 

tulevaisuudesta sairastu-

neen itsensä näkökul-

masta. 
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kuin toiset. Kaikki eivät 

halunneet kuluttaa vä-

häistä vapaa-aikaansa 

omaisten ryhmissä. Toi-

vottiin, että omaisten 

ryhmät kohdistuisivat sa-

massa elämäntilanteessa 

oleville. 

30. Kuosmanen Lauri Mixed Methods, laadulli-

set ja määrälliset tutkimus-

menetelmät;  

haastattelut: 

2.vaihe potilaat n=51,  

avoimet aineistot: 

1.vaihe potilaat n=313 

4.vaihe potilaat n=311  

rekisteritiedot: 

3.vaihe rekisteriaineisto 

n=4645,  

kirjallisuuskatsaus; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi, kuvailevat tilastolli-

set menetelmät. 

Kuinka tyytyväisiä 

psykiatriset potilaat 

ovat hoidon eri ele-

mentteihin? Mitkä teki-

jät ovat yhteydessä tyy-

tyväisyyteen? Onko 

potilailla kokemuksia 

vapauden rajoittami-

sesta psykiatrisen sai-

raalahoidon aikana? 

Millaisia kokemuksia 

potilaat kuvaavat omin 

sanoin vapaudenrajoit-

tamisesta? Kuinka poti-

laan voivat valittaa saa-

mastaan psykiatrisesta 

hoidosta Suomessa? 

Miten psykiatrista hoi-

toa koskevien valitus-

ten määrä on muuttu-

nut Suomessa 2000-

2004? Miten valitusten 

määrät eroavat Suo-

messa maakuntien, ter-

veyspalveluiden ja am-

mattien välillä 2000-

2004? Mitkä olivat 

yleisimmät valitusten 

Psykiatriset potilaat oli-

vat melko tyytyväisiä 

hoitoonsa. Esiin nousi 

kuitenkin tyytymättö-

myyttä liittyen tahdon-

vastaiseen hoitoon ja ra-

joituksiin sekä tiedon-

saantiin. Haastattelujen 

perusteella potilaat koki-

vat liikkumisen ja yhtey-

denpidon rajoittamisen, 

omaisuuden haltuunoton 

ja tahdonvastaiset hoito-

toimenpiteet vapauden 

rajoittamiseksi. Potilai-

den kokemukset vapau-

den rajoittamisesta olivat 

negatiivisia. Potilaskan-

teluiden prosessi on Suo-

messa monimutkainen ja 

sellaisen henkilön, jolla 

on mielenterveyden on-

gelmia, voi olla vaikea 

hahmottaa kantelupro-

sessia. Psykiatristen poti-

laiden tekemistä kante-

luista pienempi osa johti 

Jotta potilaiden osalli-

suutta omaan hoitoonsa 

voitaisiin parantaa, on ke-

hitettävä systemaattisia 

menetelmiä potilaiden 

henkilökohtaisen vapauden 

lisäämiseen, yksinkertais-

tettava potilaiden kantelu-

mahdollisuuksia ja paran-

nettava tiedonsaantia mo-

nipuolisia menetelmiä 

käyttämällä. 

Potilastyytyväisyysmit-

tarin validiteetin ja relia-

biliteetin tutkiminen 

psykiatrisessa hoito-

työssä. Kansallinen ke-

hittämisprojekti suoma-

laisten psykiatristen po-

tilaiden potilasoikeuk-

sien lisäämiseksi. Laa-

dullinen analyysi psyki-

atrisesta hoitotyöstä teh-

dyistä valituksista, joista 

ei ole aiheutunut toimen-

piteitä käytännössä. IT-

applikaatioita tukevien 

mielenterveysorganisaa-

tioiden omien palaute-

mekanismien tutkimi-

nen. Seurantatutkimus 

potilaiden kokemuksista 

vapauden rajoittami-

sesta. 
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syyt 2000-2004? 

Kuinka moni valitus 

johti toimenpiteisiin 

2000-2004? Mitkä ovat 

tavanomaisen ja inter-

netpohjaisen potilas-

opetusmenetelmän vai-

kutukset potilaiden it-

seilmoittamiin vapau-

den rajoittamisen mää-

riin? 

seuraamuksiin. Psykiat-

risten potilaiden henkilö-

kohtaisen vapauden tuke-

misessa sairaalahoidon 

aikana osoittautui tutki-

muksen viimeisessä 

osassa testattu Internet-

perustainen potilasopetus 

yhtä tehokkaaksi kuin 

perinteinen potilasope-

tusmenetelmä ja nyky-

käytännön mukainen 

hoito. 

31. Kärkkäinen Maj-Lis Laadullinen tutkimusote;  

ryhmähaastattelu N=27, 

avoimet kysymykset;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Kuvata psykiatrisessa 

erikoissairaanhoidossa 

työskentelevien koke-

muksia ja käsityksiä 

työnohjauksesta. Ku-

vata millainen merkitys 

työnohjauksella on 

psykiatrista hoitotyötä 

tekeville. Kuvata mil-

laista on potilaan hyvää 

hoitoa edistävä työnoh-

jaus.  

Osallistujien mukaan 

työnohjaukseen liittyy 

paljon hyviä kokemuksia 

ja sen koetaan tukevan 

niin ammattitaitoa kuin 

työssä jaksamistakin. 

Osallistujat totesivat 

työnohjauksen vaikutta-

van merkittävästi potilas-

työn laatuun tukiessaan 

hyvien toimintatapojen 

löytämistä ja toteutta-

mista. Toisaalta työnoh-

jauksiin, erityisesti case-

tyyppisiin työnohjauk-

siin, liittyi huonoja koke-

muksia. Huonot koke-

mukset voivat osittain 

johtua ylimitoitetuista 

odotuksista, joita harva-

jaksoiselle ohjaukselle 

asetetaan. Henkilökun-

Psykiatrisen erikoissai-

raanhoidon organisaatiot 

tarkistavat omat työnoh-

jauksen järjestelmänsä 

vastaamaan muuttunutta ti-

lannetta ja tämän hetkistä 

tarvetta. Toimiva työnoh-

jauksen järjestelmä edel-

lyttää suunnitelmaa ja ar-

viota siitä keitä työnohjaus 

kussakin organisaatiossa 

koskee. Työnohjauksen 

kehittämiseksi ja toteutta-

miseksi vastaamaan työn-

ohjauksen tarvetta tarvi-

taan koulutettuja työnoh-

jaajia ja pysyvää rahoi-

tusta. Organisaation esi-

miesten tulee ymmärtää 

työnohjauksen merkitys 

niin heidän oman työnsä 

Tutkia esimerkiksi vuo-

rovaikutuksellista suh-

detta työnohjaajan ja 

työnohjattavan välillä, 

työnohjauksen 

vaikutuksia työnohjatta-

van työhyvinvointiin ja 

työnlaatuun, työnoh-

jauksen funktioita sekä 

työnohjauksen taustateo-

rioita ja niiden vaiku-

tusta työnohjausproses-

siin. Työnohjauksen 

perimmäisen olemuksen 

tutkimusta on hyvä jat-

kaa edelleen. Tarkastella 

sukupuolen merkitystä 

työnohjaukseen hakeutu-

misessa ja sen hyödyntä-

misessä. Työnohjaajien 

koulutus ja osaaminen, 

samoin kuin työnohjauk-

sen kustannukset ja 
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nan tosiasialliset osallis-

tumismahdollisuudet 

työnohjaukseen eivät ole 

tällä hetkellä välttämättä 

kovin hyvät. Kokonaan 

työnohjauksen ulkopuo-

lelle saattavat jäädä yö-

työntekijät ja usein myös 

erikoislääkärit. 

tukijana kuin työntekijöi-

den työn laadunvarmenta-

jana. 

hyöty, tulevat jatkossa 

olemaan kiinnostavia 

tutkimuskohteita. Jatkaa 

hoitotyön työnohjauksen 

tutkimista ja sen kehittä-

mistä hoitotyön omasta 

teoriaperustasta käsin 

sekä tarkastella millaisia 

vaikutuksia työnohjauk-

sella on työnohjattavien 

työhön ja potilastyön tu-

loksiin. Hoitotyön työn-

ohjausmallin kehittämi-

nen on seuraava tärkeä 

tutkimuskohde. 

32. Lahti Mari Mixed Methods, laadulli-

set ja määrälliset tutkimus-

menetelmät;  

kirjallisuuskatsaus: 

1.vaihe artikkelit n=11,  

kyselyt:  

2.vaihe sairaanhoitajat 

n=158, 

3.vaihe sairaanhoitajat 

n=33 

4.vaihe esimiehet n=28; 

induktiivinen sisällön ana-

lyysi, kuvailevat tilastolli-

set analyysimenetelmät.  

Kuvailla sairaanhoita-

jien reaktioita verkko-

kurssin avulla tapahtu-

vaan täydennyskoulu-

tukseen. Selvittää sai-

raanhoitajien oppimista 

ja asenteita verkko-

kurssia kohtaan. Arvi-

oida sairaanhoitajien 

käyttäytymistä verkko-

muotoisen täydennys-

koulutuksen jälkeen. 

Arvioida verkkomuo-

toisen täydennyskoulu-

tuksen käytännön seu-

rauksia organisaation 

näkökulmasta. 

Sairaanhoitajat olivat 

tyytyväisiä verkkokurs-

siin, mutta työtyytyväi-

syyteen sillä ei ollut vai-

kutusta vaikuttavuustut-

kimuksen mukaan. Verk-

kokurssi ei edesauttanut 

tilastollisesti merkitsevän 

tuloksen syntymistä op-

pimisen eli tiedon lisään-

tymisen näkökulmasta 

vaikuttavuustutkimuksen 

mukaan, mutta asentei-

den kohdalla tilastolli-

sesti merkitsevää eroa 

havaittiin. Hoitotyön esi-

miehet kuvasivat muu-

tosta hoitajien tiedoissa 

ja asenteissa. Hoitajat 

pystyivät siirtämään tie-

Sairaanhoitajien täyden-

nyskoulutuksen systemaat-

tinen arviointi on tärkeää, 

jotta jatkossa voidaan ke-

hittää paremmin sopivia 

täydennyskoulutuskurs-

seja. 

Verkkokurssien vaikut-

tavuuden arviointi mie-

lenterveystyössä Kirk-

patrikin arviointimallin 

mukaan suhteessa poti-

laiden terveyteen. Verk-

kokurssien pitkän ajan 

vaikutusten tutkiminen 

psykiatrisessa hoito-

työssä. Ohjaajien ja op-

pilaiden oppimisproses-

sin tutkiminen mielen-

terveystyössä, kun käy-

tetään verkkokursseja. 

Potilaihin ja heidän hoi-

toonsa liittyvien verkko-

kurssien vaikutuksien 

arviointi potilaiden nä-

kökulmasta. 
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toa verkkokurssilta käy-

täntöön ja he esittävät 

kehittämisehdotuksia 

työhönsä liittyen. Hoito-

työn esimiesten näkökul-

masta verkkokurssin tu-

loksena saavutettiin etuja 

ja haittoja sekä vaikutuk-

sia käytännön työhön. 

33. Laiho Tero Mittarin kehittäminen:  

kirjallisuuskatsaus artikke-

lit n=12;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi.  

 

Mittarin testaus:  

määrällinen tutkimusote; 

kysely n=113;  

tilastolliset analyysimene-

telmät. 

Kuvata Eristämispää-

tösmittarin kehittämistä 

ja pilotointia. Kuvata 

mitkä tekijät ovat yh-

teydessä aikuispsykiat-

risen potilaan eristä-

mispäätöksen syntymi-

seen. 

Eristyspäätösmittari on 

sisäisesti johdonmukai-

nen ja sen avulla voidaan 

kuvata eristämistilanteita 

ja niihin liittyviä teki-

jöitä. Tulosten mukaan 

eristämispäätökseen liit-

tyvät tekijät ovat: Kaaos 

osastolla, Väkivalta tai 

sen uhka, Toiset potilaat, 

Potilaan hallitsematon 

käytös, Aikaisempi ko-

kemus potilaasta ja Poti-

laan sopimaton käytös. 

Käytännön tilanteissa 

lääkäri päättää harvoin 

potilaan eristämisestä, 

siitä huolimatta, että lain 

mukaan päätöksenteko 

kuuluu lääkärille. Hoita-

jan iällä ja työkokemuk-

sella on jonkin verran 

vaikutusta siihen, miten 

häiritsevänä hän näkee 

potilaan käyttäytymisen, 

arvioi muiden keinojen 

riittävyyden tai käyttää 

Lääkäri ei osallistu päätök-

sentekoon niin usein mitä 

lain mukaan tulisi. Tähän 

pitäisi kiinnittää huomiota 

osastojen toiminnassa ja 

sairaaloiden ohjeissa. Tu-

loksissa näkyy myös nuor-

ten hoitajien ”herkkyys” 

kaoottisille ja stressaaville 

tilanteille. Tähän tulisi 

kiinnittää huomiota osasto-

jen työvuorolistojen suun-

nittelussa siten, että vuo-

rossa olisi aina sekä nuo-

rempia että kokeneempia 

hoitajia. Lisäksi esimer-

kiksi mentoroinnin aloitta-

misella osastoilla saattaisi 

olla suotuisa vaikutus. 

Mittarissa havaittujen 

virheiden korjaamisen 

jälkeen tulisi suorittaa 

pitkittäistutkimus, johon 

osallistuisi toiminnaltaan 

saman tyyppiset osastot. 

Sekavuus-käsitettä tulisi 

tutkia tarkemmin esi-

merkiksi käsiteanalyysin 

avulla, jotta sen opera-

tionalisointi yksiselittei-

sesti ymmärrettäväksi 

olisi mahdollista. Henki-

lökunnan kokemusta 

osaston kaoottisuudesta 

tulisi myös tutkia lisää ja 

kaaoksen kokemukseen 

liittyvät tekijät tulisi 

operationalisoida mitta-

riin. Faktorianalyysin 

avulla luotu malli tulisi 

testata konfirmatorisella 

faktorianalyysillä. Eris-

tämispäätöksentekoon 

liittyen tulisi vielä suo-

rittaa haastattelututki-

mus, joka huomioisi 
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eristämistä potilaan kou-

luttamiseksi. 

koulutukseen, sukupuo-

leen ja sukupolviin liit-

tyviä eroja. EPM-mitta-

rin käyttämistä interven-

tiona ja toiminnan kehit-

tämisen apuvälineenä tu-

lisi tutkia. 

34. Laijärvi Heli 

Pääkkönen Tarja 

Välimäki Maritta 

Pukuri Tarja 

Määrällinen tutkimusote; 

kansainväliset mittarit hen-

kilöstö N=105; 

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät 

Missä määrin henki-

löstö kokee työstressiä 

akuuttipsykiatrisessa 

hoitoympäristössä ja 

onko eri työyhteisöjen 

välillä eroja tässä suh-

teessa? Missä määrin 

henkilöstö kokee työ-

uupumusta akuuttipsy-

kiatrisessa hoitoympä-

ristössä ja onko eri työ-

yhteisöjen välillä eroja 

tässä suhteessa? Onko 

työstressin ja työuupu-

muksen kokemisessa 

eroja eri ammattiryh-

mien eri ammattiryh-

mien, eri ikäryhmien ja 

sukupuolten välillä? 

Työmäärä aiheutti eniten 

työstressiä. Avohoidossa 

työskentelevät kokivat 

organisatoriset tekijät 

enemmän stressiä aiheut-

taviksi kuin sairaalassa 

työskentelevät. Työuupu-

muksen kokemisessa ei 

ollut eroja eri työyhteisö-

jen välillä. Nuoret koki-

vat stressiä enemmän 

kuin vanhemmat. Uupu-

musasteinen väsymys oli 

yleisempää nuorten työn-

tekijöiden keskuudessa 

kuin vanhempien. Am-

matilla oli yhteyttä työ-

stressin ja työuupumuk-

sen kokemiseen: kor-

keimmin koulutetut koki-

vat vähemmän koulutet-

tuja enemmän työstressiä 

samoin kuin uupumusas-

teista väsymystä ja kyy-

nistymistä. 

Sairaalassa työskentele-

vien työuupumuksen huo-

mioiminen. Esimiesase-

massa olevien huomion 

kiinnittäminen ennaltaeh-

käisevään toimintaan: sys-

temaattisen seurantajärjes-

telmän kehittäminen työn-

tekijöiden hyvinvoinnin 

seuraamiseksi. Avohoi-

dossa huomion kiinnittä-

minen toimivaan työyhtei-

söön ja työtovereiden tuke-

miseen. Työympäristön 

järjestäminen niin, että 

työntekijöillä mahdollisuus 

verkostoitua keskenään 

sekä jakaa ongelmia ja tu-

kea toisiaan kuten tiiviissä 

työryhmässä. Nuorten, vä-

hän kokemusta omaavien 

työntekijöiden työpaikka-

koulutus, tuki ja ohjaus 

tarpeellista. 

 

35. Laitila Minna 

Pietilä Anna-Maija 

Laadullinen tutkimusote, 

fenomenografinen lähesty-

mistapa;  

Millaisia käsityksiä 

mielenterveys- ja päih-

detyöntekijöillä on asi-

akkaan osallisuudesta? 

Haastateltavat pitivät asi-

akkaan osallisuutta tar-

koituksenmukaisena tai 

Hoitoyhteisöissä on tär-

keää pohtia ja konkreti-

soida sitä, mitä asiakkai-

den osallisuus käytännössä 
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avoin haastattelu työnteki-

jät n=11;  

fenomenografinen analyysi 

Miten mielenterveys- 

ja päihdetyöntekijät ku-

vaavat asiakkaan osal-

lisuuden toteutuvan? 

Mitkä tekijät liittyvät 

asiakkaan osallisuuden 

toteutumiseen mielen-

terveys- ja päihdetyön-

tekijöiden käsitysten 

mukaan? 

tärkeänä, mutta sen to-

teutumisessa oli puut-

teita. Osallisuudella tar-

koitettiin lisäksi vastuun-

jakoa ja asiakkaiden si-

touttamista. Kolme eri-

laista osallisuuden toteu-

tumistapaa: osallisuus 

omaan hoitoon ja kun-

toutukseen, osallisuus 

palveluiden kehittämi-

seen sekä osallisuus pal-

veluiden suunnitteluun ja 

järjestämiseen. Työnteki-

jöiden rooli osallisuuden 

ja osallistumisen mah-

dollistajina ja kannusta-

jina. 

tarkoittaa ja miten se to-

teutuu. Näin osallisuus 

saadaan periaatteiden ja 

strategioiden tasolta osaksi 

käytännön mielenterveys- 

ja päihdetyötä. Asiakkaat, 

heidän tarpeensa, kykynsä 

ja motivaationsa olla osal-

lisina ja osallistua ovat eri-

laisia. Tämän vuoksi tarvi-

taan erilaisia tapoja olla 

osallisena. Terveys- ja so-

siaalialan ammattilaisten 

asenteilla on tärkeä merki-

tys asiakkaiden osallisuu-

den toteutumiselle. Työn-

tekijät toimivat osallisuu-

den mahdollistajina ja 

osallistumisen kannusta-

jina. Asiakkaan osalli-

suutta tukeva ja asiakas-

lähtöinen toiminta ei mer-

kitse asiantuntijuudesta 

luopumista vaan uuden-

laista jaettua asiantunti-

juutta. Substanssiosaami-

sen lisäksi tarvitaan osalli-

suuden tukemisen asian-

tuntijuutta. 

36. Laitila Minna Laadullinen tutkimusote, 

fenomenografinen lähesty-

mistapa;  

avoimet haastattelut: 

1.vaihe asiakkaan n=27 

2.vaihe työntekijät n=11; 

fenomenografinen analyysi 

Millaisia käsityksiä 

mielenterveys- ja päih-

detyöntekijöillä on asi-

akkaan osallisuudesta? 

Asiakkaan osallisuus tar-

koitti palveluiden käyttä-

jien asiantuntijuuden hy-

väksymistä, huomioi-

mista ja hyödyntämistä. 

Osallisuus toteutui kol-

Asiakkaan osallisuutta voi-

daan tukea asiakaslähtöi-

sillä rakenteilla ja toimin-

nalla. Erityistä huomiota 

tulee kiinnittää riittävään 

resursointiin, asiakasläh-

Tutkia asiakkaan osalli-

suuden toteutumista 

mielenterveys- ja päih-

detyön käytännössä. 

Kansainvälisesti on ke-

hitetty mittareita, joiden 
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 Miten mielenterveys- 

ja päihdetyöntekijät ku-

vaavat asiakkaan osal-

lisuuden toteutuvan? 

Millaisia käsityksiä 

mielenterveys- ja päih-

detyöntekijöillä on 

asiakaslähtöisyydestä? 

Miten mielenterveys- 

ja päihdetyöntekijät ku-

vaavat asiakaslähtöi-

syyden toteutuvan? 

mella eri tavalla: osalli-

suutena omaan hoitoon 

ja kuntoutukseen, osalli-

suutena palveluiden ke-

hittämiseen sekä osalli-

suutena palveluiden jär-

jestämiseen. Asiakkaiden 

osallisuuden mahdolli-

suuksiin ja käytännön to-

teutumiseen liittyivät 

monet seikat, jotka kuva-

sit yhteiskunnan, organi-

saatioiden, työntekijöi-

den ja asiakkaiden toi-

mintaa. Asiakkaiden ja 

työntekijöiden käsitysten 

mukaan asiakaslähtöi-

syys mielenterveys- ja 

päihdetyössä tarkoitti 

laajasti työntekijöiden ta-

paa tehdä työtä tai suppe-

asti tapaa, jolla työsken-

telyn tavoitteet asetetaan. 

Esiin tuli myös asiakkai-

den käsityksiä siitä, ettei 

asiakaslähtöisyys kuulu 

mielenterveys- ja päihde-

työhön tai että se oli 

pelkkää retoriikkaa. 

Asiakaslähtöisyys toteu-

tui kolmella eri tasolla: 

organisaatioiden asiakas-

lähtöisenä toimintana, 

asiakaslähtöisenä yhteis-

työsuhteena ja asiakas-

töisen toiminnan mahdol-

listavaan johtamiskulttuu-

riin sekä työntekijöiden 

asenteisiin.  Asiakkaan 

osallisuutta ja asiakasläh-

töistä toimintatapaa mie-

lenterveys- ja päihdetyössä 

tulee kehittää palveluiden 

käyttäjien, työntekijöiden, 

oppilaitosten, päättäjien ja 

muiden toimijoiden yhteis-

työnä. Jollei palveluiden 

käyttäjiä oteta mukaan tä-

hän työhön, ei tapahdu ai-

toa muutosta ja palvelui-

den käyttäjien voimaantu-

mista. Osallisuuden toteu-

tumiseen erilaisissa pak-

koa tai velvoittavuutta si-

sältävissä tilanteissa tulee 

kiinnittää erityistä huo-

miota. Vastentahtoinen 

hoito ei ole este osallisuu-

delle ja hyvälle, asiakas-

lähtöiselle kohtelulle.  

Edelleen kaikilla tasoilla 

tulee kiinnittää huomiota 

palveluiden käyttäjien riit-

tävään tiedonsaantiin. 

avulla asiaa voidaan tut-

kia. Näitä mittareita tu-

lisi soveltaa ja pilotoida 

Suomen olosuhteisiin.  

Tärkeää selvittää läheis-

ten ja omaisten käsityk-

siä niin asiakkaan osalli-

suudesta kuin läheisten-

kin osallisuudesta mie-

lenterveys- ja päihde-

työssä. Palveluiden käyt-

täjien osallisuutta vah-

vistavaa tutkimusta 
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lähtöisesti työskentele-

vän ammattilaisen toi-

mintana. Työntekijöiden 

käsitysten mukaan asia-

kaslähtöisellä työtavalla 

oli positiivisia vaikutuk-

sia yhteistyösuhteelle, 

asiakkaalle ja työnteki-

jälle. 

37. Lappalainen Minna 

Pelkonen Marjaana 

Kylmä Jari 

Laadullinen tutkimusote; 

(avoin) haastattelu n=12; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Mitä mielenterveys-

kuntoutujat arvioivat it-

setunnon tukemisen 

edellyttävän? Millä 

menetelmillä mielen-

terveyskuntoutujat ku-

vaavat hoitotyöntekijän 

tukevan itsetuntoaan? 

Miten mielenterveys-

kuntoutujat arvioivat it-

setunnon vahvistumi-

sen seurauksia? 

Tulokset muodostivat 

kolme pääluokkaa: itse-

tunnon tukemisen edelly-

tykset, itsetuntoa tukevat 

hoitotyön menetelmät 

sekä itsetunnon vahvistu-

misen seuraukset. Mie-

lenterveyskuntoutujan it-

setunnon tukeminen 

edellyttää hoitotyönteki-

jän persoonassa var-

muutta, luotettavuutta, 

lämpimyyttä ja kykyä 

myöntää heikkoutensa. 

Tukeminen edellyttää 

kuntoutujan tuntemista ja 

kiinnostusta hänestä sekä 

sitoutumista yhteistyö-

hön hänen kanssaan. It-

setuntoa vahvistavat hoi-

totyön menetelmät ovat 

kuntoutujan kokonaisval-

tainen hyväksyminen ja 

arvostaminen, vahvojen 

puolten tukeminen, toi-

miminen yksilöllisten 

kuntoutumistavoitteiden 

Mielenterveyskuntoutujan 

itsetuntoa voidaan vahvis-

taa hoitotyön menetelmillä 

tietyin edellytyksin. Edel-

lytykset voidaan jakaa hoi-

totyöntekijän ominaisuuk-

siin sekä hoitotyöntekijän 

suhdetta kuntoutujaan ku-

vaaviin tekijöihin. Itsetun-

non tukemiseen hoito-

työssä on useita menetel-

miä, jotka tarkentuvat yk-

silölle merkityksellisten 

elämänalueiden kautta. 

Mielenterveyskuntoutujan 

itsetunnon tukemisessa 

menetelmistä korostuvat 

mielisairauden hyväksymi-

nen, kuntoutujan kunnioit-

taminen ja kohtaaminen ai-

kuisena oman sukupuo-

lensa edustajana sekä eri-

laiset kotona selviytymisen 

ja sairauden kanssa selviy-

tymisen tukemismenetel-

mät. Mielenterveyskuntou-

tujan itsetunnon tukeminen 

Mielenterveyskuntoutu-

jan itsetunnon tukemisen 

menetelmien ja niiden 

yhteydessä olevien teki-

jöiden tutkiminen kvan-

titatiivisesti. Määrällinen 

tutkimus itsetuntoa tuke-

vien menetelmien vai-

kuttavuudesta erilaisiin 

itsetunnon vahvistumi-

sen seurauksiin. Miten 

hoitotyöntekijät arvioi-

vat valmiutensa vahvis-

taa mielenterveyskun-

toutujien itsetuntoa? Mi-

ten hyvin hoitotyönteki-

jöiden itsetunnon tuke-

mistarkoituksessa käyt-

tämät menetelmät ja 

kuntoutujien kokemat it-

setuntoa vahvistavat me-

netelmät vastaavat toisi-

aan? 
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mukaisesti, kannustami-

nen, sairauden kanssa 

selviytymisen tukemi-

nen, toimiminen yhdessä 

kuntoutujan kanssa, ko-

tona selviytymisen tuke-

minen, olemassa olevien 

ihmissuhteiden edistämi-

nen ja yhteyksien edistä-

minen ulkomaailmaan. 

Vahvistumisen seurauk-

sena myönteinen asen-

noituminen itseen, vas-

tuun kantaminen omasta 

selviytymisestä, onnistu-

misen kokeminen ja ak-

tiivisuus ihmissuhteissa 

lisääntyvät. 

on hyödyllistä, koska sillä 

on merkittäviä yksilöllisiä 

ja yhteiskunnallisia seu-

rauksia. 

38. Latvala Eila 

Saranto Kaija 

Pekkala Eila   

Määrällinen tutkimusote; 

verkkokysely potilaat 

n=188, hoitajat n=92;  

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät 

Missä määrin hoitajat 

toimivat yhteistoimin-

nallisesti? Missä mää-

rin hoitajat olivat val-

miita yhteistoiminnalli-

suuteen? Missä määrin 

potilaat olivat valmiita 

osallistumaan omaan 

hoitoonsa? Missä mää-

rin potilaat osallistuivat 

omaan hoitoonsa?  

Hoitajat tiedostivat yh-

teistoiminnallisen työs-

kentelytavan tärkeyden 

ja halusivat toimia poti-

laslähtöisesti. Silti 70% 

työskentelee asiantuntija-

lähtöisesti. Muutos yh-

teistoiminnalliseen suun-

taan tapahtui hitaasti. Po-

tilaat halukkaita osallis-

tumaan nykyistä enem-

män esimerkiksi hoito-

aan koskevaan päätöksen 

tekoon ja ottamaan vas-

tuuta hoidostaan. Käy-

tännössä potilaan olivat 

passiivisia osallistujia, 

jotka kokivat kuitenkin 

Palvelujen tuottamisessa 

tullaan tarvitsemaan toden-

näköisesti uusia yhteistoi-

minnallisuutta tukevia 

malleja. Hoitokäytäntöjen 

kehittäminen yhteistoimin-

nalliseen suuntaan vaatii 

aikaa. Verkkopohjaisten 

mittareiden kehittäminen 

muillekin hoitotyön alu-

eille. Mittareiden hyödyn-

täminen hoitotyössä, hoita-

jien motivointi niiden 

käyttöön. 

 



 

 

L
IIT

E
 2

/4
1 

tulleensa kuulluiksi ja 

heidän mielipidettään oli 

kysytty. 

39. Laukkanen Emilia Määrällinen tutkimusote, 

rekisteritutkimus;  

havaintoyksiöt n=31;  

kuvailevat tilastolliset ana-

lyysimenetelmät. 

Millainen on psykiat-

rian osastojen henkilös-

tömitoituksen taso ja 

rakenne? Millainen yh-

teys on henkilöstömi-

toituksella ja pakkotoi-

mien (tahdosta riippu-

maton hoito, eristämi-

nen, lepositeiden 

käyttö, tahdonvastaiset 

injektiot ja fyysinen 

kiinnipito) käytöllä 

psykiatrian osastoilla? 

Hoitotyön henkilöstömi-

toituksessa on merkittä-

viä osastokohtaisia eroja. 

Henkilöstömitoituksella 

on yhteys pakkotoimien 

käyttöön, mutta yhteyden 

syyseuraussuhteita ei ole 

mahdollista osoittaa. 

Pakkotoimia käyttävillä 

psykiatrisilla osastoilla 

oli keskimäärin 9,4 poti-

lasta sairaanhoitajaa koh-

den ja 3,8 potilasta hoito-

työntekijää kohden. Sai-

raanhoitajia henkilös-

töstä oli keskimäärin 55 

%, miestyöntekijöitä 42 

% ja määräaikaisia työn-

tekijöitä 21 %. Kun hoi-

tohenkilökuntaa oli 

enemmän suhteessa poti-

lasmäärään, oli tahdosta 

riippumattomia hoitopäi-

viä vähemmän. Kun sai-

raanhoitajia oli enemmän 

suhteessa potilasmää-

rään, oli tahdosta riippu-

mattomia hoitopäiviä, 

eristyksiä, tahdonvastai-

sia injektioita ja kiinnipi-

toja vähemmän. Leposi-

teitä käytettiin enemmän, 

kun sairaanhoitajia oli 

Hoitotyön johdon tulisi 

huolehtia siitä, että hoito-

työn henkilöstömitoitus 

perustuu potilaiden tarpei-

siin ja omalta osaltaan 

edistää potilaan osalli-

suutta hoitoonsa. Hoito-

työn ja terveydenhuollon 

kompleksisuudesta johtuen 

optimaalista mitoitusta ei 

voi kuitenkaan tarkkaan 

määritellä, mikä tulisi huo-

mioida myös terveyspoliit-

tisessa päätöksenteossa. 

Henkilöstömitoituksen 

ja pakkotoimien välinen 

yhteys tulisi huomioida 

henkilöstöä koskevassa 

päätöksenteossa. Hoito-

työn henkilöstömitoitus tu-

lisi myös huomioida yh-

tenä mahdollisuutena pak-

kotoimien käytön vähentä-

misessä ja potilaan osalli-

suuden edistämisessä. 

Bayesin analyysia tulisi 

hyödyntää hoitotieteelli-

sessä tutkimuksessa myös 

tulevaisuudessa. 

Psykiatrisen hoitotyön 

henkilöstömitoituksen 

tutkimusta tarvitaan li-

sää. Myös psykiatrian 

avohoidon huomioimi-

nen henkilöstömitoituk-

sen tutkimuksessa on 

tärkeää hoidon muuttu-

essa yhä enemmän avo-

hoitopainotteiseksi. Hoi-

totyön henkilöstömitoi-

tuksen yhteyttä psykiat-

risen hoitotyön tulok-

seen tulisi selvittää huo-

mioiden tietotekniikan 

kehittymisen myötä pa-

rantuvien mahdollisuuk-

sien mukaan myös hoi-

totyön prosessin merki-

tys. Lisäksi on tarpeen 

kartoittaa pakkotoimien 

käyttöä tarkemmin 

osastokohtaisten tunnus-

lukujen avulla. Tässä 

yhteydessä tulisi selvit-

tää pakkotoimien määrä 

kertoina pakkotoimien 

kohteina olleiden poti-

laiden sijaan, ja myös 

pakkotoimien kesto. 

Kansallisesti on tärkeää 

selvittää, mitä yhte-
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enemmän suhteessa poti-

lasmäärään. Sairaanhoi-

tajien osuuden ollessa 

suurempi eristyksiä oli 

vähemmän. Kun määrä-

aikaisten osuus oli suu-

rempi, oli tahdosta riip-

pumattomia hoitopäiviä 

ja lepositeiden käyttöä 

vähemmän. Miestyönte-

kijöiden osuuden ollessa 

suurempi eristyksiä oli 

vähemmän ja lepositeitä 

käytettiin enemmän. 

neväisiä, rekisteriperus-

taisia tunnuslukuja psy-

kiatrian kontekstissa on 

saatavilla. 

40.  Laukkanen Maarit  Määrällinen tutkimusote; 

strukturoitu kysely n=429; 

kuvailevat tilastolliset ana-

lyysimenetelmät. 

Millainen on psykiatri-

sen hoitohenkilöstön 

arvioitu työtyytyväi-

syys? Miten vastaajien 

taustamuuttujat ovat 

yhteydessä arvioituun 

työtyytyväisyyteen? 

Psykiatrinen hoitohenki-

löstö arvioi työtyytyväi-

syytensä hyväksi kuu-

della osa-alueella ja koh-

talaiseksi yhdellä. Lähi-

johtajan toiminta arvioi-

tiin hyväksi, joskaan joka 

viides vastaaja ei pitänyt 

lähijohtajan antamaa am-

mattitaitoa kehittävää pa-

lautetta riittävänä. Suurin 

osa vastaajista huolehti 

omasta hyvinvoinnistaan 

ja tunsi itsensä osaavaksi 

työntekijäksi. Luottamus 

työtoverien ammattitai-

toon oli suurta, ja yksi-

kön yhteishenki sekä uu-

sien työntekijöiden pe-

rehdytys arvioitiin valta-

osin hyviksi. Suurim-

Hyvää työtyytyväisyyttä 

on vahvistettava ja ylläpi-

dettävä sekä huolehdittava 

siitä, että se kantaa myös 

muutosten yli. Säännölli-

sen palautteen pitää olla 

osa toimintaa ja sen kehit-

tämistä. Yhteistä päätök-

sentekoa on kehitettävä 

niin, että entistä useampi 

tuntee olevansa siihen 

osallinen. On syytä tarkas-

tella kriittisesti, miksi hoi-

totyön johtajilla on erilai-

nen käsitys yksikön toi-

minnasta kuin yksiköissä 

työskentelevällä henkilös-

töllä. Yhteinen käsitys yk-

sikön toiminnasta voi sääs-

tää epäkohtien pohtimi-

seen käytettyä energiaa ja 

suunnata sitä perustyöhön. 

Psykiatrisen hoitohenki-

löstön työtyytyväisyy-

den tutkimusta on syytä 

jatkaa, ja varsinkin lähi-

tulevaisuudessa oleva 

rakennemuutos olisi 

otollinen aika tehdä pit-

kittäistutkimusta siitä, 

miten muutos työtyyty-

väisyyteen vaikuttaa. 

Psykiatrista vastaanotto-

työtä tehdään myös 

muualla kuin erikoissai-

raanhoidossa, joten tut-

kimusta voisi kohdentaa 

myös perusterveyden-

huollon psykiatristen 

hoitajien työtyytyväisyy-

teen. Psykiatrisen hoita-

jan, niin sairaanhoitajan 

kuin mielenterveyshoita-

jan, työtyytyväisyyden 
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malla osalla oli mahdol-

lisuus suunnitella omaa 

työtään itsenäisesti, sa-

moin tehdä työssään itse-

näisiä päätöksiä. Yksi-

kön päätöksentekoon 

osallistumisessa oli puut-

teita lähes joka neljännen 

vastaajan mielestä. Työn 

kuormittavuus oli pää-

osin hallittavissa, mutta 

joka neljäs vastaaja oli 

kokenut liiallista stressiä, 

joka kolmannen mielestä 

yksikössä ei ollut riittä-

västi henkilökuntaa ja 

vain joka toinen arvioi 

työmäärän jakautuvan ta-

saisesti yksikössään. 

Tyytymättömimpiä vas-

taajat olivat organisaa-

tiotekijöihin eli työn vaa-

tivuuteen nähden epäoi-

keudenmukaiseen palk-

kaukseen, epätarkoituk-

senmukaisiin työtiloihin 

ja välineistöön sekä 

ylimmän johdon arvos-

tukseen. Joka kolmas 

vastaaja arvioi voivansa 

edetä urallaan. Hoitotyön 

johtajat, päivätyötä teke-

vät, yli 11vuotta työsken-

nelleet ja toiminnan laa-

dun välille 9−10 arvioi-

Jokaista työntekijää on ar-

vostettava koulutustaustas-

taan riippumatta, sillä 

pitkä työkokemus ja am-

matillinen kehittyminen 

ovat asioita, joita ei voi si-

vuuttaa. Mielenterveyshoi-

tajien kokemusta ja näke-

mystä on arvostettava tasa-

vertaisena muiden ammat-

tiryhmien kanssa, jotta 

myös heidän mahdollisuu-

tensa tehdä työtään tyyty-

väisin mielin täyttyisivät. 

Yksikön tilojen ja välineis-

tön toimivuuden paranta-

miseen on hyvät mahdolli-

suudet uudisrakennusten 

suunnittelussa. Useiden 

aiempien tutkimusten mu-

kaan psykiatrisen hoito-

työn voima on kollegiaali-

suudessa ja yhteistyössä, 

mutta tämän tutkimuksen 

perusteella niitä pitää edel-

leen vahvistaa. Jokaisen on 

ymmärrettävä vastuunsa 

yksikön työntekijänä ja yh-

teishengen luojana sekä 

huolehdittava siitä, ettei 

kenellekään kerry liikaa 

työkuormaa. 

ja työhön tyytymättö-

myyden lähteitä olisi 

mielenkiintoista lähestyä 

myös laadullisesta näkö-

kulmasta, jolloin työn 

luonne avautuisi parem-

min kuin työtyytyväi-

syyden määrää mittaa-

vassa, valmiita vaihtoeh-

toja sisältävässä kyse-

lyssä. Myös tässä tutki-

muksessa käytetyn mit-

tarin ja sen muuttujien 

keskinäisen korreloinnin 

tutkimista kannattaa jat-

kaa, jolloin osamitta-

reista muodostuisi yhte-

näisempiä ja johdonmu-

kaisempia 
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neet olivat tyytyväisim-

piä työhönsä. Hoitotyön 

johtajien ja muun hoito-

henkilöstön samoin kuin 

sairaanhoitajien ja mie-

lenterveyshoitajien työ-

tyytyväisyys erosivat toi-

sistaan merkitsevästi. 

41. Lemola Leena Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu kuntoutu-

jat n=9, läheiset n=6;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi.  

Kuvata pitkäaikaisen 

psykoosisairauden 

kanssa elävien kotona 

asuvien mielenterveys-

kuntoutujien ja heidän 

läheistensä kokemuksia 

tuen saannista. 

Kuntoutujat pitävät kes-

keisenä hyvää tukimuo-

tojen yhdistelmää, jossa 

julkiset palvelut ja muu 

tuki muodostavat koko-

naisuuden, joka antaa ti-

lanteen mukaan sopivasti 

tukea ja apua. He arvos-

tavat yhdessä työskente-

lyä tulevaisuuden hy-

väksi. Perhe kokee hyö-

dyllisenä kaiken tuen, 

joka auttaa kuntoutujaa 

ja heitä itseään selviyty-

mään ja pääsemään 

eteenpäin. Läheiset toi-

vovat helpotusta jatku-

vaan huolen kantami-

seen. Kuntoutujien ja lä-

heisten näkemykset tär-

keistä asioista olivat hy-

vin samansuuntaisia. 

Ammattilaisten näkökul-

masta tuen kokonaisuuden 

ymmärtäminen, koordi-

nointi ja suunnittelu ovat 

tärkeitä. Verkostotyösken-

telyyn tarvitaan valmiuk-

sia. Mielenterveyskuntou-

tujien tukea ja läheisten 

huomioimista tulee kehit-

tää käytännössä. Avohoi-

don mahdollisuudet tiivii-

seen seurantaan ja tukeen 

tulisi turvata. On tärkeää 

hahmottaa kuntoutujan lä-

hipiiri ja pitää yhteyttä lä-

heisiin sekä ohjata kuntou-

tujaa vertaistukiyhdistys-

ten toimintaan. Alkuvai-

heen tuen tehostaminen ja 

hoitoon pääsyn helpotta-

minen tärkeää perheen 

kannalta. Riittävästi tukea 

ja tietoa sairaudesta, erilai-

sista kuntoutus- ja hoito-

mahdollisuuksista. Per-

heen ohjaaminen vertaistu-

kimahdollisuuksiin. 

 

Tutkia ja selventää mikä 

on hoitotieteen näkö-

kulma mielenterveys-

kuntoutukseen, mitä 

kuntoutumista tukeva 

hoitotyö on tässä kon-

tekstissa. Työntekijöiden 

näkemyksien selvittämi-

nen siitä, mitä tarvittava 

tuki on. Miten turvataan 

laadukkaat kuntoutumis-

palvelut jo sairauden al-

kuvaiheessa. Asumis-

kuntoutuspolut ja asu-

miskuntoutuksen laatu, 

etenemisen ja valmiuk-

sien lisääntymisen näkö-

kulma, kuntoutujien ko-

kemukset. Itsenäisen 

asumisen valmiudet ja 

niiden edistäminen. Ko-

tona asuvien kuntoutu-

jien yksinäisyys ja ih-

missuhdeverkostot. Eri-

laiset arjen oireenhallin-

takeinot käytännössä, li-

sätietoa kuntoutujien ja 

työntekijöiden käyttöön. 
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Kuntoutumista tukeva 

hoitajien järjestämä ryh-

mätoiminta. Kuntoutu-

jien terveyden edistämi-

nen, kunto-ohjelmat ja 

kurssit. Mielenterveys-

kuntoutujien opiskelu ja 

työllistyminen. Miten 

yhteistyö perheen kanssa 

saadaan käytännössä toi-

mimaan? Hoitotyönteki-

jöiden verkostovalmiuk-

sien tutkiminen ja kehit-

täminen. Kuntoutuksen 

suunnittelu. Palvelun-

tuottajien yhteistyö. 

42. Levoska Marjut  Laadullinen tutkimusote; 

avoin ryhmähaastattelu 

n=7; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi. 

Miten psykiatriset sai-

raanhoitajat kuvaavat 

päivystystyön luon-

netta? 

 

Psykiatrista päivystys-

työtä tekeville sairaan-

hoitajille tulisi tarjota 

mahdollisuus työnjaka-

miseen ja keskusteluun. 

Kriisiavun antamisen or-

ganisointi tulisi suunni-

tella yhteistyössä päivys-

tävien sairaanhoitajien 

kanssa, jotta he pääsisi-

vät vaikuttamaan työnsi-

sältöön ja toteutukseen. 

Työnjaon uudistuksiin 

tulisi varata riittävästi ai-

kaa, jotta se ei lisäisi sai-

raanhoitajien kuormitta-

vuutta. Täydennyskoulu-

tusta psykiatrisen päivys-

tävän sairaanhoitajien 

Sairaanhoitajien ja lääkä-

rien vastuunjaon selventä-

minen psykiatrisessa päi-

vystystyössä. Henkilöstön 

ammattitaidon tukeminen 

ja ylläpitäminen niin, että 

se vastaa potilaiden tar-

peita. 

Potilaiden ja omaisten 

kokemusten selvittämi-

nen, jotta hoidon tarpeen 

arviointia voitaisiin ke-

hittää potilaslähtöisem-

män hoitotyön suuntaan. 

Tutkia potilaan itsemää-

räämisoikeuden toteutu-

mista psykiatrisessa päi-

vystystyössä. Tutkia 

operatiivisen ja konser-

vatiivisen tulosalueen 

sairaanhoitohenkilöstön 

asenteita mielenterveys-

potilaita kohtaan. Hoi-

don etenemisen tutkimi-

nen hoidon tarpeen arvi-

oinnin jälkeen. Hoidon 



 

 

L
IIT

E
 2

/4
6 

tehtäviin tulisi tarjota jo-

kaiselle sitä työtä teke-

välle sairaanhoitajalle. 

tarpeen arvioinnin kus-

tannusvaikuttavuuden 

selvittäminen. 

43. Litmanen Sirpa Systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus;  

tieteelliset artikkelit n=17; 

deduktiivinen sisällönana-

lyysi 

Minkälaisin menetel-

min henkilöstömitoi-

tusta on tutkittu psyki-

atrisessa hoitotyössä? 

Miten psykiatrisen hoi-

totyön henkilöstön 

määrää ja rakennetta 

on kuvattu ja määri-

telty? Miten psykiatri-

sen hoitotyön henkilös-

tömitoitus on yhdistetty 

potilaita, henkilöstöä ja 

organisaatiota koske-

viin tuloksiin? 

Psykiatrisen hoitotyön 

henkilöstömitoitusta on 

tutkittu laadullisesti ja 

määrällisesti, vaikkakin 

tutkimusta on vähän. 

Psykiatrisen hoitotyön 

voimavaroja on kuvattu 

hoitohenkilökunnan ko-

konaismäärän ja raken-

teen (skill mix) sekä va-

kinaisten ja määräaikais-

ten työntekijöiden mää-

rän avulla. Lisäksi on ku-

vattu sairaanhoitajien 

osuutta koko henkilökun-

nasta, hoitajia sairaansi-

jaa kohti sekä psykiatri-

sen hoitotyön osaamisen 

ja hoitotyön määrän 

avulla. Hoitotyön inten-

siteettiä on kuvattu poti-

laan hoitoisuuden avulla. 

Hoitotyön toimintaympä-

ristöä on kuvattu sairaan-

sijojen ja potilasvolyy-

min avulla. Psykiatrisen 

hoitotyön henkilöstömi-

toitus on tutkimuksissa 

yhdistetty potilaita, hen-

kilöstöä sekä organisaa-

tiota koskeviin tuloksiin. 

Potilaiden näkökulmasta 

 Ajankohtaisten yhteis-

kunnallisten muutosten 

tuomien haasteiden ja ta-

louden tasapainottami-

sen vaateiden myötä tut-

kimusta hoitotyön hen-

kilöstömitoituksesta psy-

kiatrisen hoitotyön nä-

kökulmasta tulee lisätä. 

Omana erikoisalanaan 

psykiatrinen hoitotyö 

eroaa somaattisen alueen 

hoitotyöstä ja siten psy-

kiatrinen hoitotyö tarvit-

see esimerkiksi omat 

hoitotyösensitiiviset mit-

tarinsa, joiden avulla 

hoitotyön tulosta voi-

daan mitata. Tutkimuk-

sen avulla tulee parem-

min selvittää psykiatri-

sen hoitotyön henkilös-

tömitoituksen potilaalle, 

hoitohenkilökunnalle ja 

organisaatiolle tuotetta-

vaa mitattavaa tulosta 

sekä sen merkitystä tie-

teelle ja yhteiskunnalle. 

Lisää tutkittua tietoa tar-

vitaan siitä, kuinka hen-

kilöstön määrää arvioi-

daan psykiatrisen hoito-

työn näkökulmasta. 
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on tarkasteltu henkilöstö-

mitoituksen yhteyttä psy-

kiatristen potilaiden lää-

kitykseen liittyviin teki-

jöihin, potilaan aiheutta-

miin konflikteihin sekä 

haittatapahtumien mää-

rään psykiatrisilla osas-

toilla. Lisäksi on tarkas-

teltu potilaiden sairaalas-

saoloajan sekä potilastu-

loksen yhteyttä henkilös-

tömitoitukseen. Hoito-

henkilöstön näkökul-

masta on tutkittu hoita-

jien henkisen uupumuk-

sen, posttraumaattisen 

stressin sekä psykiatris-

ten osastojen turvallisuu-

den yhteyttä henkilöstö-

mitoitukseen. Lisäksi on 

tarkasteltu henkilöstömi-

toituksen yhteyttä psyki-

atristen sairaanhoitajien 

kokemaan moraaliseen 

ahdistukseen sekä hoita-

jien kykyyn ja haluun 

osallistua terapeuttiseen 

suhteeseen. Organisaa-

tion näkökulmasta on 

tutkittu henkilöstömitoi-

tuksen yhteyttä hoitohen-

kilöstökustannuksiin. 

44. Luukkonen Niina Laadullinen tutkimusote; 

focus-ryhmähaastattelu 

n=9; 

Millaiseksi päivystyk-

sessä työskentelevät 

sairaanhoitajat kokevat 

Potilas, omainen tai vi-

ranomainen tuo usein 

esiin psyykkisen avun 

Mielenterveyshäiriöön sai-

rastuneen potilaan päivys-

Tutkia koulutuksen vai-

kuttavuutta päivystyspo-
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induktiivinen sisällönana-

lyysi 

potilaan psyykkisen 

avun tarpeen arvioin-

nin? Millaisia toiminta-

tapoja sairaanhoitajat 

käyttävät potilaan 

psyykkisen avun tar-

peen arvioimiseksi päi-

vystyspoliklinikalla? 

tarpeen, joten sairaanhoi-

tajat kokevat psyykkisen 

avun tarpeen arvioinnin 

helpoksi. Sairaanhoitajat 

kokevat psyykkisen avun 

tarpeen arvioinnin ras-

kaaksi omien tietojen ja 

taitojen sekä potilaiden 

haastavuuden vuoksi. 

Suurimpana haasteena 

työlle kuitenkin ovat or-

ganisaatiosta tulevat päi-

vystyspoliklinikan ja 

psykiatrian toimintojen 

kulttuurierot, psyykkistä 

apua hakevien potilaiden 

määrän lisääntyminen 

sekä sairaanhoitajien työ-

aikaa vievät muut häiriö-

tekijät. Sairaanhoitajat 

toivoivat psyykkistä apua 

hakeville potilaille mata-

lan kynnyksen ja yhden 

luukun apua. Päivystys-

poliklinikan sairaanhoi-

tajat käyttivät psyykkisen 

avun arviointiin omia tai-

toja ja tietoja sekä poti-

laalta, hänen omaisiltaan 

sekä organisaatiosta saa-

tua tietoa. 

tyshoitopolku tulisi yksin-

kertaistaa toimimaan ` yh-

deltä luukulta´ ja `mata-

lalla kynnyksellä´. Tervey-

denhuollon erikoisalojen 

rajapintojen tulisi olla poti-

laille huomaamattomia. 

Päivystyspoliklinikalla tu-

lisi olla käytettävissä psy-

kiatrinen sairaanhoitaja, 

akuuttihoitotiimi tai psyki-

atrinen liikkuvayksikkö. 

Mahdollisesti potilaiden 

psyykkistä avun tarpeen 

arvioita voisi tehdä psyki-

atrinen sairaanhoitaja. 

Päivystyspoliklinikalla 

työskenteleville sairaan-

hoitajille tulisi tarjota mie-

lenterveyshäiriöistä ja nii-

den avun tarpeen arvioin-

nista koulutusta. Päivys-

tyspoliklinikan henkilö-

kunnan työssä jaksami-

sesta tulee huolehtia työn-

johdollisin keinoin ja työ-

tapoja uudistamalla. Päi-

vystyspoliklinikalla poti-

laan psyykkisen avun tar-

peen arvion vaikuttavuutta 

tulisi seurata. 

liklinikan sairaanhoita-

jien mielenterveyteen 

liittyvään osaamiseen ja 

psyykkisen avun tarpeen 

arvioon sekä heidän 

työssä jaksamiseen. Li-

säksi eri erikoisalojen 

nivelpintojen välisen ke-

hittämistyön tuloksia tu-

lisi mitata, kuten psyki-

atrisen sairaanhoitajan 

työn vaikuttavuutta päi-

vystyspoliklinikalla tai 

tehostetun psykiatrisen 

liikkuvan hoidon vaikut-

tavuus psykiatristen po-

tilaiden määrään päivys-

tyspoliklinikalla. 

45. Matinlauri Timo Laadullinen tutkimusote; 

avoin haastattelu n=11; 

deduktiivis-induktiivinen 

sisällönanalyysi 

Mitä intervallihoito on 

potilaiden kuvaamana? 

Mitkä ovat psykiatrisen 

hoitotyön auttamisme-

Potilaat kuvasivat inter-

vallihoidon lyhytkes-

toiseksi jaksottaiseksi 

sairaalahoidoksi. Psyki-

 Intervallihoidon merki-

tyksen lisätutkimus 

osana portaittaista psyki-

atrista kuntoutusta eri 

tutkimusmenetelmin eri 
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netelmiä intervallihoi-

dossa? Mikä merkitys 

intervallihoidolla on 

osana portaittaista psy-

kiatrista kuntoutusta 

potilaiden kokemana? 

Mitä intervallihoito on 

avohoidon tukena poti-

laiden kokemana? 

atrisen hoitotyön autta-

mismenetelmiä interval-

lihoitojaksossa olivat toi-

minnallisuus, voinnin ar-

viointi, omahoitajuus, 

yhteisöhoito ja vertais-

tuki. Osana psykiatrista 

portaittaista kuntoutusta 

intervallihoitojaksot vä-

hensivät sairaalahoidon 

kokonaistarvetta. Inter-

vallihoito tuki potilaita 

avohoidossa jaksami-

sessa. 

näkökulmista. Tutkia 

kantaako intervallihoito 

osan avohoidon vas-

tuusta ja vähenisikö in-

tervallihoidon tarve, mi-

käli avohoidolla olisi 

riittävästi resursseja. 

Selvittää auttaako ny-

kyistä runsaampi avo-

hoidon tuki psykiatrista 

potilasta selviytymään 

sairaalan ulkopuolella 

vai onko sairaalahoi-

dossa joitain element-

tejä, mitä ei avohoito 

pysty tarjoamaan. 

46. Nieminen Irja 

Kaunonen Marja 

Laadullinen tutkimusote; 

havainnointi hoitohenki-

löstö n=48, haastattelu 

mielenterveyskuntoutujat 

n=21;  

laadullinen sisällönana-

lyysi 

 

Millaisena mielenter-

veyskuntoutujat koki-

vat osallistumisensa 

EMILIA-koulutusinter-

ventioon 10 kk:n seu-

rannan jälkeen? Millai-

sena henkilökunta koki 

mielenterveyskuntoutu-

jien koulutusinterventi-

oon osallistumisen 10 

kk:n seurannan jäl-

keen? 

Mielenterveyskuntoutu-

jat kokivat koulutusinter-

ventiolla olevan koulut-

tava ja koulutukseen mo-

tivoiva vaikutus, sosiaa-

linen vaikutus, tukea an-

tava/terapeuttinen vaiku-

tus sekä merkityksellinen 

kokemus. Henkilökunta 

koki intervention lisää-

vän yhteistyötä kuntoutu-

jien kanssa, oppimisen 

edesauttavan parane-

mista, kuntoutujien tar-

vitsevan tukea koulutuk-

sen onnistumiseksi, li-

säksi henkilökunta koki 

mielenterveyskuntoutu-

jien kohtaavan esteitä so-

siaaliselle integraatiolle. 

 Seurantatutkimus pi-

demmällä aikavälillä 

koulutuksesta saatuihin 

kokemuksiin. Interven-

tion vaikutuksista mie-

lenterveyskuntoutujien 

elämänlaatuun ja tervey-

teen. Lisätiedon hankki-

minen kuntoutujien kou-

lutukseen liittyvistä eri-

tyistarpeista ja koulutuk-

seen osallistuvien eri or-

ganisaatioiden väliseen 

yhteistyöhön vaikutta-

vista tekijöistä. 
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47. Paappanen Jukka Laadullinen tutkimusote; 

yksilölliset teemahaastatte-

lut n=7;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Mitkä tekijät estävät 

anoreksiaa sairastavien 

toipumista psykiatrisen 

osastohoidon aikana? 

Miten anoreksiaa sai-

rastavan hoitotyön tar-

peeseen vastataan psy-

kiatrisen osastohoidon 

aikana hoitosuhteessa? 

Miten anoreksiaa sai-

rastavien hoitoa psyki-

atrisella osastolla voi-

taisiin kehittää? 

Anoreksiaa sairastavien 

autetuksi tulemisen ko-

kemukset tiivistyivät kol-

meen pääluokkaan: 1) 

Palvelujärjestelmän kei-

nottomuus vastata ano-

reksiaa sairastavan hoi-

don tarpeeseen, 2) Ano-

reksiaa sairastavan hoito 

edellyttää laaja-alaista 

erityisosaamista ja 3) 

Hoitajan autenttisuus 

edistää anoreksiaan sai-

rastuneen toipumista. 

Keskeisenä esteenä ano-

reksia sairaudesta toipu-

misessa on merkittävä 

tarpeenmukaisen hoidon 

viivästyminen sekä hoi-

tohenkilöstön osaamisen 

puutteet niin ravitsemus-

hoidossa, somaattisessa 

hoidossa kuin psykiatri-

sessakin hoidossa. Ano-

reksiaan sairastuneet ko-

rostivat hoitajan persoo-

nallista kykyä synnyttää, 

luoda ja ylläpitää tera-

peuttista hoitosuhdetta, 

mikä edellyttää hoitajan 

autenttisuutta ja sitoutu-

mista hoitoon. Anorek-

siaa sairastavan psykiat-

rinen hoitotyö on sairas-

tuneen haastamista ja 

Hoitajat, jotka työskentele-

vät anoreksiaa sairastavien 

kanssa, tarvitsevat siihen 

erityiskoulutusta. Ole-

massa olevat syömishäiri-

öiden hoitosuositukset ei-

vät ohjaa riittävän hyvin 

käytännön hoitotyötä. 

Anoreksiaa sairastavien 

psykiatrinen hoitotyö tar-

vitsee omat hoitotyön suo-

situksensa lääketieteellis-

ten suositusten rinnalle. 

Hoitotyön johtamisessa tu-

lee kiinnittää huomiota 

osaamisen johtamiseen ja 

varmistamiseen, riittävästä 

lisäkoulutuksesta huolehti-

miseen sekä hoidon järjes-

tämiseen alueellisesti ano-

reksiaa sairastavien asian-

mukaisen hoidon mahdol-

listumiseksi. Hoidon kes-

kittämisellä alueellisesti 

voidaan vaikuttaa osaami-

sen ja muiden resurssien 

kohdentamiseen. Myös 

vertailukehittäminen ja sen 

koordinointi on nähtävä 

hoitotyön johtamisen vas-

tuuna potilaslähtöisemmän 

hoidon edistämiseksi. 

Kehittää mittareita mää-

rällisten tutkimusten to-

teuttamiseksi myös Suo-

messa. Selvittää myös 

enteraalisen ravitsemuk-

sen mahdollisuuksia po-

tilaslähtöisen hoidon ke-

hittämisessä erityisesti 

anoreksiasairauden vai-

keassa vaiheessa. 
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motivoimista toipumis-

prosessiin. 

48. Peteri Elli Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=15; 

deduktiivis-induktiivinen 

sisällönanalyysi 

Mitä käsityksiä hoita-

jalla on kuntoutusval-

miuden arvioinnista? 

Mitä käsityksiä hoita-

jalla on kuntoutuksen 

suunnittelusta? 

 

Kuntoutuksen suunnitte-

lua toteutettiin yhteistoi-

minnallisesti, tavoitteena 

oli kuntoutujalähtöinen 

toiminta. Kuntoutuksen 

oikea-aikaisuutta etsittiin 

kuntoutusvalmiuden 

avulla, jonka selvittämi-

sessä käytettiin keskuste-

luja, verkostokarttaa, su-

kupuuta ja uutena mene-

telmänä elämänjanaa. 

Elämäntarinan merkitys 

kuntoutusvalmiuden ar-

vioinnissa nousi keskei-

sesti esille edellä mainit-

tujen työvälineiden si-

sällä. Jokaiselle kuntou-

tujalle laadittiin yksilölli-

nen kuntoutussuunni-

telma. Hoitajat kuvasivat 

omaksi tehtäväkseen voi-

mavarojen etsimisen ja 

osoittamisen kuntoutu-

jalle, tiedon antamisen ja 

kuntoutujan tukemisen. 

Perhe- ja verkostokeskei-

nen ajattelu oli vakiintu-

nut toimintamalliksi, lä-

heisten merkitystä koros-

tetiin kuntoutujan tuki-

jana. Vertaistuen merki-

tys ja siihen liittyvien 

 Kuntoutujien kokemus-

ten selvittäminen kun-

toutuksen suunnittelusta. 

Mielenterveyskuntou-

tuksen tutkiminen 

omaisten näkökulmasta. 

Tutkia vertaistukea ver-

taisten näkökulmasta ja 

sitä, miten he kokevat 

oman roolinsa ja mihin 

he ovat valmiita sitoutu-

maan. 
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toimintamuotojen kehit-

täminen nähtiin tärkeänä. 

49. Piikkilä Eija Laadullinen tutkimusote; 

avoin haastattelu n=7; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Tutkimuskysymyksenä 

oli, miten vaimo kokee 

masennuksen parisuh-

teessa, kun hänen mie-

hensä on masentunut. 

Vaimojen kokemukset 

puolison masentumisen 

tuomista muutoksista pa-

risuhteessa ja perhe-elä-

mässä olivat moninaiset 

ja ulottuivat laajasti eri 

elämänalueille. Vaimot 

havainnoivat tarkasti ma-

sennuksen aiheuttamia 

muutoksia miehensä 

voinnissa. Miehen vetäy-

tyessä vaimot alkoivat 

pitää huolta miehestä ja 

perheen arjesta yhä 

enemmän. Masennuksen 

koettiin uhkaavan pari-

suhteen olemassaoloa, 

omaa terveyttä ja per-

heen hyvinvointia. Kuo-

rittava tilanne sai vaimon 

uupumaan ja masentu-

maan itsekin sekä tarvit-

semaan apua. Tervey-

denhuoltohenkilökun-

nalta toivottiin tukea, 

jota saatiin vaihtelevasti. 

Kuitenkin vaimot saattoi-

vat kokea oppineensa 

elämästä arvokkaita asi-

oita, mitä ei olisi tapah-

tunut ilman miehen ma-

sentumista. 

Masentuneen puolison 

huomioiminen ja hänen 

mukaan ottaminen puoli-

son hoitoon. Perheen ja 

puolison vankempi huomi-

oiminen avohoidossa sekä 

perusterveydenhuollossa. 

Henkilökunnan koulutuk-

sellinen ja hallinnollinen 

tukeminen puolisoiden ja 

perheiden kohtaamiselle 

rakentamalla myönteinen 

työ- ja hoitokulttuuri sekä 

löytämällä sopivat mene-

telmät. Kodin ja perheen 

ilmapiirin huomioiminen 

lasten kehityksen kannalta 

erityisen tärkeää. Perhe-

hoitotieteellisen tiedon ja 

lähestymistavan merkityk-

sen tärkeyden ymmärtämi-

nen myös masennuksen 

hoidossa. 

Miespuolisoiden koke-

muksia vaimon sairastu-

misesta masennukseen. 

Masennuksen tutkimi-

nen parisuhteessa yhtei-

senä kokemuksena. Mui-

den perheenjäsenten ko-

kemusten tutkiminen. 

Samaa sukupuolta ole-

vien parien masennusko-

kemuksia. Hoitotyön 

asiantuntijoiden käyt-

töön tulisi kehittää puo-

lison huomiointiin sopi-

via näyttöön perustuvia 

mielenterveyshoitotyön 

teoriapohjaan sopivia in-

terventioita. 
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50. Pitkänen Anneli 

Åstedt-Kurki Päivi 

Laijärvi Heli 

Pukuri Tarja 

Laadullinen tutkimusote; 

kirjallinen materiaali 

(avoin kysymys) n=17; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Mitä on perhehoitotyö 

psykiatrisessa hoitoyk-

sikössä? 

Psykiatrista perhehoito-

työtä kuvasi kolme pää-

kategoriaa: perhehoito-

työn toimintaa ohjaavat 

periaatteet (yhteis-

työsuhde, perheen huo-

mioiminen, perhekeskei-

nen osastokulttuuri), per-

hehoitotyöhön liittyvät 

toiminnot (yhteistyö per-

heen kanssa, tiedottami-

nen, perheen psyykkisen 

hyvinvoinnin turvaa-

mista edesauttavat toi-

minnot) sekä perhehoito-

työssä käytetyt menetel-

mät (suunnitellut ja sa-

tunnaiset yhteistapaami-

set, perheterapia). 

 Perhehoitotyön käsittei-

den edelleen selkiyttä-

minen. Psykiatrian tulos-

alueella perhehoitotyön 

toteutuminen läheisten 

näkökulmasta. 

51. Pitkänen Anneli Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=17; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Kuvata hoitajien koh-

taamia väkivaltatilan-

teita. Kuvata miten hoi-

tajat kokevat potilaiden 

taholta tulevan väkival-

lan. Kuvata millaisia 

käsityksiä hoitajilla on 

väkivaltatilanteiden jäl-

kikäsittelystä. Kuvata 

millaisia käsityksiä 

hoitajilla on väkivalta-

tilanteiden ennaltaeh-

käisystä. 

Psykiatristen potilaiden 

hoitajiin kohdistama vä-

kivaltainen käyttäytymi-

nen ilmenee verbaalisena 

väkivaltana, aseella uh-

kaamisena, fyysisenä vä-

kivaltana ja paikkojen 

rikkomisena. Väkivaltati-

lanteita laukaisevat teki-

jät liittyvät useimmiten 

potilaan itsemääräämis-

oikeuden rajoittamiseen. 

Hoitajien käyttämiä väki-

valtatilanteiden hallinta-

keinoja ovat lisähenkilö-

kunnan kutsuminen pai-

 Psykiatrisessa hoito-

työssä potilaiden henki-

lökuntaan kohdistaman 

väkivallan määrittelyn 

selkeyttäminen. Hoita-

jien näkemysten ja koke-

musten tarkasteleminen 

heti väkivaltatilanteen 

jälkeen. Väkivaltatilan-

teiden hoitajissa synnyt-

tämien tuntemusten ja 

tuntemusten vaikutusten 

hoitajien toimintaan sel-

vittäminen. Hoitajien 

kokeman tuen tarpeen 

selvittäminen. Hoitajien 

kokemukset saamastaan 
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kalle, potilaan rauhoitta-

minen keskustelemalla, 

lääkitseminen, fyysinen 

rajoittaminen ja joskus 

myös hoitajan vetäytymi-

nen pois tilanteesta. Vä-

kivallan uhka aiheuttaa 

hoitajissa stressiä, varuil-

laanoloa, pelkoa sekä 

työmotivaation laskua. 

Väkivaltatilanne puoles-

taan erilaisia fyysisiä ja 

psyykkisiä tuntemuksia, 

jotka ovat rinnastetta-

vissa äkillisen traumaat-

tisen tapahtuman aiheut-

tamiin tuntemuksiin. Vä-

kivalta ja sen uhka vai-

kuttavat myös monella 

tapaa väkivallan uhrin ja 

koko työyhteisön toimin-

taan. Väkivaltatilantei-

den jälkikäsittelyyn orga-

nisaatiossa kuuluu fyysi-

sen vammojen hoitami-

nen ja tapahtuneen väki-

valtatilanteen käsittely 

erilaisissa keskusteluti-

lanteissa. Lisäksi väki-

valtatilanteet dokumen-

toidaan ja niistä infor-

moidaan esimiehiä ja 

työsuojeluorganisaation 

edustajia. Lähiesimie-

hellä on tärkeä rooli vä-

tuesta. Väkivaltatilanteet 

psykiatrisessa avohoi-

dossa. Psykiatrisen hoi-

tokulttuurin tutkiminen, 

jossa väkivallan hyväk-

syminen näyttää olevan 

arkipäivää. 
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kivaltatilanteen jälkikä-

sittelyn toteutumisessa. 

Hoitajilla on lisäksi eri-

laisia yksilöllisiä keinoja 

selvitä vaikeissa tilan-

teissa. Väkivaltatilantei-

den ennaltaehkäisemi-

sessä on hoitajien asen-

noitumisella ja käyttäyty-

misellä vuorovaikutusti-

lanteissa potilaiden 

kanssa tärkeä merkitys. 

Työympäristöön liittyviä 

turvallisuutta lisääviä te-

kijöitä ovat tilaratkaisut, 

huonekalujen ja esinei-

den sijoittelu sekä erilai-

set tekniset laitteet. Hal-

linnollisiin väkivaltati-

lanteita ennaltaehkäise-

viin toimenpiteisiin kuu-

luvat riittävän henkilö-

kunnan turvaaminen, vä-

kivallan hallintaan liitty-

vän koulutuksen järjestä-

minen, työnjaosta sopi-

minen, väkivaltatilantei-

den jälkikäsittelyn järjes-

täminen sekä väkivaltati-

lanteiden ohjeistaminen. 

52. Pitkänen Anneli 

Laijärvi Heli 

Välimäki Maritta 

Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=17;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

 

Millaisia väkivaltati-

lanteita hoitajat kohtaa-

vat? Miten hoitajat ko-

kevat potilaiden taholta 

tulevan väkivallan? 

Väkivaltaa laukaisevat 

tekijät liittyivät usein po-

tilaan itsemääräämisoi-

keuden rajoittamiseen. 

Väkivaltainen käyttäyty-

Työolojen kehittäminen 

psykiatrisessa hoitotyössä 

sellaisiksi, että yhdenkään 

hoitajan ei tarvitse kokea 

olevansa hengenvaarassa 

Hoitajien näkemysten ja 

kokemusten tarkastelu 

heti väkivaltatilanteen 

jälkeen yksityiskohtai-

semman tiedon esiin 
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Millaiset ovat väkival-

tatilanteiden vaikutuk-

set? 

minen ilmeni verbaali-

sena väkivaltana, aseella 

uhkaamisena ja fyysisenä 

väkivaltana. Väkivallan 

uhka aiheutti hoitajissa 

stressiä, varuillaan oloa, 

pelkoa ja työmotivaation 

laskua. Väkivaltatilan-

teista seurasi hoitajille 

erilaisia fyysisiä ja 

psyykkisiä tuntemuksia. 

Väkivalta ja sen uhka 

vaikuttivat myös monella 

tapaa väkivallan uhrin ja 

koko työyhteisön toimin-

taan. 

työpaikallaan väkivallan 

uhkan vuoksi. 

tuomiseksi väkivaltati-

lanteista ja siihen liitty-

vistä laukaisevista teki-

jöistä. Väkivaltatilantei-

den hoitajissa synnyttä-

mien tuntemusten, nii-

den vaikutusten seurauk-

set hoitajien toimintaan 

sekä millaista tukea uhrit 

kokevat tarvitsevansa. 

Debriefing-istuntojen 

käytäntöjen ja hyötyjen 

tutkiminen.  Systemaat-

tisin otosmenetelmin 

saatua tietoa hoitajien 

väkivaltatilanteiden ylei-

syydestä ja kokemuk-

sista Suomessa. 

53. Pitkänen Anneli Mixed Methods, laadulli-

set ja määrälliset tutkimus-

menetelmät;  

yksilöhaastattelu: 

1.vaihe potilaat n=35, 

3.vaihe potilaat n=35, 

focusryhmähaastattelu: 

3.vaihe hoitajat n=29,  

puolistrukturoitu kysely: 

4.vaihe potilaat n=311; 

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät, induktii-

vinen sisällönanalyysi 

Mitkä ovat elämänlaa-

dun tärkeitä osa-alueita 

skitsofreniaa ja psy-

koosisairautta sairasta-

ville potilaille? Kuinka 

potilaat arvioivat tyyty-

väisyytensä ni-

meämiinsä elämänlaa-

dun osa-alueisiin? 

Mikä on nimettyjen 

elämänlaadun osa-alu-

eiden suhteellinen tär-

keys suhteessa potilaan 

yleiseen elämänlaa-

tuun? Millainen on 

kahden elämänlaatu-

mittarin sisäinen joh-

Potilaat nimesivät useim-

miten terveyden, per-

heen, harrastukset, työn 

tai opiskelun sekä 

sosiaaliset suhteet tär-

keimmiksi elämänlaadun 

alueikseen. Potilaiden 

elämänlaadun todettiin 

olevan heikentynyt. Tut-

kimustulokset osoittivat 

EQ-5D:n sisäisen joh-

donmukaisuuden olevan 

kohtalaisen ja Q-LES-

Q:n hyvän. Molempien 

elämänlaatumittareiden 

pätevyys ja käytettävyys 

osoittautuivat kohtalai-

Suositellaan hoidon aikana 

tapahtuvaa skitsofreniaa 

sairastavien potilaiden elä-

mänlaadun arviointia niin 

hoidon suunnittelun kuin 

hoidon arvioinnin poh-

jaksi. Elämänlaadun arvi-

oinnissa tulee käyttää luo-

tettavia ja käyttökelpoisia 

mittareita. Lisäksi suositel-

laan hoitotyön interventi-

oiden kehittämistä, jotta ne 

entistä paremmin parantai-

sivat potilaiden elämänlaa-

tua. 

Potilaan ja perheen jä-

senten arviointi elämän-

laatua parantavista hoi-

totyön interventioista.  

Systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus potilaan elä-

mänlaatua parantavista 

hoitotyön interventioista 

psykiatrisessa akuutti-

osastohoidossa. Erilais-

ten potilaan elämänlaa-

tua tukevien hoitotyön 

interventioiden vaikutta-

vuuden arviointi. Psyki-

atrisessa akuuttiosasto-

hoidossa käytettyjen elä-

mänlaatumittareiden 
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donmukaisuus? Millai-

nen on kahden elämän-

laatumittarin validi-

teetti? Millainen on 

kahden elämänlaatu-

mittarin käyttökelpoi-

suus? Millaisia inter-

ventioita potilaat miel-

tävät tärkeiksi elämän-

laadun parantamisessa? 

Millaisia muutoksia 

potilaat esittävät elä-

mänlaadun paranta-

miseksi? Millaisilla in-

terventioilla hoitajat il-

moittivat tukeneensa 

potilaisen elämänlaa-

tua? Millaisia interven-

tioita hoitajat esittävät 

jatkossa käytettäväksi 

potilaiden elämänlaa-

dun parantamiseen? 

Mitä vaikutuksia erilai-

silla potilasopetusme-

netelmillä on potilaiden 

elämänlaatuun? Mitä 

vaikutuksia erilaisilla 

potilasopetusmenetel-

millä on potilaiden toi-

mintakyvyttömyyteen?  

siksi skitsofreniaa sairas-

tavien potilaiden elämän-

laadun mittaamiseen. 

Hoidon suunnitteluun 

liittyvät, voimaannutta-

vat, sosiaaliset ja aktivoi-

vat hoitotyön menetelmät 

sekä turvallisuuteen ja 

fyysiseen terveyteen liit-

tyvät hoitotyön menetel-

mät olivat potilaiden ja 

hoitajien kuvausten mu-

kaan hoitotyön menetel-

miä, joilla tuetaan poti-

laiden elämänlaatua ja 

joita tulee edelleen kehit-

tää. Eri potilasopetusme-

netelmien vaikutuksia ar-

vioitaessa todettiin poti-

laiden elämänlaadun pa-

rantuneen merkitsevästi 

kaikissa potilasopetus-

ryhmissä. Eri potilasope-

tusten välillä ei ollut ti-

lastollisesti merkitseviä 

eroja. 

ominaisuuksien ja käy-

tettävyyden lisätutkimus 

54. Pitkänen Anneli 

Mäki Katri 

Salminen Anna-Stiina 

Kaunonen Marja 

 

Triangulaatio, laadulliset 

ja määrälliset tutkimusme-

netelmät; 

kirjallinen materiaali osas-

tonhoitajat n=23, 

Millaisia kirjallisia po-

tilasohjeita on mielen-

terveysyksiköissä? 

Millaisia potilasohjeita 

mielenterveyspotilaat 

ja heidän läheisensä 

Psykiatrisessa hoito-

työssä ohjaus tapahtuu 

pääosin suullisesti. Käy-

tössä on hyvin harvoja 

potilaille ja läheisille laa-

dittuja potilasohjeita. 

Mielenterveysyksiköissä 

on tärkeää olla saatavilla 

nykyistä enemmän kirjalli-

sia potilasohjeita. Ohjeet 

tulee saada myös sähköi-

sessä muodossa, jolloin ne 

Potilasohjeiden tarpeen 

selvittäminen potilaiden 

ja heidän läheistensä nä-

kökulmasta. Kirjallisten 

potilasohjeiden vaikutta-
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verkkokysely hoitohenki-

löstö n=103; 

laadulliset ja määrälliset 

analyysimenetelmät  

 

hoitohenkilökunnan 

mielestä tarvitsevat? 

Kirjalliset ohjeet koettiin 

kuitenkin tärkeinä. 

voidaan lähettää tarvitta-

essa potilaan omaan säh-

köiseen tietopakettikansi-

oon. Kirjallisten potilasoh-

jeiden sisällön on oleellista 

kattaa laajasti eri mielen-

terveydenhäiriöt, niiden 

hoito sekä potilasta ja hei-

dän läheistensä selviyty-

mistä tukevat asiat. On 

huolehdittava siitä, että 

hoitajilla on riittävät tiedot 

ja taidot sekä aikaa antaa 

potilaille ja heidän omai-

silleen tietoa. 

vuuden tarkastelu poti-

laiden ja heidän läheis-

tensä tietotasoon, asen-

teisiin ja hoidon tulok-

siin. 

55. Porras Minna Laadullinen tutkimusote; 

avoin haastattelu n=18;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi. 

Millaista osaamista 

psykiatrisessa hoito-

työssä toimivilla on 

tällä hetkellä? Miten 

osaamista psykiatri-

sessa hoitotyössä tulisi 

kehittää? 

Tutkimuksen tuloksena 

syntyi kuvaus hoitotyön-

tekijöiden osaamisesta 

sekä psykiatrisen hoito-

työn osaamisen kehittä-

misalueista. Osaamisalu-

eet voitiin jakaa kahdek-

saan luokkaan: Eettisten 

periaatteiden kunnioitta-

minen, hoitosuhteeseen 

ja omahoitajuuteen liit-

tyvä osaaminen, hoito-

työn taidot psykiatrisella 

vuodeosastolla, hoitotyö-

hön liittyvän teoriatiedon 

osaaminen, hoitajan hen-

kilökohtaisten ominai-

suuksien hyödyntämisen 

taidot, hoitajan omaan 

toimintaan ja ammatilli-

Osaamisen arviointimitta-

rin kehittäminen perhekes-

keisen työtavan osaamisen 

osalta, eettisen näkökul-

man lisäämisessä ja jatku-

van eettisen keskustelun 

ylläpitämisessä vastentah-

toisen hoidon näkökul-

masta sekä työyhteisön yh-

tenäisyyttä lisäävien teki-

jöiden osaamisen osalta. 

Hoitotyön osaamisen ke-

hittäminen aikuispsykiat-

rian vuodeosastoilla tulisi 

kohdistaa sekä yksittäisen 

hoitajan osaamisen lisää-

miseen ja täydentämiseen 

että työryhmä- ja tulos-

aluetasolla toiminnan ke-

hittämiseen. Hoitosuhde-

työskentelyyn liittyvää 

Jatkotutkimusaiheina 

voidaan esittää osaami-

sen arviointimittarin so-

veltuvuutta lasten- ja 

nuorisopsykiatrisen hoi-

totyön osaamisen mit-

taamiseen. Psykiatrisen 

avohoidon osaamisen ar-

vioinnin osaamisen si-

sältöjä voisi myös tar-

kentaa ja selvittää mitta-

rin kykyä mitata osaa-

mista poliklinikoilla. 

Osaamisen arviointimit-

tarin soveltuvuutta kar-

toittavia tutkimuksia 

olisi hyvä toistaa ajoit-

tain, koska työn sisältö 

ja osaamisvaatimukset 

muuttuvat jatkuvasti. 
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seen kehittymiseen liit-

tyvä osaaminen, työryh-

mätoimintaan liittyvä 

osaaminen sekä yhteis-

työtaidot erilaisten ver-

kostojen kanssa. Kehittä-

mistä vaativat osaamis-

alueet liittyivät tutkimus-

tulosten mukaan eettisten 

periaatteiden osaami-

seen, hoitosuhteeseen ja 

omahoitajuuteen liitty-

vään osaamiseen, hoito-

työhön liittyvän teoriatie-

don osaamiseen, hoitajan 

omaan jaksamiseen ja 

kehittymiseen liittyvään 

osaamiseen, työryhmä-

toimintaan liittyviin tai-

toihin sekä yhteistyötai-

toihin eri verkostojen 

kanssa. 

osaamista olisi kehitettävä 

erilaisten potilaiden hoi-

toon harjaantumiseksi ja 

uusien työkalujen saa-

miseksi työskentelyn tu-

eksi. Omahoitajana toimi-

misen osaamista pitäisi 

vahvistaa perhekeskeisen 

työtavan ja somaattisten 

sairauksien hoitamiseen 

liittyvien tietojen ja taito-

jen osalta. Hoitotyöhön 

liittyvät teoriatiedot ja uu-

den tiedon hankkimisen ja 

arvioinnin taidot kaipaisi-

vat kehittämistä. Työky-

vyn ylläpitämistä ja työssä 

jaksamista lisäisivät hoita-

jan omaan jaksamiseen 

sekä työryhmätoimintaan 

liittyvän osaamisen kehit-

täminen. Verkostoyhteis-

työtaitojen parantuminen 

helpottaisi potilaan liikku-

mista hoitoketjussa ja var-

mistaisi hoidon jatku-

vuutta. 

Olisi lisäksi mielenkiin-

toista kartoittaa hoitajien 

näkemyksiä ja toimintaa 

mielenterveyspotilaiden 

fyysisen kunnon ylläpi-

tämisen tukemisessa ja 

millainen yhteys heidän 

mielestään potilaan fyy-

sisestä kunnosta huoleh-

timisella on potilaan 

psyykkisen kunnon 

muutoksiin.   

56. Poussu-Palosaari Irja Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=5; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Miten CWD-kurssi tu-

kee masennuksesta sel-

viytymisessä? Minkä-

laisia odotuksia kurssi-

laisilla on CWD-kurs-

sista? Minkälaisia ko-

kemuksia kurssilaisilla 

oli CWD-kurssista? 

CWD-kurssilta odotettiin 

tietoa masennuksen hoi-

toon ja ennaltaehkäisyyn, 

avointa kokemusten ja-

kamisen mahdollisuutta, 

vertaistukea ja masen-

nuksen hoidon hallinta-

keinojen löytämistä. 

CWD-kurssilta koettiin 

Vastaavien kurssien järjes-

täminen jatkossa masentu-

neille ja muillekin stres-

saavissa tilanteissa oleville 

kohderyhmille. Ohjaajien 

ammattitaito ja ryhmänoh-

jaustaidot tärkeitä ryhmä-

toiminnassa. Masennuksen 

Tutkia CWD-kurssilais-

ten kokemuksia selviy-

tymisestä jatkossa, sitä 

miten ja kuinka kauan 

opitut taidot ovat käy-

tössä kurssin jälkeen. 

Tarkempaa tietoa siitä, 
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saadun tietoa ja vertais-

tukea sekä taitoja omien 

mielialojen tunnistami-

seen ja mielialoihin vai-

kuttamiseen, itsehoitotai-

toja masennuksen hoi-

toon ja ennaltaehkäisyyn 

ja hallintakeinoja masen-

nuksesta selviytymiseen. 

CWD-kurssi koettiin 

rohkaisevana ja voimaa 

antavana kokemuksena, 

jota suositeltiin myös 

muille masennuksesta 

kärsiville. 

hoidossa auttamismenetel-

mien tulisi olla monipuoli-

sia. Mielenterveystyön 

haasteena on kehittää uusia 

toimivia hoito- ja kuntou-

tusmalleja. Vertaistukea 

tulisi hyödyntää erilaisten 

potilasryhmien hoidossa 

monipuolisesti. 

mitkä tekijät CWD-kurs-

silla vaikuttavat asiak-

kaiden selviytymiseen. 

57. Puusti Anna-Maija Laadullinen tutkimusote; 

avoin haastattelu: 

1.vaihe n=12 

2.vaihe n=11;  

deduktiivis-induktiivinen 

sisällönanalyysi  

Mitä odotuksia poti-

lailla on psykiatriseen 

osastohoitoon tullessa? 

Minkä asioiden potilaat 

kokevat psykiatrisessa 

osastohoidossa autta-

van heitä elämässä 

eteenpäin? 

Potilaiden kokemukset 

ennen psykiatrista osas-

tohoitoa liittyivät voinnin 

huononemiseen, itsenäi-

seen pärjäämiseen, sosi-

aalisiin suhteisiin, työ-

hön ja mielekkääseen te-

kemiseen sekä hoitoon 

lähtemiseen. Potilaat 

odottivat osastohoidossa 

voinnin paranevan. Poti-

laiden osastohoidon ai-

kaiset kokemukset liittyi-

vät psykiatrisen osaston 

toimivuuteen, hoitoym-

päristöön, hoitoon sekä 

potilaiden ja henkilökun-

nan väliseen vuorovaiku-

tukseen. Potilaiden odo-

tukset kohdistuivat koko-

Jatkuva laadun hallinta 

edellyttää hoitojärjestel-

män sisällä kriteerien aset-

tamista, jotta hoidon laatu-

vaatimukset toteutuisivat 

jokaisen potilaan kohdalla. 

Psykiatrisen hoitojärjestel-

män ja hoitotyön käytän-

nön kehittämisessä on kes-

keistä potilaiden omien 

voimavarojen huomioimi-

nen ja hoidon toteuttami-

nen niistä käsin. 

Tarkastella henkilökun-

nan ja omaisten näke-

myksiä asiakkaan elä-

mäntilanteesta ja avun 

tarpeesta. Tarkastella 

henkilökunnan näke-

myksiä hoitotyön sisäl-

löstä sekä heidän kyky-

ään ja mahdollisuuksi-

aan tukea potilaita elä-

mässä selviytymisessä. 

Tarkastella hoitoyhteisö-

jen toimintaa suhteessa 

koko hoitojärjestelmään 

ja etsiä keinoja tukea ja 

edistää henkilökunnan 

motivoituneisuutta, 

työssä jaksamista ja 

oman työn kehittämistä. 

Tarkastella kriittisesti 
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naisuuden huomioon ot-

tamiseen. Se käsitti tie-

don saamisen, voinnin 

muuttumisen, levon saa-

misen, tulevaisuuden 

suunnittelun, henkilö-

kohtaisen huomioimisen, 

henkilökunnan käyttäy-

tymisen ja hoitoympäris-

tön huomioimisen. Elä-

mässä eteenpäin auttavat 

asiat kiteytyivät analyy-

siin perustuen kunnon 

kansalaisena elämiseen, 

joka sisälsi fyysisen ja 

psyykkisen terveyden, 

toimivat sosiaaliset suh-

teet, työn ja mielekkään 

tekemisen, avohoidon, 

henkilökohtaisen uskon, 

itsenäisen asumisen ja 

vakaan taloudellisen ti-

lanteen, harrastukset ja 

huvittelun sekä tulevai-

suuden suunnitelmat. 

Tutkimustuloksen ydin-

tulos, kunnon kansalai-

suus, sisältää useita elä-

mänlaatuun liittyviä osa-

tekijöitä. 

hoitojärjestelmässä kehi-

tettyjä periaatteita ja nii-

den toteutumista käytän-

nössä. 

58. Rajala-Koenkytö 

Hanna 

Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=5;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Mikä on synnyttänyt 

mielenterveyspotilaan 

häpeää? Mitä vaikutuk-

sia häpeällä on mielen-

terveyspotilaan elä-

mään? Miten häpeästä 

Mielenterveyspotilaan 

häpeä oli joko muiden 

ihmisten aiheuttamaa, 

myötä häpeämistä tai si-

säsyntyistä, itsensä hä-

Hoitajan ymmärrys hä-

peäntunteista, turvallinen, 

ei-tuomitseva hoitoilma-

piiri ja tiedon antaminen 

ehkäisevät mielenterveys-

potilaan häpeää. Hoitajan 

Tutkimus, jolla hankin-

taan tietoa mielenter-

veyspotilaan läheisten 

häpeän kokemuksista. 

Hoidosta ja potilaan 

kohtelusta aiheutuneiden 
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kärsivää mielenter-

veyspotilasta on au-

tettu? 

peämistä. Myötä häpeä-

minen jakaantui aktiivi-

seen ja passiiviseen hä-

peän siirtämiseen sekä 

häpeään läheisistä. Hä-

peä siirrettiin aktiivisesti 

potilaaseen nöyryyttä-

mällä, nimittelemällä ja 

pelottelemalla. Passiivi-

set häpeän siirtämistavat 

olivat hyväksynnän 

puute, mitätöinti, salailu 

ja tunteiden kieltäminen. 

Läheishäpeää potilaat 

kokivat läheisten käyt-

täytymisestä, ulkonäöstä 

ja sairaudesta. Itsensä hä-

peämiseen sisältyivät 

ruumiillinen häpeä, sosi-

aalinen häpeä ja henki-

nen häpeä. Ruumiillista 

häpeää potilaalle aiheut-

tivat ulkonäkö, alasto-

muus ja seksuaalisuus. 

Käyttäytyminen ja sai-

rastaminen olivat sosiaa-

lisen häpeän lähteitä. 

Henkistä häpeää poti-

laalle aiheuttivat epäon-

nistuminen ja voimatto-

muus. Häpeän vaikutuk-

set mielenterveyspotilaan 

elämään jakaantuivat it-

sensä piilottamiseen, it-

sensä kadottamiseen sekä 

on tärkeää tunnistaa mie-

lenterveyspotilaan häpeä ja 

hänellä tulee olla valmiuk-

sia keskustella häpeästä 

potilaan sanoilla. Hoitaja 

ja potilas voivat siten yh-

dessä etsiä selviytymiskei-

noja häpeän kanssa. Häpeä 

johtaa mielenterveyspoti-

laalla oman, todellisen per-

soonallisuuden hylkäämi-

seen, yksinäisyyteen ja tu-

hoavaan käyttäytymiseen 

itseä ja muita kohtaan. 

Mielenterveyspotilaan elä-

mäntilanne, hänen voima-

varansa ja ympäristön suh-

tautumistavat vaikuttavat 

siihen, miten hän reagoi 

häpeään. Mielenterveyspo-

tilaalla syntyy häpeäntun-

teita läpi koko elämän. Hä-

peää esiintyy mielenter-

veyspotilaan sisäisessä 

maailmassa ja vuorovaiku-

tuksessa muiden ihmisten 

kanssa. Hoitotyön toimin-

nalla voidaan aiheuttaa 

mielenterveyspotilaalle hä-

peää. 

häpeän kokemusten tut-

kiminen. Hoitajien hä-

peä kokemukset ja nii-

den vaikutus hoitotyö-

hön. Häpeän vaikutukset 

hoitajien koulutuksessa. 

Uusi näkökulma leimaa-

misen tutkimukseen olisi 

häpeä ja muut leimaami-

seen liittyvät tunteet. 

Haasteellista olisi tutkia 

mielenterveyspotilaan 

häpeää kvantitatiivisilla 

menetelmillä, esimer-

kiksi kehittämällä mit-

tari tämän tutkimuksen 

ja muun aikaisemman 

tutkimuksen pohjalta. 
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itsensä ja muiden tu-

hoamiseen. Itsensä pii-

lottaminen oli salailua ja 

eristäytymistä. Itsensä 

kadottamista tapahtui 

myötäilemällä, rooleilla 

ja tunteita tukahdutta-

malla. Itsensä ja muiden 

tuhoaminen jakaantui ar-

vottomuuden tunteisiin, 

itsetuhoon ja muiden ih-

misten manipulointiin. 

Mielenterveyspotilaan 

häpeän kohtaaminen ja-

kaantui omaan suhtautu-

miseen häpeään ja ympä-

ristön auttamiskeinoihin, 

joita olivat erilaiset tera-

piat ja vaihtoehtoiset hoi-

tomuodot, myönteinen ja 

hyväksyvä suhtautumi-

nen ja tiedon antaminen. 

Potilaan oma suhtautu-

mistapa häpeään jakaan-

tui häpeän aktiiviseen 

käsittelyyn ja tietoisesti 

valittuun avoimuuteen. 

Lisäksi potilaan vanhe-

neminen vaikutti hänen 

suhtautumistapaansa. 

59. Rissanen Tarja 

Toivanen Tiina 

Miettinen Seija 

Triangulaatio; 

kirjallinen materiaali: 

osaston henkilökunta 

n=14,  

työajanseurantalomake 

n=483; 

Mitä toimintaoja psyki-

atriseen hoitotyöhön 

kuuluu? Miten työaika 

jakautuu psykiatrisen 

hoitotyön toimintojen 

kesken? 

Välittömän hoitotyön 

osuus oli 54%, välillisen 

27%, osastokohtaisen 

työn 12% ja henkilökoh-

taisen ajan 8% kokonais-

työajasta. Välittömässä 

Hoitoisuusluokitustiedon 

keruujärjestelmän luomi-

nen, joka mahdollistaa eri 

psykiatristen sairaaloiden 

valtakunnallisen vertailun. 
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laadulliset ja määrälliset 

aineiston analyysimenetel-

mät 

hoitotyössä suurin osa 

ajasta käytettiin yhteisöl-

lisyyteen ja kahdenkes-

keiseen hoidolliseen vuo-

rovaikutukseen. Välilli-

sessä hoitotyössä suurin 

osa ajasta kului osaston 

sisäiseen tiedottamiseen 

sekä kirjaamiseen. 

60. Ruonala Pauliina Triangulaatio; 

Poikkeava tapahtuma- il-

moituslomakkeet n=313; 

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät, induktii-

vinen sisällönanalyysi 

Millaista väkivaltaa 

hoitajat kohtaavat työs-

sään? Mitkä syyt vai-

kuttavat väkivaltatilan-

teiden syntyyn? Miten 

hoitajat toimivat väki-

valtatilanteissa? Millai-

sia seurauksia väkival-

tatilanteista aiheutuu? 

Millaisia jatkotoimen-

piteitä väkivaltatilan-

teet aiheuttavat? 

Väkivallan yleisin ilme-

nemismuoto oli sanalli-

nen uhkaaminen, mutta 

lähes yhtä yleistä olivat 

lyöminen tai potkiminen. 

Väkivaltatilanteiden lau-

kaisevat tekijät liittyivät 

useimmiten potilaan ra-

joittamiseen, potilaan 

psyykkiseen vointiin tai 

hoitotyön toimintoon. 

Väkivaltaiselle käyttäy-

tymiselle ei aina löydetty 

syytä. Väkivaltaista käyt-

täytymistä pyrittiin estä-

mään ennakoivilla toi-

menpiteillä. Väkivaltati-

lanteiden hallintakeinoja 

olivat keskustelu ja muu 

rauhoittava toiminta ja 

vasta näiden jälkeen fyy-

sinen puuttuminen tai 

vastentahtoinen hoitotoi-

menpide. Väkivaltatilan-

teen jälkeen hoitajat ar-

vioivat tapahtunutta ti-

Riittävästi henkilökuntaa 

työvuoroissa, mikäli osas-

tolla esiintyy väkivaltati-

lanteita. Informointi ja ra-

portointi tärkeää väkivalta-

tilanteen jälkeen. 

Tutkia henkilökunnan 

näkemyksiä väkivallan 

eri ulottuvuuksista. Tut-

kia väkivallan syitä ja 

siihen vaikuttavia teki-

jöitä potilaiden näkökul-

masta. Potilaiden koke-

musten tutkiminen käy-

tetyistä menetelmistä ja 

niiden tehokkuudesta 

sekä toimivuudesta. Jat-

kotoimenpiteiden tehok-

kuuden ja soveltuvuuden 

seurantatutkimus pidem-

mällä aikavälillä. 
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lannetta useasta eri näkö-

kulmasta ja tilannetta pu-

rettiin käsittelemällä sitä 

erilaissa keskustelutilan-

teissa. Jälkikäsittelyyn 

kuului myös fyysisten 

vammojen hoitaminen, 

potilaalle tehtävät toi-

menpiteet ja väkivaltati-

lanteiden dokumentointi 

ja informointi. 

61. Räisä Paula Laadullinen tutkimusote; 

rekisteritiedot organisaa-

tiot n=16, 

kirjallinen materiaali mie-

lenterveystyön ammattilai-

set n=41, koekäyttäjät n=7;  

induktiivinen ja deduktii-

vinen sisällönanalyysi 

Missä määrin eri orga-

nisaatiot ovat kiinnos-

tuneita sähköisen poti-

lasopetusmenetelmän 

levityksestä Suomessa? 

Minkälaisia käsityksiä 

sähköisen potilasope-

tusmenetelmän vah-

vuuksista, heikkouk-

sista, mahdollisuuksista 

ja uhkista koekäyttä-

jillä on? Minkälaista 

palautetta sähköisen 

potilasopetusmenetel-

män koekäyttäjät anta-

vat? 

Sähköisestä potilasope-

tusmenetelmästä kiinnos-

tuneiden organisaatioi-

den osuus oli 4% niistä 

organisaatioista, joille 

tiedon levitys tapahtui. 

Sähköisen potilasopetus-

menetelmän koekäyttä-

jistä valtaosa työskenteli 

erikoissairaanhoidossa 

toimivissa aikuispsykiat-

rian avohoidon yksi-

köissä. Sähköisen poti-

lasopetusmenetelmän 

käytön vahvuuksina ko-

ettiin potilasopetuksen 

tehostuminen, omahoita-

jasuhteen kehittyminen 

ja potilaiden lisääntynyt 

hoitoon sitoutuminen. 

Heikkouksina koettiin 

ongelmat sähköisen poti-

lasopetusohjelman käy-

tössä ja ennakkoluulot 

Sähköistä potilasopetus-

menetelmää käytettäessä, 

tulee huomiota kiinnittää 

mielenterveystyön ammat-

tilaisten riittävään koulu-

tukseen ja tuen saantiin 

sähköiseen potilasopetus-

ohjelmaan liittyen. 

Sähköisen potilasopetus-

menetelmän vaikutta-

vuutta tulisi tutkia kehi-

tettäessä sitä edelleen 

suunniteltaessa sosiaali- 

ja terveydenhuollon 

niukkojen resurssien 

käyttöä. Tulisi selvittää 

yksityisellä sektorilla 

toimivien sosiaali- ja ter-

veydenhuollon psykiat-

risten toimintayksiköi-

den, kuten mielenter-

veyskuntoutujien asu-

mispalveluyksiköiden 

mielenterveystyön am-

mattilaisten käsityksiä 

sähköistä potilasopetus-

menetelmää ja sen tar-

peellisuutta kohtaan. 
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sähköisen potilasopetus-

ohjelman käytöstä sekä 

potilaiden psyykkisen 

voinnin heikentyminen. 

Mahdollisuuksina koet-

tiin potilasopetuksen te-

hostuminen ja potilas-

opetusohjelman uudet 

käyttömahdollisuudet. 

Uhkina koettiin sähköi-

sen potilasopetusmene-

telmän riittämätön arvos-

tus sekä ongelmat ja en-

nakkoluulot potilasope-

tusohjelman käytössä. 

62.  Saarinen Hanna Triangulaatio;  

kysely-lomakehaastattelu 

n=25;  

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät, induktii-

vinen sisällönanalyysi 

Mitä ovat psykiatrisen 

hoitotyön auttamisme-

netelmät? Mitä merki-

tyksiä auttamismene-

telmillä on psykiatri-

sessa hoitoprosessissa? 

Mitä merkityksiä poti-

laat antavat psykiatri-

sen hoitoprosessin aut-

tamismenetelmille? 

Miten tutkimuskoh-

teena olevat potilaat 

kokivat hoitoprosessin 

auttamismenetelmät? 

Potilaat kokivat keskus-

telupainotteiset hoitotyön 

auttamismenetelmät mer-

kittävimmiksi tukimuo-

doiksi. Erityisen vaikut-

tavana potilaat kokivat 

omahoitajasuhteessa ta-

pahtuvan, luottamukselli-

sen vuorovaikutusproses-

sin. Tutkimukseen osal-

listuneista hoitojaksolla 

olleista potilaista naisia 

oli huomattavasti enem-

män kuin miehiä. Puoli 

vuotta kotiutumisen jäl-

keen suurin osa potilaista 

käytti heille osastolla 

määrättyä lääkitystä ja 

noudatti sovittua jatko-

hoitoa avohoidossa. 

Monitieteinen toiminta 

edellyttää psykiatriselta 

hoitajalta kykyä havaita 

sosiologisia, psykologisia, 

lääketieteellisiä ja myös 

esimerkiksi taloustieteelli-

siä näkökantoja. Potilaan 

tulee saada osallistua hoi-

toprosessiin aktiivisesti ja 

vastuullisena toimijana. 

Jokaiselle potilaalle tulee 

tehdä yksilöllinen hoito-

suunnitelma yhteistyössä 

potilaan ja mahdollisesti 

hänen läheistensä kanssa. 

Hoitosuunnitelmaa on ar-

vioitava säännöllisesti. Yh-

teinen toiminta päämäärän 

saavuttamiseksi lisää hoi-

toon ja kuntoutumiseen 

liittyvää sitoutumista sekä 

Eri sairausryhmien 

saama psykiatrinen hoi-

totyö ja sen vaikuttavuus 

kotona selviytymisessä 

ja myöhemmissä, stres-

saavissa elämäntilan-

teissa. 
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parantaa toipumismahdol-

lisuuksia. 

63. Saharinen Tarja 

Kylmä Jari 

Pelkonen Marjaana 

Miettinen Seija 

Laadullinen tutkimusote,  

Grounded theory-mene-

telmä; 

syvähaastattelu n=12;  

induktiivinen analyysi 

Kuvata omahoitajan 

toiminta vakavasti ma-

sentuneen potilaan hoi-

dossa puolison näkö-

kulmasta. 

Omahoitaja vahvisti puo-

lison voimavaroja pitä-

mällä puolisoa ja per-

hettä hoidon lähtökoh-

tana, tukemalla potilaan 

ja puolison yhdessä ole-

mista ja huomioimalla 

vanhemmuutta hoidossa. 

Näin omahoitaja vahvisti 

sekä puolison uskoa per-

heen tulevaisuuteen sekä 

puolison merkitykselli-

syyden tunnetta yksilönä, 

puolisona ja vanhempana 

sekä omahoitajan yhteis-

työkumppanina. Voima-

varoja kuormittivat puo-

lison, lasten ja vanhem-

muuden sivuuttaminen 

tai parisuhteen merkityk-

sellisistä asioista, kuten 

seksuaalisuus, keskuste-

lematta jättäminen. Näin 

puoliso koki jäävänsä 

yksin ja olevansa epätie-

toinen potilaan hoidosta. 

Koko perheen huomioimi-

nen myönteisellä tavalla 

sekä puolison huomioimi-

nen yksilönä, puolisona ja 

vanhempana. Merkityksel-

lisistä, voimia antavista 

sekä kuormittavista asi-

oista keskustelu niin viral-

lisissa kuin epävirallisissa 

tilanteissa. Avoimuus, rea-

listisuus, myönteisen pa-

lautteen antaminen tär-

keää. Puolison ja lasten si-

vuuttamisen välttäminen. 

Hoidon suunnittelu voima-

varoja vahvistavalla ta-

valla. Hoitosuunnitelmaan 

potilaan ja puolison voi-

mavarojen kirjaus yksi-

lönä, vanhempana ja puoli-

sona sekä voimavarojen 

vahvistamissuunnitelma. 

Avohoidossa olevien 

masennuspotilaiden per-

heiden voimavaraisuu-

den vahvistaminen sekä 

masennuspotilaan pari-

suhteen seksuaalisuus ja 

sen tukeminen. Perheen-

jäsenten ryhmämuotoi-

sen tukemisen kehittä-

minen, lasten huomioi-

sen kehittäminen psyki-

atrisessa hoitotyössä 

sekä konkreettisten mit-

tareiden kehittäminen 

masennuspotilaan per-

heen voimavaraisuuden 

arviointiin. 

64. Saharinen Tarja Triangulaatio, Mixed Met-

hods;  

kliiniset, strukturoidut 

haastattelut, itsetäytettävät 

kyselylomakkeet, somaat-

tiset tutkimukset ja labora-

toriokokeet pitkäaikaiset 

Millainen on väestö-

otoksessa mukana ol-

leiden ihmisten tervey-

teen liittyvä 

elämänlaatu? 

Mielenterveysoireista 

kärsivien ihmisten ter-

veyteen liittyvä elämän-

laatu oli huono fyysi-

sellä, psyykkisellä ja so-

siaalisella alueella. Pit-

kään mielenterveysoi-

reista kärsineillä miehillä 

Terveyteen liittyvän elä-

mänlaadun edistämiseksi 

on tärkeä huomioida hoito-

työssä potilaan oma koke-

mus terveydestään ja tyy-

tyväisyydestä elämäänsä, 

tunnistaa mielenterveysoi-

reet, puuttua niihin varhain 

Tutkia väestön tervey-

teen liittyvää elämänlaa-

tua ja sen riskitekijöitä 

erilaisissa haavoittuvissa 

väestöryhmissä, kuten 

työttömien terveyteen 

liittyvää elämänlaatua. 
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mielenterveysongelmaiset 

n=163, oireettomat n=170; 

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät 

2. Miten sosiodemo-

grafiset tekijät ovat yh-

teydessä terveyteen liit-

tyvään elämänlaatuun? 

3. Miten psyykkiset te-

kijät ovat yhteydessä 

terveyteen liittyvään 

elämänlaatuun? 

4. Miten somaattiset te-

kijät ovat yhteydessä 

terveyteen liittyvään 

elämänlaatuun? 

ja naisilla oli yhtä huono 

terveyteen liittyvä elä-

mänlaatu. Huonoon ter-

veyteen liittyvään elä-

mänlaatuun olivat yhtey-

dessä alentunut työkyky, 

matala koulutus- ja tulo-

taso, runsas alkoholin 

käyttö, tyytymättömyys 

elämään, masennusoireet 

ja aleksityymiset piirteet 

sekä somaattiset ja psy-

kiatriset sairaudet. Vaka-

vasta masennuksesta, 

persoonallisuushäiriöstä, 

alkoholin väärinkäytöstä 

tai alkoholiriippuvuu-

desta kärsivien tervey-

teen liittyvä elämänlaatu 

oli tilastollisesti merkit-

sevästi huonompi 

kaikilla RAND-36:n 

ulottuvuuksilla kuin ter-

veillä. Elämäänsä tyyty-

mättömillä oli tilastolli-

sesti merkitsevästi huo-

nompi terveyteen liittyvä 

elämänlaatu kuin elä-

määnsä tyytyväisillä. Pit-

käaikainen tyytymättö-

myys elämään oli huo-

non terveyteen liittyvän 

elämänlaadun riskitekijä. 

ja ottaa huomioon psyyk-

kisistä sairauksista kärsi-

vien ihmisten fyysinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi ja 

toimintakyky. Toimeentu-

lon, koulutuksen ja työky-

kyisyyden tukeminen ovat 

yhteiskunnan keinoja edis-

tää terveyteen liittyvää elä-

mänlaatua. Hoitotyössä, 

sekä erikoissairaanhoi-

dossa että perusterveyden-

huollossa, on osattava tun-

nistaa mielenterveysoireet, 

puhuttava niistä potilaiden 

kanssa ja samalla mietit-

tävä yksilöllisesti, mitä 

apua kukin tarvitsee. Väes-

tön terveyteen liittyvän 

elämänlaadun edistä-

miseksi on tärkeää ymmär-

tää mielenterveyden mer-

kitys somaattisten sairauk-

sien hoidossa. Terveyteen 

liittyvän elämänlaadun 

edistämisessä tarvitaan 

promootiota ja preventiota. 

 

Tutkia terveyteen liitty-

vää elämänlaatua ja sen 

edistämistä pitkittäisase-

telmissa ja interven-

tiotutkimuksissa.  Tutkia 

terveyteen liittyvän elä-

mänlaatuun paranta-

miseksi tehtyjen inter-

ventioiden vaikutuksia 

potilaiden terveyteen 

liittyvään elämänlaa-

tuun. Väestötason ter-

veysinterventioiden te-

keminen ja niiden vaiku-

tusten tutkiminen. Ter-

veyteen liittyvän elä-

mänlaadun edistämiseksi 

tarvitaan potilas- ja vä-

estötason seurantatutki-

muksia. 

65. Soininen Päivi Triangulaatio, Mixed Met-

hods;  

kyselyt: 

Kehittää ja valitoida 

työkalu, jolla voidaan 

Potilaat kokivat yhteis-

työn henkilöstön kanssa 

heikkona; potilaiden 

Psykiatrista sairaalahoitoa 

vaativan potilaan kohtaa-

minen ja kuuleminen tasa-

Rajoitettujen ja ei-rajoi-

tettujen potilaiden hoi-

toon liittyvien käsitysten 
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1.vaihe tutkimusryhmä 

n=56, potilaat n=90, 

2.vaihe potilaat n=264,  

kirjallisuuskatsaus tutki-

musartikkelit n=32;  

kuvailevat tilastolliset ana-

lyysimenetelmät, sisäl-

lönanalyysi 

 

mitata ja kuvailla pak-

kotoimenpiteitä koke-

neiden potilaiden käsi-

tyksiä saamastaan hoi-

dosta. Kuvailla ja ver-

tailla pakkotoimenpi-

teitä kokeneiden poti-

laiden elämänlaatua 

niiden potilaiden elä-

mänlaatuun, jotka eivät 

ole kokeneet pakkotoi-

menpiteitä hoitonsa ai-

kana. Selvittää millai-

sia metodologisia ja 

eettisiä haasteita liittyy 

aikaisempiin tutkimuk-

siin pakon käyttöön 

psykiatrissa sairaa-

loissa potilaan näkö-

kulmasta. 

mielipiteitä ei otettu huo-

mioon, hoidon tavoitteita 

ei asetettu yhdessä ja 

hoitokeinot nähtiin eri ta-

voin. Potilaiden mielestä 

heidän huoliaan ei ym-

märretty riittävästi. Kui-

tenkin potilaat saivat hoi-

tajien aikaa. Erityisesti 

eristäminen/sitominen 

koettiin tarpeettomina. 

Potilaat kokivat hyöty-

vänsä eristämisestä on-

gelmiensa hoidossa 

enemmän kuin tarvitse-

vansa sitä, vaikka myös 

hyöty siitä nähtiin vähäi-

senä. Oikeuspsykiatri-

silla osastoilla hoidetut 

potilaat arvioivat hoi-

tonsa selkeästi alhaisem-

maksi kuin muut. Sairaa-

lahoidon aikana eriste-

tyt/sidotut potilaat arvioi-

vat elämänlaatunsa kui-

tenkin paremmaksi kuin 

ei-eristetyt/sidotut poti-

laat. Kirjallisuuskatsauk-

sen pohjalta metodologi-

sena haasteena havaittiin 

tutkimusasetelmien eri-

laisuus, mikä vaikeuttaa 

tutkimusten tulosten ver-

tailua. Tutkimuseettisenä 

arvoisena oman hoitonsa 

asiantuntijana vaatii eri-

tyistä huomiota niin kliini-

sessä hoitotyössä, päätök-

senteossa kuin palveluiden 

suunnittelussa. Potilaiden 

ja omaisten tahtoa tulee 

kuulla kehitettäessä ennal-

taehkäiseviä ja vaihtoeh-

toisia menetelmiä eristämi-

selle ja sitomiselle. Tutki-

mus tukee näkökulmaa, 

että eettisissä päätöksente-

kotilanteissa tulee tapaus-

kohtaisesti huomioida 

lääketieteellisten indikaati-

oiden lisäksi potilaan nä-

kemys, hoidon vaikutus 

elämänlaatuun ja tilantee-

seen vaikuttavat muut teki-

jät. Hoitopäätösten yh-

teyttä potilaan elämänlaa-

tuun tulee arvioida struktu-

roidummin käytännössä. 

Hoitokulttuurin muutosta 

kohti potilaan osallisuutta 

tulee tukea hoitotyön ar-

jessa ja palveluiden suun-

nittelussa huomioiden yh-

teys elämänlaadun parane-

miseen. 

 

vertaileminen niiden te-

kijöiden tunnistamiseksi, 

jotka liittyvät käsityk-

siin. Suomalaisten ja ja-

panilaisten tulosten kult-

tuurinen vertailu. Poti-

laiden elämänlaadun 

mittaaminen hoidon 

alussa ja lopussa, jonka 

jälkeen voisi vertailla ra-

joitettujen ja ei-rajoitet-

tujen potilaiden vastauk-

sia. Psykiatristen toimin-

taohjeiden käyttökelpoi-

suuden tutkiminen pak-

kokeinojen vähentä-

miseksi. 
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heikkoutena ilmeni puut-

teellinen kuvaus eetti-

sestä ennakkoarvioin-

nista (44 %) ja infor-

moidun suostumuksen 

käsittelystä (32 %). 

66. Suhonen Jaana Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=8; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Mitä potilaan mielestä 

sisältyy itsemääräämis-

oikeuteen? Toteutuuko 

psykiatrisen potilaan it-

semääräämisoikeus po-

tilaan mielestä? 

Itsemääräämisoikeus 

koostuu potilaiden mie-

lestä potilasta kunnioitta-

vasta kohtelusta, potilaan 

mahdollisuudesta tulla 

kuulluksi ja mahdollisuu-

desta osallistua päätök-

sentekoon. Potilaan kun-

nioittava kohtelu toteu-

tuu, kun potilaat saavat 

tietoa sairaudestaan ja 

sen hoidosta, kun poti-

laille kerrotaan erilaisista 

hoitovaihtoehdoista, kun 

rajoittavat hoitotoimen-

piteet ovat perusteltuja ja 

kun potilaat kokevat, että 

hoitohenkilökunnan toi-

minta on ammattitaitoista 

ja ystävällistä. Potilaat 

kokevat tulleensa kuul-

luksi, kun he saavat mah-

dollisuuden keskustella 

säännöllisesti lääkärin ja 

hoitajien kanssa, mah-

dollisuuden vaikuttaa 

omaan lääkitykseensä ja 

tilaisuuden ilmaista mie-

lipiteensä. Päätöksente-

Työnohjauksessa on hyvä 

ajoittain keskustella poti-

laiden kohteluun liittyvistä 

asioista, esimerkiksi siitä, 

miten rajoittamistilanteissa 

esitetään asiat, jotta vältet-

täisiin turhan aggression il-

maantumista. Työnohjauk-

seen sopisi myös keskus-

telu potilaan yksilöllisestä 

hoidosta ja miten se nä-

kyisi päätöksentekotilan-

teissa. 

Psykiatrisen potilaan it-

semääräämisoikeuden 

tutkiminen. Selvittää tut-

kimuksen avulla erilaisia 

itsemääräämisoikeuteen 

liittyviä käsitteitä ja nii-

den merkitystä hoito-

työssä. 
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koon osallistuminen si-

sältää potilaiden mielestä 

mahdollisuuden päättää 

hoitoon tulosta ja hoidon 

sisällöstä sekä mahdolli-

suuden kieltäytyä hoi-

dosta. Tiedonsaanti, ystä-

vällinen kohtelu ja kes-

kusteluaikojen järjesty-

minen eivät potilaiden 

mielestä toteutuneet hy-

vin. Mielipiteitään poti-

laat saivat kokemuksensa 

mukaan ilmaista vaihte-

levasti. Sairaalan säännöt 

ja potilaiden toimintoihin 

liittyvät rajoitukset koet-

tiin perusteltuina ja tur-

vallisuutta lisäävinä asi-

oina. Myös tahdosta riip-

pumaton hoito ja pakko-

hoitotoimenpiteet nähtiin 

potilaiden edun mukai-

sena toimintana päätök-

sentekoon potilaat saivat 

mielestään osallistua 

vaihtelevasti, pääsääntöi-

sesti riittävästi. 

67. Syrjäpalo Kyllikki Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=30; 

deduktiivis-induktiivinen 

sisällönanalyysi  

Mitkä ovat telepsykiat-

risen yhteistyön vah-

vuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja 

uhat? Mitkä ovat yh-

teistyön keskeiset ke-

hittämistarpeet? 

Yhteistyö oli tehostunut 

ja edelleen tehostumassa 

organisaatioiden välillä. 

Asenteen videoyhteyksin 

tapahtuvaa toimintaa 

kohtaan olivat myöntei-

set. Telepsykiatrisen yh-

Yhteistyösuhteiden, moti-

vaation ylläpitäminen, 

joustava ja tehokas yhteis-

työ vaatii osapuolten sitou-

tumista muuttuviin toimin-

takäytäntöihin sekä perus-

terveydenhuollossa että 

erikoissairaanhoidossa. 

Teknisten ongelmien 

vaikutukset videoyh-

teyksien käyttöasteeseen 

ja käyttöhalukkuuteen. 

Videoneuvottelun aikai-

sen tunneilmaston selvit-

täminen sekä potilaan it-

semääräämisoikeuden 
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teistyön vahvuuksia oli-

vat terveydenhuollon 

ammattilaisten, potilai-

den ja heidän omaistensa 

resurssien säästyminen, 

joustavuus ja nopeus ver-

kottumisessa sekä perhe-

työssä. Toimintatapa tuki 

potilaan saumatonta 

hoito- ja palveluketjua 

sekä syrjäisten kuntien 

mielenterveystyötä. Se 

lisäsi alueellista tasa-ar-

voa, kollegiaalisen yh-

teyden tunnetta ja vä-

hensi organisaatioiden 

välisiä hierarkioita. Tek-

niset ja käyttäjiin liitty-

vät ongelmat häiritsivät 

ajoittain yhteistyön toi-

mivuutta. Laitteiden 

käyttökoulutus, erikois-

tuvien lääkäreiden ja 

muun henkilökunnan etä-

koulutus nähtiin tär-

keänä. Huolta kannettiin 

tietoturvan säilymisestä 

ja työn muuttumisesta 

liian tekniseksi. Kehittä-

mistarpeiksi todettiin 

koulutuksen ylläpitämi-

nen, laitetekniikan paran-

taminen, laitehankintojen 

lisääminen ja työtapojen 

kehittäminen. Ohjauksen 

ja tuen tarvetta ilmeni 

Ammattilaisten yksilölli-

sen osaamisen ja ammatti-

taidon kehittäminen on osa 

organisaation suoritusky-

kyä ja toimivaa kokonai-

suutta. Telepsykiatrista yh-

teistyötä tehdessä tieto-

turva tulee varmistaa sa-

lassa pidettävistä asioista. 

Telepsykiatrisen yhteis-

työn tulee olla kaikkia am-

mattiryhmiä koskevaa toi-

mintaa. Perinteisten ja 

muuttuvien toimintatapo-

jen tarpeetonta rinnakkai-

suutta tulee välttää kustan-

nusten vähentämiseksi.    

toteutumisen selvittämi-

nen videovälitteisessä 

hoitoneuvottelussa. Te-

lepsykiatrisen toiminnan 

vaikuttavuuden tutkimi-

nen. Seurantatutkimus 

yhteistyön kehittymi-

sestä ja toimintakäytän-

töjen muotoutumisesta. 
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erityisesti videoyhteyksiä 

käyttöön otettaessa.  

68. Syrjäpalo Kyllikki Triangulaatio, määrällisiä 

ja laadullisia tutkimusme-

netelmiä;  

kaksi strukturoitua kysely-

lomaketta, avoimet kysy-

mykset henkilökunta 

n=125, potilaat n=47; 

tilastolliset analyysimene-

telmät, induktiivinen sisäl-

lönanalyysi 

 

Mitkä ovat henkilökun-

nan tärkeimmät arvot? 

Miten taustamuuttujat 

ikä, sukupuoli, osaston 

luonne ja koulutus ovat 

yhteydessä arvoihin? 

Millainen on psykiatri-

sen hoidon nykytila 

henkilökunnan ja poti-

laiden näkökulmasta 

kuvattuna? Mitä potilas 

arvostaa sairaalahoidon 

aikana? Miten toteutuu 

potilaan oikeus hyvään 

hoitoon ja kohteluun? 

Henkilökunnalle tär-

keimmät yksittäiset arvot 

olivat rehellisyys, omien 

vanhempien työn kunni-

oittaminen, perheen tur-

vallisuus, terveys, vas-

tuuntunto, mielihyvä ja 

elämänkokemus. Vähiten 

tärkeitä arvoja olivat uh-

rautuva työ työnantajan 

hyödyksi, uskonnolli-

suus, jännittävä elämä ja 

varakkuus. Tärkeimmiksi 

motivaatiotyyppiarvoiksi 

erottuivat hedonismi, tur-

vallisuus ja universalismi 

ja vähiten tärkeinä pidet-

tiin vaihtelunhalua, pe-

rinteitä ja valtaa. Henki-

lökunnan arvoina koros-

tuivat kollektiiviset, yh-

teisölliset arvot. Potilaan 

hoitoon liittyviä tärkeitä 

arvoja olivat ihmisarvon 

kunnioittaminen, inhi-

millinen kohtelu, luotet-

tavuus ja hoitoympäris-

tön turvallisuus. Hoita-

misen, johtamisen ja il-

mapiirin toiminnan tila 

sijoittui tyydyttävän ja 

hyvän välille. Työyksi-

köiden vahvuuksina ko-

rostuivat ammattitaito, 

Muuttuneen potilaiden 

hoidontarpeen vuoksi lisä- 

ja täydennyskoulutuksen 

tarve oli ilmeinen. 

Jatkotutkimushaasteena 

on tutkimuksen laajenta-

minen somaattisen hoi-

don alueelle. Organisaa-

tion toiminnan tilan mit-

tarin soveltuvuutta tulisi 

testata myös somaatti-

silla osastoilla. Tieteel-

listä tutkimusta tarvitaan 

vankiloiden, sotalaitok-

sen, kirkon sekä uskon-

nollisten yhteisöiden ja 

poliittisten päättäjien 

arvo- ja valtakysymyk-

sistä. Hoitokulttuureja 

vertailevaa tutkimusta 

psykiatrisen hoidon toi-

minnan tilasta ja arvoky-

symyksistä tulisi tehdä 

Suomen ja sen lähialuei-

den valtioiden välillä. 

Hengellisen hoidon tar-

peista ja sielunhoidon 

toteutumista laitoksissa 

tarvitaan lisätutkimusta 

potilaan kokonaisvaltai-

sen hoidon kehittä-

miseksi. Psykiatrisen 

avohoidon ja yksityisten 

palvelukotien toiminnan 

tilan arviointi lisäisi tie-

toa psykiatrisen hoidon 

nykytilasta kyseisillä 

sektoreilla 
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osaaminen, kokemus, yh-

teistyö ja sitoutuminen 

työhön. Yksityisyys 

osastolla ja hengellinen 

hoito toteutuivat kaik-

kein huonoimmin. Ihmis-

arvo sairaudesta huoli-

matta oli potilaille tärkeä 

arvo. Ihmisarvoon poti-

lailla liittyi odotusarvoja, 

jotka olivat totuus, inhi-

millisyys, ihmisenä kun-

nioittaminen, yksityisyys 

ja vapaus. Potilaat arvos-

tivat turvallista hoitoym-

päristöä sekä ihmisarvoa 

kunnioittavaa kohtelua. 

Hoitomuodoista arvostet-

tiin lääkehoitoa, krii-

siapua, omahoitajuutta ja 

perushoitoa. Potilaista 

kaksi kolmasosaa koki 

omien oikeuksiensa to-

teutuvan hyvin. Pakotta-

minen hoitoon, aliste-

tuksi tulemisen kokemus, 

ympäristöstä johtuvat pe-

lot ja yksityisen tilan 

puute koettiin vaikeina 

asioina. Työyhteisössä 

ristiriitoja aiheuttivat 

väärä vallankäyttö, työ-

motivaation epätasai-

suus, potilaan hoitoon ja 

kohteluun liittyvät seikat 
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sekä työ- ja hoitoympä-

ristön rakenteiden ongel-

mat. Ajoittaisista arvoris-

tiriidoista huolimatta hoi-

don todettiin olevan pää-

osin hyvää, turvallista, 

inhimillistä ja oikeuden-

mukaista.  

69. Taipale Johanna 

Välimäki Maritta 

Kirjallisuuskatsaus; 

artikkelit n=117 

Katsauksessa kuvataan 

kirjallisuudessa esiinty-

viä psykiatristen poti-

laiden aggressiivisuu-

den piirteitä ja niihin 

yhteydessä olevia teki-

jöitä, aggressiivisuuden 

arvioinnin menetelmiä 

sekä keinoja, joilla ag-

gressiivisuutta voidaan 

pyrkiä hallitsemaan 

hoidossa.  

Aggressiivisuus on mää-

ritelty kirjallisuudessa 

epäyhtenäisesti. Potilai-

den väkivaltaisuus on 

hoitajille ammatillinen 

haittatekijä, josta voi 

seurata stressireaktioita.  

Potilaan aggressiivisuus 

on yhteydessä potilaiden 

ja hoitajien ominaisuuk-

siin, potilaan ja hoitajan 

vuorovaikutukseen sekä 

hoito-organisaation ym-

päristötekijöihin. Ennus-

tamiseen subjektiivisia 

arviointimenetelmiä En-

naltaehkäisyyn ja hallin-

taan vuorovaikutukseen 

perustuvia menetelmiä, 

fyysinen/kemiallinen ra-

joittaminen. 

Psykiatristen potilaiden ai-

heuttaman väkivaltaisuu-

den huomioiminen kehitet-

täessä mielenterveystyötä. 

Esimiesten koulutus, koska 

heidän vastuullaan työhy-

vinvointi ja työsuojeluun 

liittyvät seikat. Hoitajien 

tukeminen ja aggressioti-

lanteiden jälkiselvittely on 

tärkeää hoitajien työssä 

jaksamisen ja työhön si-

toutumisen kannalta. 

Aggressiivisuuden esiin-

tyminen Suomessa psy-

kiatrisessa hoitotyössä. 

Miten hoitajat arvioivat 

ja ennustavat aggressii-

visuuden esiintymistä? 

Arviointimittareiden tes-

taaminen ja kehittämi-

nen suomalaiseen käyt-

töön. 

70. Timlin Ulla 

Kyngäs Helvi 

Määrällinen tutkimusote; 

strukturoitu kyselylomake 

(3 avointa kysymystä) 

n=146;  

tilastolliset aineiston ana-

lyysimenetelmät, induktii-

vinen sisällönanalyysi 

Miten hallittu hoidolli-

nen rajoittaminen- toi-

mintamalli toteutuu 

henkilökunnan arvioi-

mana? Millaista hallittu 

hoidollinen rajoittami-

Aggressiivisen tai väki-

valtaisen potilaan rau-

hoittamisen keinoina 

käytettiin yleisemmin 

keskustelua, hoitajan läs-

näoloa sekä tarvittavaa 

 Tutkimuksen laajentami-

nen myös muihin orga-

nisaatioihin, joissa käy-

tössä MAPA- metodiin 

perustuva toimintamalli. 

Aggressiivisuuden sekä 
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nen on aggressiivisuu-

den tai väkivaltaisuu-

den hoidossa? Miten 

työryhmä toimii ag-

gressiivisen tai väkival-

taisen potilaan hoi-

dossa? Miten potilasta 

huomioidaan aggressii-

visuuden tai väkivaltai-

suuden hoidossa? 

lääkitystä. Potilaan hoita-

minen näillä vuorovaiku-

tuksen keinoilla arveltiin 

onnistuvan hyvin ja poti-

laan fyysistä rajoitta-

mista käytettiin äärim-

mäisenä keinona. Työ-

ryhmän yhteistyö oli on-

nistunutta. Fyysisen ra-

joittamisen aikana poti-

lasta huomioitiin ja hä-

neen pidettiin yllä kes-

kusteluyhteyttä. Fyysisen 

rajoittamisen tekniikat 

onnistuivat työryhmässä 

enimmäkseen hyvin ja 

niitä käytettiin. Tilantei-

den jälkipuinti onnistui 

pääasiassa hyvin. 

väkivaltaisuuden hoi-

dossa käytettävien eri 

toimintamallien vertailu. 

Potilaiden kokemuksia 

ja arvioita toimintamal-

lin käytöstä ja toimivuu-

desta. 

71. Tiri Helmi  Laadullinen tutkimusote; 

haastattelu n=84; 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Mitä on psykiatrisen 

hoidon tuloksellisuus? 

Mitkä ovat psykiatrisen 

hoidon tuloksellisuu-

teen vaikuttavia teki-

jöitä? 

Hoidon tuloksellisuus on 

helpotusta, pärjäämistä, 

toimintakykyä, hyvää 

oloa, palvelukykyä ja ta-

loudellisuutta. Tuloksel-

lisuuteen vaikuttavista 

tekijöistä potilaan oma 

hoitomotivaatio on kaik-

kein ratkaisevin hoidon 

onnistumiselle. Tärkeää, 

että potilasta hoitaa am-

mattitaitoinen henkilö-

kunta. Potilaiden mie-

lestä tuloksellisuuteen 

vaikuttavat sairaala hoi-

topaikkana, lääkehoito ja 

toimintaterapiat. Omaiset 

Henkilökunnan ammatti-

taidon ylläpitäminen ja oi-

kea suuntaaminen. Potilas-

omahoitajatyöskentely ke-

hittäminen. Potilaan 

omaisten ja läheisten 

kanssa työskentelyn kehit-

täminen.  

 

Omahoitajatyöskentelyn 

vertailu eri kulttuureissa 

tiedon ja ymmärryksen 

lisäämiseksi psykiatri-

seen hoitotyöhön. 
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korostivat lisäksi sairau-

den ja potilaan elämänti-

lanteen merkitystä, hoi-

don suunnitelmallisuutta 

ja omaa osuuttaan. Hoi-

tajat korostivat avohoi-

don ensisijaisuutta, päät-

täjät yhteiskunnallisten 

arvojen merkitystä. 

72. Ukonmaanaho Ulla Määrällinen tutkimusote; 

strukturoitu lomakekysely 

n=146; 

kuvailevat tilastolliset ana-

lyysimenetelmät 

Miten hallittu hoidolli-

nen rajoittaminen- toi-

mintamalli toteutuu 

henkilökunnan arvioi-

mana? Millaista hallittu 

hoidollinen rajoittami-

nen on aggressiivisuu-

den tai väkivaltaisuu-

den hoidossa? Miten 

työryhmä toimii ag-

gressiivisen tai väkival-

taisen potilaan hoi-

dossa? Miten potilasta 

huomioidaan aggressii-

visuuden tai väkivaltai-

suuden hoidossa? 

Aggressiivisen tai väki-

valtaisen potilaan rau-

hoittamisen keinoina 

käytettiin yleisemmin 

keskustelua, läsnäoloa ja 

tarvittavaa lääkitystä. 

Hoitohenkilökunta rau-

hoitti myös aggressiivista 

tai väkivaltaista potilasta 

ohjaamalla hänet toisiin 

tiloihin tai potilasta tuet-

tiin rauhoittumaan itse. 

Äärimmäisinä keinoina 

käytettiin potilaan fyy-

sistä kiinnipitämistä tai 

leposide-eristystä. Ag-

gressiivisen tai väkival-

taisen potilaan hoitami-

nen vuorovaikutuksen 

keinoin arveltiin onnistu-

van hyvin. Työryhmän 

yhteistyö oli onnistunutta 

ja fyysisen rajoittamisen 

aikana potilasta huomioi-

tiin sekä häneen pidettiin 

yllä keskusteluyhteyttä. 

Muita keinoja pyrittiin 

Jälkipuintiin tulisi panos-

taa, koska se ei välttämättä 

systemaattisesti toteudu ti-

lanteiden jälkeen tai se jää 

kesken. Koulutusta ja opit-

tujen taitojen kertaamista 

tulisi olla enemmän ja sen 

toivotaan tavoittavan 

kaikki hoitotyöntekijät. 

Kunnioittava hoitotyö aut-

taa aggression ja väkival-

lan hallinnassa. 

Laajempi tutkimus mui-

den organisaatioiden 

hoitotyöntekijöihin, 

jotka käyttävät työssään 

psykiatrisessa hoito-

työssä MAPA- metodiin 

perustuvaa toimintamal-

lia. Eri aggressiivisen tai 

väkivaltaisen potilaan 

hoitoon tarkoitettujen 

toimintamallien vertailu. 

Tutkimus potilaiden ko-

kemuksista ja arvioista 

MAPA- metodiin perus-

tuvasta toimintamallista 

ja sen mukaan toteutetta-

vasta hoidosta aggressii-

visuuden tai väkivaltai-

suuden hallinnassa 
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käyttämään aina ennen 

potilaan fyysistä rajoitta-

mista. Fyysisen rajoitta-

misen tekniikat onnistui-

vat työryhmässä pääasi-

assa hyvin ja niitä käytet-

tiin. Tutkimuksessa kui-

tenkin selviää, että aina 

toimintamallin tekniik-

kaa ei toteutettu potilaan 

fyysisessä rajoittami-

sessa eikä tekniikat vält-

tämättä onnistunut työ-

ryhmässä, koska tositi-

lanteessa ne unohtuivat 

eikä kaikki osannut niitä. 

Tilanteiden jälkipuinti 

onnistui pääasiassa hy-

vin, mutta joskus se jäi 

vaillinaiseksi. Yleisin 

syy potilaan fyysiseen 

rajoittamiseen oli poti-

laan ruumiillinen aggres-

siivisuus. 

73. Uttula Aila Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=14;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Mitä on psykoosipoti-

laan hoito avohoidossa 

kotityöryhmän hoita-

jien kuvaamana? 

Psykoosipotilaan hoito 

on moniulotteista ja 

suunnitelmallista hoito-

työtä, joka hoitajien ku-

vausten mukaan voidaan 

jakaa kolmeen pääkate-

goriaan. Hoitajan ja poti-

laan väliseen vuorovai-

kutukselliseen yhteis-

työsuhteeseen kuuluu 

luottamuksellisuuden ja 

potilaan yksityisyyden 

Hoidon päämäärä on näh-

tävä laajasti, potilaan hy-

vänä vointina ja mahdolli-

simman hyvänä tervey-

tenä, jolloin toiminta suun-

tautuu potilaan elämänti-

lanteesta ja hänen koke-

mastaan käsin. Tiedonkul-

kua tulisi kehittää tehosta-

malla tiedottamista ja luo-

malla selkeä organisaation 

Toimintatutkimukset, 

joissa asiakaslähtöisestä 

näkökulmasta olisi ke-

hittämisohjelmien ta-

voitteeksi otettu mo-

niammatillisen yhteis-

työn kehittäminen kau-

pungin sosiaali- ja ter-

veystoimessa sekä sek-

torirajat ylittäen psykoo-

sipotilaan hoitoon osal-
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kunnioittamisen myötä 

syntyvä avoin keskus-

telu. Hoito tapahtuu arki-

suusperiaatteella, poti-

laan arkisen kotielämän 

ja terveyden tukemisena, 

sekä lääkehoidosta huo-

lehtimisena. Potilaan sai-

rauden merkityksen ym-

märtäminen on keskeistä 

ja tiedonannon ja koulu-

tuksellisen hoitotyön kei-

noin sitä opetetaan myös 

potilaalle itselleen. Ko-

konaisvaltaisen hoidon 

tavoitteena on potilaan 

itsearvostuksen, itsehoi-

tokyvyn, riippumatto-

muuden ja omavastuulli-

suuden lisääminen. Poti-

laan verkoston rakentu-

mista ja ylläpitämistä tu-

keva toiminta on sosiaa-

lisen verkoston vahvista-

mista ja tukemista. Poti-

lasta autetaan suuntautu-

maan kodin ulkopuoli-

seen toimintaan ja toimi-

taan yhteistyössä muiden 

potilaan hoitoon osallis-

tuvien tahojen kanssa. 

Potilaan luvalla hänen lä-

heisiään otetaan mukaan 

hoitotyöhön. Avohoidon 

ja sairaalahoidon välinen 

yhteistyö on merkittävä 

sisäinen tietohallintostrate-

gia, joka otetaan tiedotta-

miskäytäntöä ohjaavaksi 

työvälineeksi. Psykoosipo-

tilaan avohoitoon kotityö-

ryhmässä tulisi kehittää 

kirjallinen perehdyttämis-

suunnitelma hoitajia var-

ten. Yhteistyön kehittämi-

nen siten, että hoitajien työ 

ja siinä ilmenevä tuen 

tarve saadaan työnjohdon 

tietoon, mahdollistaisi 

työnjohdolta toivottavan 

tuen suuntaamisen oikein. 

Psykoosipotilaan avohoi-

toa on kehitettävä edel-

leen. Psykoosipotilaan hoi-

totyötä avohoidossa voisi 

kehittää tiivistämällä yh-

teistyötä oman kunnan si-

sällä sekä verkostoitumalla 

muiden kuntien vastaavaa 

työtä tekevien kanssa ja 

järjestämällä yhteisiä kou-

lutus- ja vertaistyön semi-

naareja. Psykoosipotilaan 

hoito- ja palveluketjuja tu-

lee kehittää. 

listuvien muiden palve-

luntarjoajien ja kunnan 

eri toimintasektorien 

työntekijöiden kanssa. 

Psykoosipotilaiden sekä 

hänen läheistensä tarpei-

den, toiveiden ja koke-

musten selvittämistä 

hoitotieteellisen tutki-

muksen avulla esimer-

kiksi perhehoitotyön nä-

kökulmasta tulee jatkaa. 

Hoitavan henkilöstön 

antaman tuen merkitystä 

ja vaikutusta psykoo-

sipotilaan perheelle ja 

sen dynamiikalle per-

heen jäsenen sairauden 

aikana tulee tutkia ja tut-

kimuksen myötä hoito-

työn auttamismenetel-

miä kehittää edelleen. 

Hoitajien kuormittuvuu-

den mittaaminen hoitoti-

lanteissa ja hoitokäytän-

töjen arvioiminen mo-

niammatillisesta näkö-

kulmasta. Tutkia hoito-

työntekijöiden että hei-

dän esimiestensä, sekä 

lähiesimiesten että hal-

linnon tasolla toimivien, 

käsityksiä inhimillisten 

voimavarojen johtami-

sesta ja sen vaikutuk-

sesta työmotivaatioon 
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osa psykoosipotilaan hoi-

totyötä. Hoitotyön vaali-

minen- termillä kuvataan 

sitä aluetta psykoosipoti-

laan hoidossa, jossa huo-

lehditaan hoidon suunnit-

telusta, resurssien suun-

taamisesta, hoidon ja 

hoitotyön laadusta sekä 

työntekijöiden ammatti-

taidosta ja jaksamisesta. 

Psykoosipotilaan hoitoa 

toteutetaan työpareittain 

tehtävillä kotikäynneillä. 

Työryhmä ja työnohjaus 

toimivat hoitotyönteki-

jöiden voimavarana. 

Työnjohdon tuki legiti-

moi hoitajien toteutta-

man hoidon. 

psykoosipotilaiden hoi-

totyössä. Aiheeseen liit-

tyvien koulutustarpeiden 

tutkiminen antaisi tietoa 

sekä koulutuksen että 

psykoosipotilaan hoito-

työn kehittämisestä. 

74. Viitala Marja-Terttu Laadullinen tutkimusote; 

esseekirjoitelmat n=10, 

teemahaastattelu n=2, ryh-

mähaastattelu n=6;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Kuvata perheenjäsen-

ten kokemuksia psyyk-

kisestä sairaudesta per-

heessä. Kuvata perheen 

arkielämää, kun per-

heessä on psyykkisesti 

sairas perheenjäsen. 

Psyykkisen sairauden hy-

väksymisen kannalta on 

tärkeää se, miten per-

heenjäsen ja ympäristö 

suhtautuvat psyykkiseen 

sairauteen ja sairastunee-

seen. Perheenjäsenten 

omaan suhtautumiseen 

vaikuttivat, miten avoi-

mesti psyykkisestä sai-

raudesta puhuttiin ja pi-

dettiinkö psyykkistä sai-

rautta samanarvoisena 

somaattisten sairauksien 

kanssa. Hyväksymiseen 

vaikutti myös se, oliko 

Erilaisten tukimuotojen 

kehittäminen perheen-

jäsenten tarpeiden mukai-

siksi. 

Tutkia, miten omaisjär-

jestöihin kuulumattomat 

perheenjäsenet kokevat 

oman selviytymisensä. 

Tutkia eri perheenjäsen-

ten selviytymistä. Tutkia 

sairastumisen vaikutusta 

parisuhteeseen ja pari-

suhteen muutoksiin. Tut-

kia selviytymistä sairau-

den eri vaiheissa. 
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mahdollista syyllisyyttä 

käsitelty. Perheenjäsen-

ten tietoinen sopeutumi-

nen sairauteen auttoi hy-

väksymään sairauden. 

Merkityksellistä oli sai-

rastuneen suhde perheen-

jäseniin. Ympäristön 

suhtautuminen sairauteen 

ja sairastuneeseen liittyi 

lähiympäristön suhtautu-

miseen sekä median an-

tamaan kuvaan psyykki-

sistä sairauksista. Per-

heenjäsenet kuvasivat 

saaneensa monenlaista 

apua arkipäiväänsä lähei-

sen sairastuttua psyykki-

sesti. Perheenjäsenet sai-

vat apua sosiaalisesta tu-

kiverkostostaan eli lähei-

siltä, vertaisryhmistä 

sekä hoitojärjestelmästä. 

Tietoa perheenjäsenet et-

sivät itse sekä saivat hoi-

tojärjestelmästä ja lapsi-

perheille tarkoitetuista 

projekteista. Tiedon 

avulla he ymmärsivät pa-

remmin sairautta ja sai-

rauden vaikutusta arki-

päivään. Sairastuneen 

huolenpitoa ja etujen val-

vontaa kuvatiin selviyty-

mistä tukevana toimin-

tona, jolla perheenjäsenet 
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tarkoittivat ajan tasalla 

oloa ja valvontaa, aktii-

vista roolia hoidossa 

sekä yhteydenpitoa sai-

rastuneeseen. Perheenjä-

senet kuvasivat selviyty-

misen muuttuneen sai-

rauden eri vaiheissa ja 

näkivät tulevaisuudessa 

uhkia, mutta uskoivat 

sekä heidän itsensä ja 

sairastuneen selviytyvän. 

75. Vikman Mari Määrällinen tutkimusote; 

lomakekysely n=78; 

tilastolliset analyysimene-

telmät 

Miten mielenterveys-

potilaiden perheenjäse-

net kokevat perheensä 

terveyden? Miten mie-

lenterveyspotilaiden 

perheenjäsenet kokevat 

perheensä toimivuu-

den? Miten mielenter-

veyspotilaiden per-

heenjäsenet kokevat 

henkilökunnalta saa-

mansa sosiaalisen 

tuen? Miten tausta-

muuttujat ovat yhtey-

dessä mielenterveyspo-

tilaiden kokemaan per-

heen terveyteen? Miten 

hoitohenkilökunnalta 

saatu sosiaalinen tuki 

on yhteydessä mielen-

terveyspotilaiden per-

heenjäsenten koke-

maan perheen tervey-

teen? 

Mielenterveyspotilaiden 

perheenjäsenet kokevat 

perheensä terveyden ja 

toimivuuden hyväksi. 

Avohoitopotilaiden per-

heet kokivat perheen ter-

veyden paremmaksi kuin 

sairaalapotilaiden per-

heet. Avohoitopotilaiden 

perheet kokivat myös 

hoitohenkilökunnalta 

saamansa sosiaalisen 

tuen hyväksi, kun taas 

sairaalapotilaiden per-

heissä tuki koettiin tyy-

dyttäväksi. Taustamuut-

tujien ja perheen tervey-

den väliset yhteydet oli-

vat osittain erilaisia sai-

raalan ja avohoidon ai-

neistoissa. Perheen ter-

veyteen yhteydessä ole-

via tekijöitä olivat sai-

Perhehoitotyötä tulisi ke-

hittää erityisesti sairaala-

osastoilla.  Perhehoitotyön 

kehittäminen vastaamaan 

entistä paremmin perhei-

den erilaisiin tarpeisiin. 

Perheen toimivuuden tuke-

minen keskustelemalla 

perheiden kanssa heidän 

voimavaroistaan ja kan-

nustamalla perheenjäseniä 

vahvistamaan esimerkiksi 

harrastustoimintaan osal-

listumista huolenpidin 

ohessa. Hoitotyöntekijöi-

den tulisi ottaa aktiivisesti 

puheeksi perheenjäsenten 

kokema huoli ja auttaa 

heitä löytämään keinoja tä-

män hallitsemiseksi. Pa-

nostaminen perheiden mu-

kaan ottamiseen kaikissa 

hoitoprosessin vaiheissa 

sekä tiedon antamiseen. 

Tutkia, eroaako tausta-

muuttujiltaan erilaisten 

mielenterveyspotilaiden 

perheiden toimivuus toi-

sistaan. Tutkia, miten 

hoitohenkilökunnalta 

saatu sosiaalinen tuki tai 

tuki-interventio on yh-

teydessä perheen toimi-

vuuteen. Jatkotutkimusta 

myös perheiden tuen tar-

peista ja niiden erilai-

sesta ilmenemisestä eri 

potilasryhmien ja sairau-

den vaiheissa. Perheiden 

tuen saamisen kokemus-

ten syvällisempi ymmär-

täminen laadullisen tut-

kimuksen keinoin. Sel-

vittää miten hoitotyönte-

kijät kokevat perheiden 

tukemisen ja sitä edis-

tävä ja estävät tekijät. 
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raala-aineistossa per-

heenjäsenen sukupuoli, 

muiden perheenjäsenten 

määrä ja potilaan ikä, 

kun taas avohoidon ai-

neistossa näitä olivat per-

heenjäsenen perhesuhde 

potilaaseen, potilaan 

mielenterveyshäiriö ja 

potilaan oireiden määrä. 

Hoitohenkilökunnan an-

taman sosiaalisen tuen ja 

perheen terveyden välillä 

todettiin voimakas yh-

teys avohoidon aineis-

tossa, mutta sairaala-ai-

neistossa yhteys oli 

heikko. 

Tutkimus tuki-interven-

tioiden vaikuttavuudesta 

mielenterveyspotilaiden 

perhehoitotyössä. Li-

säksi kaivataan myös 

muun kuin ammatillisen 

sosiaalisen tuen yhtey-

destä mielenterveyspoti-

laan perheen terveyteen. 

76. Virta Eeva-Liisa Laadullinen tutkimusote; 

teemahaastattelu n=9;  

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Kuvata millaisia ehey-

teen liittyviä kokemuk-

sia on avoterveyden-

huollon mielenterveys-

palveluita käyttävillä 

ihmisillä. Kuvata miten 

omaa elämäänsä kos-

keva päätöksenteko 

koetaan käytettäessä 

avoterveydenhuollon 

mielenterveyspalve-

luja.  

Avoterveydenhuollon 

mielenterveyspalveluja 

käyttävien henkilöiden 

kokemukset integriteetis-

tään jäsentyivät neljään 

pääulottuvuuteen: epä-

varmuus, hyvänolon ko-

kemine, olosuhteisiin 

mukautuminen ja tunne 

kyvykkyydestä vaikuttaa 

omaan elämään. Ulottu-

vuuksiin sisältyy integri-

teettiä vahvistavia ja hei-

kentäviä kokemuksia 

eheyden kokemisessa. 

Tulosten mukaan omaa 

elämää koskevassa pää-

Mielenterveystyöhön liit-

tyen voi pohtia, olisiko ai-

heellista huomioida per-

soonallisten piirteiden yh-

teensopivuutta arvioitaessa 

hoitosuhdetta ja sen käyn-

nistymistä. Olennaista in-

tegriteetin kannalta on 

pohtia, mitä asiakkaalta 

edellytetään toipumisen eri 

vaiheissa, ettei hän kokisi 

joutuvansa ylittämään sen 

hetkistä suoriutumiskyky-

ään. 

Tutkia sitä, mikä mie-

lenterveysasiakkaiden 

kokemuksissa on tärkein 

integriteetin ulottuvuus 

hoitotyön kontekstissa. 

Selvittää, millainen mer-

kitys ihmisen iällä, su-

kupuolella tai terveyson-

gelman luonteella on in-

tegriteetin kokemuk-

seen. Saman tutkimusai-

heen tarkastelu eri tutki-

musmenetelmällä ilmiön 

moninaisuuden tavoitta-

miseksi. 
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töksenteossa koettiin elä-

mäntilanteen tasapainot-

taminen tärkeäksi tavoit-

teeksi. Tällöin merkityk-

sellistä oli, että koettiin 

voitavan vaikuttaa henki-

lökohtaisiin ja vuorovai-

kutuksellisiin toimintoi-

hin. 

77. Vuokila-Oikkonen 

Päivi 

Laadullinen tutkimusote, 

narratiivinen lähestymis-

tapa; 

videointi n=11;  

litterointi, narratiivinen 

analyysi 

Millaista yhteistoimin-

nallisuutta rakentuu 

osallistujien sanalli-

sissa ja sanattomissa 

kertomuksissa psykiat-

risen hoidon yhteistyö-

neuvotteluissa? 

Psykiatrinen yhteistyö-

neuvottelu sisälsi kerto-

matonta kertomusta. Se 

oli yhteistoiminnallista, 

jos siihen osallistujat 

määrittelivät ja jakoivat 

yhteisen kertomisen koh-

teen, osallistujilla oli kat-

sekontakti ja auktoriteetti 

antoi tasapuolisesti tilaa 

kaikille osallistujille. Yh-

teistoiminnallisuus edel-

lytti asiantuntijoilta avoi-

mia ja perusteltuja kysy-

myksiä. Lisäksi se edel-

lytti, että asiantuntija 

vahvisti kertomisen seu-

rauksena syntyvän tul-

kinnan potilaalta. Yhteis-

toiminnallinen hoito 

edellytti myös aikaa, 

jotta kaikki voivat tuoda 

näkökulmansa yhteisen 

kertomuksen rakentami-

seen. Jaettu ymmärrys 

potilaan tilanteesta mah-

dollistui, jos kaikkien 

Sairaanhoitajakoulutusta 

tulee kehittää myös siten, 

että psykiatrisen sairaan-

hoitajan substanssiosaami-

nen syvenee. Tärkeää on 

myös mahdollistaa koulu-

tus osana ammatinharjoit-

tamista ja kehittää psykiat-

rista hoitoa tutkimuksen 

avulla. Tutkimustiedon 

hankkiminen ja käyttämi-

nen hoitokäytännössä 

mahdollistaa oman asian-

tuntijuuden kehittymisen. 

Hoitajien ja muiden psyki-

atrisen hoidon asiantunti-

joiden on tärkeä kehittää ja 

tulla tietoiseksi omasta tie-

toperustastaan ja tarkas-

tella sitä kriittisesti. Psyki-

atrisen hoitamisen kehittä-

minen edellyttää jatkuvaa 

tutkimukseen perustuvaa 

tarkastelua. Koulutuksen 

tulisi mahdollistaa opiske-

Narratiivisen tutkimus-

metodiikan kehittäminen 

hoitotieteessä. Kehittää 

narratiiviseen lähesty-

mistapaan perustuvaa 

hoitamisen menetelmää 

psykiatriseen hoitoon 

sekä hoitamaan oppimi-

sen opetussuunnitelmaa. 

Tutkia narratiivisen 

haastattelun avulla, mil-

laisia kertomuksia poti-

laalla ja hänen läheisil-

lään on psykiatrisesta 

sairastamisesta. Tutkia 

asiantuntijoiden, erityi-

sesti hoitajien rakenta-

mia kertomuksia psyki-

atrisen hoidon kehitty-

misestä ja psykiatrisesta 

hoidosta 
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osallistujien kertomukset 

olivat vuorovaikutuk-

sessa keskenään. Neu-

vottelu oli asiantuntija-

lähtöistä, jos yhteistyö-

neuvottelun sisältöä ra-

kennettiin asiantuntijoi-

den kertomuksista ja asi-

antuntijat pitäytyivät 

omissa kertomuksissaan. 

Asiantuntijalähtöinen 

kertominen sisälsi kont-

rollointia, monologia, il-

meettömyyttä ja eleettö-

myyttä. Asiantuntijaläh-

töisen kertomuksen pää-

paino oli tietojen ke-

ruussa, tällöin potilaan ja 

hänen läheisensä tehtä-

vänä oli tiedon antami-

nen. 

lijan kehittymisen käynnis-

tyminen kohti yhteistoi-

minnallista hoitoa. 

78. Välimäki Maritta 

Maijala Riikka 

Koivunen Marita 

Pitkänen Anneli 

Hätönen Heli 

Anttila Minna 

Kuosmanen Lauri 

 

Triangulaatio, laadulliset 

ja määrälliset tutkimusme-

netelmät; 

seurantatilastot, ryhmä-

haastattelu hoitajat n=10; 

kuvaileva tilastoanalyysi, 

induktiivinen sisällönana-

lyysi 

Millaiset ovat hoitajien 

toimintatavat heidän 

vastatessaan potilaiden 

esittämiin kysymyksiin 

internetin välityksellä? 

Mitkä ovat hoitajien 

toiminnan tunnuspiir-

teet kysymys-vastaus-

palstalla toimimisessa? 

Minkälaisia ovat hoita-

jien kokemukset heidän 

vastatessaan potilaiden 

kysymyksiin internetin 

välityksellä? 

Vastaamiseen liittyi niin 

myönteisiä kuin ongel-

mallisia kokemuksia. In-

ternetissä toimivan kes-

kustelupalstan avulla on 

mahdollista lisätä poti-

laan tietotasoa sekä edis-

tää hoitoon sitoutumista. 

Psykiatrisen hoitotyön in-

ternetpalveluiden toteutta-

miseen tarvitaan kirjalliset 

ohjeet. Organisaatiossa tu-

lee varmistaa moniamma-

tillinen tuki internetissä 

palveluja tuottavalle työn-

tekijälle. Työntekijöiden 

osaamisalueet on tarpeen 

selvittää ja hyödyntää eri-

laisia osaamisalueita myös 

sähköisten palveluiden to-

teuttamisessa. 
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LIITETAULUKKO 3. TUTKIMUSKYSYMYS 1b: analyysin eteneminen ja kategorioiden muodostuminen. 

PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

vuorovaikutus potilaan ja matalan kyn-

nyksen vastaanottotyötä tekevän työnte-

kijän välillä 

vuorovaikutus psykiatrisessa hoitotyössä henkilökunnan ammatillisuus ja amma-

tillinen osaaminen psykiatrisessa hoito-

työssä 

henkilöstöön liittyvä psykiatrisen hoito-

työn tutkimus 

käsitykset potilas-hoitajasuhteesta 

  

osaamisen kehittäminen psykiatrisessa 

hoitotyössä 

henkilökunnan osaaminen ja sen kehittä-

minen psykiatrisessa hoitotyössä 

kuvaus depressiohoitajan työn kehittämi-

sestä 

sairaanhoitajien osaamisvaatimukset 

työntekijöiden kuvaamana matalan kyn-

nyksen vastaanottotyössä 

psykiatrisessa hoitotyössä toimivien tä-

män hetkinen osaaminen 

henkilöstön käsitykset ammattitaidostaan 

ja sen kehittämistarpeista perustervey-

denhuollon mielenterveystyössä 

   

psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa 

työskentelevien kokemukset ja käsitykset 

työnohjauksesta 

työnohjaus psykiatrisessa hoitotyössä työssäjaksaminen ja siihen liittyvät te-

kijät psykiatrisessa hoitotyössä  

potilaan hyvää hoitoa edistävän työnoh-

jauksen kuvaaminen 

työnohjauksen merkitys psykiatrista hoi-

totyötä tekeville 

  

työhyvinvoinnin erot kahden erilaisen or-

ganisaation sekä avohoidossa ja osasto-

hoidossa työskentelevien hoitotyönteki-

jöiden välillä 

työhyvinvointi psykiatrisessa hoitotyössä 

taustamuuttujien yhteys työntekijöiden 

kokemaan työhyvinvointiin 
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hoitotyöntekijöiden kokemus työhyvin-

voinnista mielenterveystyössä 

  

mielenterveystyössä esiintyvät psyykki-

set ja sosiaaliset kuormitustekijät 

kuormitustekijät psykiatrisessa hoito-

työssä 

psyykkisten ja sosiaalisten kuormituste-

kijöiden yhteys koettuun työhyvinvoin-

tiin 

kuormitustekijöiden väliset erot kahden 

erilaisen organisaation sekä avohoidossa 

ja osastohoidossa työskentelevien työnte-

kijöiden välillä 

  

henkilöstön kokeman työuupumuksen 

määrä akuuttipsykiatrisessa hoitoympä-

ristössä ja työyhteisöjen väliset erot tässä 

suhteessa 

työstressi ja työuupumus psykiatrisessa 

hoitotyössä 

työstressin ja työuupumuksen väliset erot 

eri ammattiryhmien, ikäryhmien ja suku-

puolten välillä 

henkilöstön kokeman työstressin määrä 

akuuttipsykiatrisessa hoitoympäristössä 

ja työyhteisöjen väliset erot tässä suh-

teessa 

  

akuuttipsykiatrisilla vuodeosastoilla työs-

kentelevän hoitohenkilökunnan työtyyty-

väisyys vuosina 2003, 2005 ja 2006 ja 

siinä tapahtuneet muutokset mittausjak-

son aikana 

työtyytyväisyys psykiatrisessa hoito-

työssä 

henkilöstön taustamuuttujien yhteys arvi-

oituun työtyytyväisyyteen 

psykiatrisen hoitohenkilöstön arvioitu 

työtyytyväisyys 

henkilökunnan työtyytyväisyyden yhteys 

tietotekniikan käyttöön kohdistuviin 
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asenteisiin akuuttipsykiatrisilla vuode-

osastoilla 2003, 2005 ja 2006 ja siinä ta-

pahtuneet muutokset mittausjakson ai-

kana 

  

psykiatrisen hoitotyön henkilöstömitoi-

tuksen yhdistäminen potilaita, henkilös-

töä ja organisaatiota koskeviin tuloksiin 

henkilöstömitoitus psykiatrisessa hoito-

työssä 

psykiatrisen hoitotyön henkilöstön mää-

rän ja rakenteen kuvaus ja määrittely 

psykiatrian henkilöstömitoituksen taso ja 

rakenne 

henkilöstömitoituksen ja pakkotoimien 

käytön yhteys psykiatrian osastoilla 

    

asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja 

päihdetyössä työntekijän näkökulmasta 

potilaiden osallisuus ja sen toteutuminen 

psykiatrisessa hoitotyössä 

potilaslähtöisyys psykiatrisessa hoito-

työssä 

potilaaseen ja hänen läheisiinsä liittyvä 

psykiatrisen hoitotyön tutkimus 

mielenterveys- ja päihdetyöntekijöiden 

käsitykset asiakaslähtöisyydestä ja asiak-

kaan osallisuudesta sekä niiden toteutu-

misesta mielenterveys- ja päihdetyössä 

asiakkaiden käsitykset asiakaslähtöisyy-

destä ja omasta osallisuudestaan sekä nii-

den toteutumisesta mielenterveys- ja 

päihdetyössä 

potilaiden hoitoon osallistumisvalmius ja 

osallistumisen toteutuminen  

osallisuuden toteutuminen mielenter-

veys- ja päihdetyössä 

osallisuuteen toteutumiseen liittyvät teki-

jät mielenterveys- ja päihdetyössä 

omaan elämäänsä koskevan päätöksen-

teon kokemukset käytettäessä avotervey-

denhuollon mielenterveyspalveluita 

mielenterveys- ja päihdetyöntekijöiden 

käsitykset asiakkaan osallisuudesta 
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hoitajien yhteistoiminnallinen toiminta ja 

valmiudet yhteistoiminnallisuuteen 

yhteistoiminnallisuus psykiatrisessa hoi-

totyössä 

yhteistoiminnallisuuden rakentuminen 

osallistujien sanallisissa ja sanattomissa 

kertomuksissa psykiatrisen hoidon yh-

teistyöneuvotteluissa 

  

kokemusarvioijina toimivien mielenter-

veyskuntoutujien osallisuutta tukevat te-

kijät mielenterveyspalveluiden kehittä-

mistoiminnassa 

kokemusarvioijien osallisuuden hyödyn-

täminen 

kokemusarvioijina toimivien mielenter-

veyskuntoutujien kokema hyöty osalli-

suudestaan 

   

itsetuntoa tukevat hoitotyön menetelmät 

mielenterveyskuntoutujien kuvaamana 

mielenterveyskuntoutujan itsetunto mielenterveysongelman vaikutukset 

sairastuneen elämään 

mielenterveyskuntoutujien arvio itsetun-

non vahvistumisen seurauksista 

mielenterveyskuntoutujien arvio itsetun-

non tukemisen edellytyksistä 

  

häpeästä kärsivän mielenterveyspotilaan 

auttaminen ja autetuksi tuleminen 

mielenterveyspotilaan häpeä 

mielenterveyspotilaan häpeän synty 

häpeän vaikutukset mielenterveyspoti-

laan elämään 

  

masentuneiden potilaiden toivottomuu-

den muutos sairaalahoidon aikana 

masennuspotilaan toivottomuus 

omahoitajasuhteen toteutumisen ja ma-

sentuneen potilaan tyytyväisyyden yhteys 

toivottomuuteen sairaalajakson lopussa 
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kuvaus ensimmäistä kertaa masennuksen 

vuoksi psykiatrisessa avo-osastohoidossa 

olevien potilaiden kokemista hoidon ai-

kaista peloista 

masennuspotilaan pelot 

kuvaus ensimmäistä kertaa masennuksen 

vuoksi psykiatrisessa avo-osastohoidossa 

olevien potilaiden kokemista hoidon ai-

kaista peloista selviytymisestä 

  

mielenterveyskuntoutujan arkipäivä mielenterveyspotilaan elämänlaatu 

elämänlaatuun liittyvät somaattiset tekijät 

skitsofreniaa sairastavien potilaiden mie-

lestä elämänlaadun merkitykselliset osa-

alueet sekä tyytyväisyys näihin osa-aluei-

siin ja niiden suhteellinen tärkeys 

mielenterveyskuntoutujan elämänlaatu 

väestöotoksessa mukana olleiden tervey-

teen liittyvä elämänlaatu 

elämänlaatuun liittyvät sosiodemografi-

set tekijät 

elämänlaatuun liittyvät psyykkiset tekijät 

potilaiden kokemukset elämänlaatua pa-

rantavista hoitotyön interventioista psyki-

atrisilla osastoilla 

sairaanhoitajien kokemukset potilaiden 

elämänlaatua parantavista hoitotyön in-

terventioista psykiatrisilla osastoilla 

avoterveydenhuollon mielenterveyspal-

veluita käyttävien ihmisten eheyteen liit-

tyvät kokemukset 

   

omaisten osallistuminen päätöksen te-

koon neuvotteluissa 

omaisten huomioiminen psykiatrisessa 

hoitotyössä 

psykiatrisen hoitotyön perhenäkökulma 

omaisten kuulluksi tuleminen neuvotte-

luissa 

omaisten huomioiminen neuvotteluissa 



 

 

L
IIT

E
 3

/6
 

omaisten tiedonsaanti neuvotteluissa 

  

perhehoitotyö psykiatrisessa hoitotyössä perheen huomioiminen psykiatrisessa 

hoitotyössä akuuttipsykiatrisella osastolla työskente-

levän hoitajan kuvaus perhehoitotyöstä ja 

sen sisällöstä 

tämän hetkisen preventiivisen lapsikes-

keisen perhetyön menetelmän käyttö ai-

kuispsykiatriassa 

akuuttipsykiatrisella osastolla työskente-

levän hoitajan toteuttama yhteistyö per-

heen kanssa 

preventiivisen lapsikeskeisen perhetyön 

menetelmän käyttöä rajoittavat tekijät ai-

kuispsykiatriassa 

  

mielenterveyspotilaiden perheenjäsenten 

kokemus perheen terveydestä 

perheenjäsenten kokemus psyykkisestä 

sairaudesta  

perheenjäsenten kokemusten kuvaus 

psyykkisestä sairaudesta perheessä 

perheen arkielämän kuvaus, kun per-

heessä on psyykkisesti sairas perheenjä-

sen 

taustamuuttujien yhteys mielenterveys-

potilaiden perheenjäsenten kokemaan 

perheen terveyteen 

mielenterveyspotilaiden perheenjäsenten 

kokemus perheen toimivuudesta 

  

hoitohenkilökunnalta saadun sosiaalisen 

tuen yhteys mielenterveyspotilaiden per-

heenjäsenten kokemaan perheen tervey-

teen 

perheenjäsenten tuen tarve psykiatrisessa 

hoitotyössä 

puolison tuen tarve arjesta selviytymi-

seen skitsofreniaa sairastavan rinnalla 
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mielenterveyspotilaiden perheenjäsenten 

kokemus hoitohenkilökunnalta saadusta 

sosiaalisesta tuesta 

kuvaus pitkäaikaisen psykoosisairauden 

kanssa elävien kotona asuvien mielenter-

veyskuntoutujien ja heidän läheistensä 

kokemuksista tuen saannista  

  

puolison kuvaus elämästään skitsofreniaa 

sairastavan rinnalla 

puolison kokemukset psyykkisestä sai-

raudesta ja sen hoidosta 

vaimon kokemus masennuksesta parisuh-

teessa miehen sairastaessa masennusta 

omahoitajan toiminta vakavasti masentu-

neen potilaan hoidossa puolison näkökul-

masta 

    

hoitajien työssään kohtaama väkivalta väkivallan esiintyminen psykiatrisessa 

hoitotyössä 

väkivalta ja sen ilmeneminen psykiatri-

sessa hoitotyössä 

pakkotoimenpiteisiin ja väkivaltaisuu-

den esiintymiseen liittyvä psykiatrisen 

hoitotyön tutkimus 
hoitajien kokemat väkivaltatilanteet 

hoitajien kohtaamat väkivaltatilanteet 

  

hoitajien kokemukset aggressiivisista po-

tilaista osastolla 

väkivalta kokemuksellisena ilmiönä 

hoitajien kokemukset väkivaltatilanteista 

hoitajien kokemukset potilaiden taholta 

tulevasta väkivallasta 

  

väkivaltatilanteista aiheutuneet seurauk-

set 

väkivaltatilanteiden seuraamukset 

väkivaltatilanteiden vaikutukset 

väkivaltatilanteista aiheutuneet jatkotoi-

menpiteet 

  

väkivaltatilanteiden syntyyn vaikuttaneet 

syyt 

väkivaltaan liittyvät tekijät 
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kirjallisuudessa esiintyvät psykiatristen 

potilaiden aggressiivisuuden piirteet ja 

niihin yhteydessä olevat tekijät 

  

väkivaltatilanteiden jälkikäsittely ja en-

naltaehkäisy 

väkivaltatilanteiden käsitteleminen ja 

tuen tarve 

henkilökunnan kokema koulutuksen ja 

tuen tarve aggressiivisten ja häiritsevien 

potilaiden hoidossa 

   

hoitajien toiminta väkivaltatilanteissa hoitohenkilökunnan toiminta väkivaltai-

suutta hoidettaessa 

väkivaltatilanteissa työskentely 

käytännön toimintatavat aggressiivisen ja 

häiritsevän potilaan hoidossa osastolla 

henkilökunnan näkökulmasta 

työryhmän toiminta aggressiivisen tai vä-

kivaltaisen potilaan hoidossa 

työryhmän toiminta aggressiivisen tai vä-

kivaltaisen potilaan hoidossa 

  

potilaan huomioiminen aggressiivisuu-

den tai väkivaltaisuuden hoidossa 

potilaan huomioiminen väkivaltaisuutta 

hoidettaessa 

potilaan huomioiminen hoidettaessa ag-

gressiivisuutta tai väkivaltaisuutta 

  

hallittu hoidollinen rajoittaminen- toi-

mintamallin toteutuminen henkilökunnan 

arvioimana 

rajoittaminen väkivaltaisuutta hoidetta-

essa 

hallittu hoidollinen rajoittaminen aggres-

siivisuuden ja väkivallan hoidossa 

hallittu hoidollinen rajoittaminen aggres-

siivisuuden tai väkivaltaisuuden hoidossa 

   

eristämishoito aikuispsykiatrisilla osas-

toilla potilaiden ja hoitajien näkökul-

masta 

eristämishoidon toteutuminen käytän-

nössä 

potilaan rajoittaminen ja pakkotoimen-

piteiden käyttö 
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hoitotyö huone-eristyksen aikana 

eristämistä ohjaavien periaatteiden toteu-

tuminen potilaiden ja hoitajien mielestä 

käytännössä 

hoitotyö huone-eristyksen aloitusvai-

heessa 

hoitotyö huone-eristyksen lopetusvai-

heessa 

potilaiden hoitaminen eristämisen aikana 

  

potilaiden kokemukset vapauden rajoitta-

misesta osastohoidon aikana 

rajoittaminen ja pakkotoimenpiteet koke-

muksellisena ilmiönä 

potilaiden vapaat kuvaukset vapaudenra-

joittamisesta 

potilaiden kokemukset eristämisestä ja 

sitomisesta 

pakkotoimenpiteitä kokeneiden potilai-

den elämänlaatu suhteessa niiden potilai-

den elämänlaatuun, jotka eivät ole koke-

neet pakkotoimenpiteitä hoidon aikana 

  

eristämishoitoon johtaneet syyt eristämishoitoon vaikuttavat tekijät 

potilaan eristämispäätökseen yhteydessä 

olevat tekijät 

  

potilaiden ehdotukset eristämisen ja sito-

misen vähentämiseksi 

eristämishoidon vaihtoehtoiset menetel-

mät 

hoitohenkilökunnan käyttämät vaihtoeh-

toiset keinot eristämiselle ja sitomiselle 

potilaiden ehdottamat vaihtoehdot eristä-

miselle ja sitomiselle 

  

työkalun kehittäminen ja validointi pak-

kotoimenpiteitä kokeneiden potilaiden 

eristämishoitoon ja pakkotoimenpiteisiin 

liittyvien mittareiden kehittäminen 
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käsitysten mittaamiseen ja kuvaamiseen 

saamastaan hoidosta 

eristämispäätösmittarin kehittäminen ja 

pilotoinnin kuvaus 

eristämiskokemusmittarin kehittäminen 

ja pilotointi kuvaamaan psykiatristen hoi-

totyöntekijöiden kokemuksia potilaan 

eristämisestä sairaalahoidon aikana 

    

psykiatriseen hoitotyöhön kuuluvat toi-

minnot 

hoitotyön toiminnot psykiatrisessa hoito-

työssä 

psykiatrisen hoitotyön toiminnot ja sen 

eri osa-alueet 

psykiatrisen hoitotyön käytännön to-

teuttamiseen liittyvä tutkimus 

työajan jakautuminen psykiatrisen hoito-

työn toimintojen kesken 

työajan jakautuminen yhden yliopistolli-

sen sairaalan psykiatrisilla osastoilla 

  

käsitykset psykiatrian jälkipoliklinikka-

toiminnasta 

psykiatrinen avohoidossa toteutettava 

hoitotyö 

käsitykset avohoitopotilaiden käynneistä 

psykoosipotilaan hoito avohoidossa koti-

työryhmän hoitajien kuvaamana 

  

mielenterveyskuntoutujien toiveet kun-

toutusohjaukselle 

kuntouttava työote psykiatrisessa hoito-

työssä 

hoitajien käsitykset kuntoutuksen suun-

nittelusta 

kuntoutusohjauksen kehittäminen 

hoitajien käsitykset kuntoutusvalmiuden 

arvioinnista 

kuntoutusohjauksen merkitys mielenter-

veyskuntoutujan arkipäivässä elämänlaa-

dun kannalta 
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anoreksiaa sairastavien toipumista estä-

vät tekijät psykiatrisen osastohoidon ai-

kana 

anoreksiaa sairastavan potilaan hoitotyö 

anoreksiaa sairastavan hoitotyön tarpee-

seen vastaaminen psykiatrisen osastohoi-

don aikana hoitosuhteessa 

anoreksiaa sairastavien hoidon kehittämi-

nen psykiatrisella osastolla 

  

kuvaus depressiohoitajan yhteistyöstä eri 

yhteistyötahojen kanssa 

masentuneen potilaan hoitotyö 

kuvaus depressiohoitajan työstä ja tehtä-

vistä masentuneiden potilaiden hoito-

työstä terveyskeskuksessa 

  

sairaanhoitajilla käytössä olevat toiminta-

tavat potilaan psyykkisen avun tarpeen 

arvioimiseksi päivystyspoliklinikalla 

psykiatrinen päivystystyö 

päivystyksessä työskentelevien sairaan-

hoitajien kokemukset potilaan psyykki-

sen avun tarpeen arvioinnista 

psykiatristen sairaanhoitajien kuvaus päi-

vystystyön luonteesta 

   

auttamismenetelmien merkitys psykiatri-

sessa hoitoprosessissa 

auttamismenetelmien käyttö psykiatri-

sessa hoitotyössä 

psykiatrisessa hoitotyössä käytetyt in-

terventiot ja niiden merkitykset 

psykiatrisen hoitotyön auttamismenetel-

mät 

potilaiden antamat merkitykset psykiatri-

sen hoitoprosessin auttamismenetelmille 

potilaiden kokemukset psykiatrisen hoi-

toprosessin auttamismenetelmistä 

  

omaisten kokemukset dialektisen käyt-

täytymisterapian omaisten ryhmän ansi-

osta tapahtuneista muutoksista 

omaisille suunnattu ryhmäterapia ja ver-

taistuki 
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mielenterveysongelmista kärsivien hen-

kilöiden omaisten kokemukset dialekti-

sesta käyttäytymisterapiasta 

mielenterveyspotilaiden läheisten kielen 

kulttuurinen käyttö vertaisryhmässä 

  

intervallihoidon merkitys osana psykiat-

rista kuntoutusta potilaiden kokemana 

intervallihoito psykiatrisessa hoitotyössä 

psykiatrisen hoitotyön auttamismenetel-

mät intervallihoidossa 

intervallihoito potilaiden kuvaamana 

intervallihoito avohoidon tukena potilai-

den kokemana 

  

kurssilaisten kokemukset CWD-kurssista CopingWithDepression-kurssi masen-

nuksen hoidossa kurssilaisten odotukset CWD-kurssista 

CWD-kurssin merkitys masennuksesta 

selviytymisessä 

  

henkilökunnan kokemukset mielenter-

veyskuntoutujien osallistumisesta koulu-

tusinterventioon 10 kk:n seurannan jäl-

keen 

koulutusinterventio osana psykiatrista 

hoitotyötä 

mielenterveyskuntoutujien kokemukset 

osallistumisestaan koulutusinterventioon 

10 kk:n seurannan jälkeen 

   

mielenterveysyksiköissä käytettävien po-

tilasohjeiden selvittäminen 

potilasohjeet psykiatrisessa hoitotyössä potilasohjaus ja psykoedukaatio psyki-

atrisessa hoitotyössä 

potilasohjeiden tarve henkilökunnan nä-

kökulmasta 

  

tavat, joilla potilaat haluaisivat saada tie-

toa sairaudestaan ja sen hoidosta 

potilaiden tiedonsaanti psykiatrisessa 

hoitotyössä 
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potilaiden käsityksiin yhteydessä olevat 

tekijät tiedon tärkeydestä 

tiedonsaantiin liittyvät ongelmat potilaan 

kuvaamana 

mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoi-

toon liittyvät alueet, joilta potilaat koki-

vat saaneensa riittävästi tietoa sairaala-

hoidon aikana 

potilaiden näkemykset tiedonsaannin ke-

hittämisestä sairaalassa 

mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoi-

toon liittyvät asiat, joita potilaat pitivät 

tärkeinä saada tietää sairaalahoidon ai-

kana 

potilaiden käsityksiin tiedonsaannin riit-

tävyydestä yhteydessä olevat tekijät 

  

tavanomaisen ja internetpohjaisen poti-

lasopetusmenetelmän vaikutukset potilai-

den itseilmoittamiin vapauden rajoittami-

sen määriin 

potilasopetus psykiatrisessa hoitotyössä 

potilasopetuksen toteutuminen kliinisessä 

hoitotyössä ja potilasopetuksen toteutta-

miseen liittyvät tekijät 

erilaisten potilasopetusmenetelmien vai-

kutukset potilaiden asenteisiin, tiedon ta-

soon sekä saadun informaation tärkey-

teen 

potilaiden ehdotukset potilasopetuksen 

kehittämiseksi 

potilaiden mielipiteet potilasopetusmene-

telmistä 

potilaiden kuvaukset potilasopetustilan-

teista 
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potilaiden kokemukset saamastaan poti-

lasopetuksesta psykiatrisilla osastoilla ja 

sen toteutumisesta käytännössä 

potilasopetuskäytännöt psykiatrisilla 

osastoilla 

potilaiden tyytyväisyys potilasopetuk-

seen ja siihen vaikuttavat tekijät 

IT:n käyttöön motivoituneiden hoitajien 

ja paperilomakkeita käyttävien hoitajien 

erot potilasohjaustilanteissa sekä usko-

muksissa ja tyytyväisyydessä liittyen po-

tilasohjaustilanteisiin 

erilaisten elämänlaatua parantavien poti-

lasohjausmenetelmien vaikuttavuuden ar-

viointi 

   

telepsykiatrisen yhteistyön vahvuudet, 

heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat 

videovälitteinen yhteistyö psykiatrisessa 

hoitotyössä 

informaatioteknologian ja sähköisten 

palveluiden hyödyntäminen psykiatri-

sessa hoitotyössä  telepsykiatrisen yhteistyön keskeiset ke-

hittämistarpeet 

  

kirjallisuudessa esiintyvät tehokkaat me-

netelmät tietokoneiden käytön opetta-

miseksi terveydenhuollossa 

hoitohenkilökunnan tietotekniikan käyt-

töön liittyvät tekijät psykiatrisessa hoito-

työssä 

henkilökunnan kokemukset tietokonei-

den käytön oppimisesta ja oppimista es-

tävistä tekijöistä 

sairaanhoitajien oppiminen ja asenteet 

verkkokurssia kohtaan 

henkilökunnan yksilöllisten tekijöiden 

vaikutukset tietokoneiden käyttöön 

sairaanhoitajien IT-taidot 

hoitohenkilökunnan asennoituminen tie-

totekniikan käyttöön akuuttipsykiatrisilla 

vuodeosastoilla vuosina 2003, 2005 ja 
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2006 ja siinä tapahtuneet muutokset mit-

tausjakson aikana 

henkilökunnan tietokoneiden käyttöä es-

tävät tekijät 

  

verkkoympäristössä toimivien mittarei-

den hyödyntäminen yhteistoiminnallista 

hoitotyötä kehitettäessä 

informaatioteknologian ja internetin hyö-

dyntämismahdollisuudet psykiatrisessa 

hoitotyössä 

informaatioteknologian ja internetin hyö-

dyntäminen psykiatrisessa hoitotyössä 

hoitajien toimintatapojen selvittäminen 

heidän vastatessaan potilaiden esittämiin 

kysymyksiin internetin välityksellä 

hoitajien kokemusten selvittäminen hei-

dän vastatessaan potilaiden esittämiin ky-

symyksiin internetin välityksellä 

hoitajien toiminnan tunnuspiirteiden sel-

vittäminen kysymys-vastauspalstalla toi-

mimisessa 

  

psykiatristen sairaanhoitajien verkko-

kurssilla oppimat asiat 

sähköisen verkkokurssin vaikutukset psy-

kiatriseen hoitotyöhön 

sähköisen kurssin vaikutukset sairaanhoi-

tajien työskentelyyn eristämis- ja sito-

mistilanteissa, työtyytyväisyyteen sekä 

yleiseen tehokkuuteen 

psykiatristen sairaanhoitajien kokemuk-

set verkkokurssin hyödyntämisestä 

omalla työpaikallaan kurssin aikana 

psykiatristen sairaanhoitajien kokemuk-

set halusta kehittää oman työyksikkönsä 

toimintaa verkkokurssin jälkeen 

verkkokurssin käytännön seuraukset or-

ganisaation näkökulmasta 

sairaanhoitajien reaktiot verkkokurssiin 
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sairaanhoitajien käyttäytyminen verkko-

kurssin jälkeen 

  

internet-pohjaisen potilasopetusmenetel-

män käyttöönottoa estävät ja edistävät te-

kijät 

sähköisen potilasopetusmenetelmän hyö-

dyntäminen psykiatrisessa hoitotyössä  

sähköisen potilasopetusmenetelmän koe-

käyttäjien antama palaute 

sähköisen potilasopetusmenetelmän koe-

käyttäjien käsitykset menetelmän vah-

vuuksista, heikkouksista, mahdollisuuk-

sista ja uhkista 

skitsofreniaa sairastaville suunnatun ja 

tietotekniikkaan pohjautuvan potilasope-

tuksen kehittämisprosessin kuvaus 

eri organisaatioiden kiinnostus sähköisen 

potilasopetusmenetelmän levitykseen 

Suomessa 

hoitajien toteuttaman, tietotekniikkaan 

pohjautuvan potilasopetuksen käyttöön-

oton havainnollistaminen ja käyttöönot-

toon liittyvät tekijät 

sairaanhoitajien kokemukset internet-

pohjaisen potilasohjausmenetelmän toi-

mivuudesta psykiatrisessa hoitotyössä 

hoitajien kokemusten arvioiminen tieto-

tekniikkaan pohjautuvasta potilasopetuk-

sesta vuoden käytön jälkeen 

   

potilaiden odotukset psykiatriseen osas-

tohoitoon tullessa 

potilaiden ja perheenjäsenten käsitykset 

psykiatrisesta hoidosta 

psykiatrisen hoitotyön toteutuminen ja 

laadukkuus 

potilaiden kokemukset psykoosin ja aute-

tuksi tulemisen todellisuudesta psykiatri-

sen sairaalahoidon aikana 

potilaan arvostamat asiat sairaalahoidon 

aikana 
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psykiatrisessa osastohoidossa potilaita 

elämässä eteenpäin auttavat asiat potilai-

den kokemana 

kuvaus potilaan ja perheenjäsenten toi-

veista kriisihoitojaksolle 

kuvaus potilaan ja perheenjäsenten koke-

muksista hoidosta kriisihoitojaksolla 

potilaiden käsitykset hoidon jatkuvuutta 

edistävistä tekijöistä 

  

potilaiden arvio hoidon laadusta psykiat-

rian osastoilla 

psykiatrisen hoitotyön laatu potilaiden 

arvioimana 

psykiatrisen osastohoidon laadun merkit-

tävät osa-alueet potilaille 

psykiatristen potilaiden arvioiden erot 

hoidon laadussa suhteessa taustamuuttu-

jiin 

potilaiden arvio hoidon laadusta psykiat-

rian poliklinikoilla 

  

psykiatrisen potilaan itsemääräämisoi-

keuden toteutuminen potilaan mielestä 

potilaan oikeuksien toteutuminen psyki-

atrisessa hoitotyössä 

itsemääräämisoikeuteen sisältyvät tekijät 

potilaan mielestä 

potilaan oikeuden toteutuminen hyvään 

hoitoon ja kohteluun 

  

Suomessa vuosina 2000-2004 tehdyt va-

litukset psykiatrisesta hoidosta ja mah-

dolliset muutokset valituksissa, valitusten 

syyt ja niiden johtaminen käytännön toi-

menpiteisiin 

potilastyytyväisyys psykiatrisessa hoito-

työssä 

potilaiden valittamismahdollisuudet psy-

kiatrisesta hoidosta 

potilaiden tyytyväisyys ja siihen liittyvät 

tekijät psykiatrisessa hoidossa 
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psykiatrisen hoidon tuloksellisuus psykiatrisen hoitotyön tehokkuus 

psykiatrisen hoidon tuloksellisuuteen vai-

kuttavat tekijät 

    

mielenterveystoimiston asiakkaiden käsi-

tykset hyvästä mielenterveystyöstä 

hyvän mielenterveystyön tunnuspiirteet psykiatrista hoitotyötä ohjaavat arvot ja 

käsitykset 

psykiatrisen hoitotyön lähtökohtiin ja 

tutkimukseen liittyvä tutkimus 

mielenterveystoimiston työntekijöiden 

käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä 

  

psykiatrisen hoidon nykytila henkilökun-

nan näkökulmasta kuvattuna 

psykiatrisen hoitotyön rakentuminen 

psykiatrisen hoidon nykytila potilaiden 

näkökulmasta kuvattuna 

henkilöstön käsitykset perusterveyden-

huollon mielenterveystyön kehittämistar-

peista ja –keinoista 

henkilöstön käsitykset mielenterveystyön 

muutoksista 1990-luvulla 

henkilökunnan käsitykset hoidon jatku-

vuutta edistävistä tekijöistä 

  

henkilökunnan tärkeimmät arvot henkilökunnan arvomaailma psykiatri-

sessa hoitotyössä henkilökunnan taustamuuttujien yhteys 

arvoihin 

   

huomioitavat eettiset kysymykset tutki-

mukseen osallistuvien ollessa psykoosin 

kokeneita tai siitä selviytyneitä tai selviy-

tymässä olevia potilaita 

psykiatrisen hoitotyön tutkimuksen eetti-

set ja metodologiset haasteet 

psykiatrisen hoitotyön hoitotieteellinen 

tutkimus 

aikaisempiin psykiatrisissa sairaaloissa 

pakon käyttöön liittyvien tutkimusten 

metodologisten ja eettisten haasteiden 

selvittäminen potilaan näkökulmasta 
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psykiatrisen hoitotyön henkilöstömitoi-

tuksen tutkimuksessa käytetyt menetel-

mät 

tutkimusmenetelmien hyödyntäminen 

psykiatrisen hoitotyön tutkimuksessa 

Giorgin analyysimenetelmän soveltami-

nen psykiatristen potilaiden kokemusten 

tutkimukseen hoitotieteen tutkimuksessa 

elämänlaatumittareiden ominaisuudet ja 

soveltuvuus psykiatriseen hoitotyöhön 
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LIITETAULUKKO 4. TUTKIMUSKYSYMYS 2: analyysin eteneminen ja kategorioiden muodostuminen. 

PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

väkivaltaa laukaisevat tekijät liittyvät 

potilaan itsemääräämisoikeuden rajoitta-

miseen 

väkivaltatilanteita laukaisevat tekijät väkivallan esiintyminen psykiatrisessa 

hoitotyössä 

väkivaltaisuus psykiatrisessa hoitotyössä  

väkivaltatilanteita laukaisevat tekijät liit-

tyivät useimmiten potilaan rajoittami-

seen, potilaan psyykkiseen vointiin tai 

hoitotyön toimintoon 

väkivaltatilanteita laukaisevat useimmi-

ten potilaan itsemääräämisoikeuden ra-

joittaminen 

väkivaltaiselle käyttäytymiselle ei aina 

syytä 

potilaan aggressiivisuus yhteydessä poti-

laiden ja hoitajien ominaisuuksiin, poti-

laan ja hoitajan vuorovaikutukseen sekä 

hoito-organisaation ympäristötekijöihin 

aggressiivisuus määritelty kirjallisuu-

dessa epäyhtenäisesti 

  

väkivallan yleisin ilmenemismuoto oli 

sanallinen uhkaaminen 

väkivallan ilmenemistavat 

väkivallan toiseksi yleisimmät ilmene-

mismuodot olivat lyöminen tai potkimi-

nen 

väkivaltainen käyttäytyminen ilmenee 

verbaalisena väkivaltana, aseella uhkaa-

misena sekä fyysisenä väkivaltana 

hoitajiin kohdistuva väkivaltainen käyt-

täytyminen ilmenee verbaalisena väki-

valtana, aseella uhkaamisena, fyysisenä 

väkivaltana ja paikkojen rikkomisena 
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väkivaltaisuuden ennustamiseen subjek-

tiivisia menetelmiä 

väkivallan ennustamisessa, ennakoin-

nissa ja ennaltaehkäisyssä käytetyt toi-

menpiteet väkivaltaista käyttäytymistä pyrittiin es-

tämään ennakoivilla toimenpiteillä 

väkivaltaisuuden ennaltaehkäisyyn ja 

hallintaan vuorovaikutukseen perustuvia 

menetelmiä, fyysinen/kemiallinen rajoit-

taminen 

hoitajien asennoitumisella ja käyttäyty-

misellä vuorovaikutustilanteissa suuri 

merkitys väkivaltatilanteiden ennaltaeh-

käisemisessä 

hallinnollisia väkivaltatilanteita ennalta-

ehkäiseviä toimenpiteitä ovat riittävän 

henkilöstön turvaaminen, väkivallan 

hallintaan liittyvän koulutuksen järjestä-

minen, työnjaosta sopiminen sekä väki-

valtatilanteiden jälkikäsittelyn järjestä-

minen ja väkivaltatilanteiden ohjeistami-

nen 

   

aggressiivista tai väkivaltaista potilasta 

voitiin tukea rauhoittumaan itse 

väkivaltatilanteiden ensisijaiset hallinta-

keinot 

väkivaltatilanteiden hallinta 

aggressiivinen tai väkivaltainen potilas 

voitiin ohjata toisiin tiloihin rauhoittu-

maan  

väkivaltatilanteiden ensisijaisia hallinta-

keinoja olivat keskustelu ja muu rauhoit-

tava toiminta 

keskustelu, läsnäolo ja tarvittava lääki-

tys yleisimmät keinot aggressiivisen tai 

väkivaltaisen potilaan rauhoittamisessa 

aggressiivisen tai väkivaltaisen potilaan 

rauhoittamisen keinoina käytettiin ylei-

simmin keskustelua, hoitajan läsnäoloa 

sekä tarvittavaa lääkitystä 
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väkivaltatilanteiden hallintakeinoja oli-

vat lisähenkilökunnan kutsuminen, poti-

laan rauhoittaminen keskustelun avulla, 

lääkitseminen ja joskus hoitajan vetäyty-

minen tilanteesta 

  

fyysinen kiinnipitäminen tai leposide-

eristys äärimmäinen rauhoittamiskeino 

väkivaltatilanteiden äärimmäiset hallin-

takeinot 

ennen fyysistä rajoittamista pyrittiin 

käyttämään aina muita keinoja 

ensisijaisten hallintakeinojen jälkeen 

käytettiin fyysistä puuttumista tai vas-

tentahtoista hoitotoimenpidettä 

  

tositilanteessa MAPA-toimintamallin 

tekniikat saattoivat unohtua eivätkä 

kaikki osanneet niitä 

fyysisen rajoittamisen väkivaltatilan-

teissa  

MAPA-toimintamallin tekniikoita ei 

aina toteutettu potilaan fyysisessä rajoit-

tamisessa 

fyysisen rajoittamisen tekniikat onnistui-

vat työryhmässä enimmäkseen hyvin ja 

niitä käytettiin 

fyysisen rajoittamisen tekniikoita käytet-

tiin ja ne onnistuivat työryhmässä hyvin  

  

työryhmän toiminta oli onnistunutta ag-

gressiivisen tai väkivaltaisen potilaan 

hoidossa 

työryhmän toiminta väkivaltatilanteessa 

työryhmän yhteistyö onnistunutta ag-

gressiivisen tai väkivaltaisen potilaan 

rauhoittamisessa 

   

väkivaltatilanteiden jälkipuinti onnistui 

pääasiassa hyvin 

väkivaltatilanteiden jälkikäsittely väkivaltatilanteiden käsitteleminen  
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lähiesimiehellä tärkeä rooli väkivaltati-

lanteen jälkikäsittelyn toteutumisessa 

väkivaltatilanteiden jälkeen tilanteen ar-

viointi useasta näkökulmasta ja purku 

keskustelemalla 

jälkikäsittelyyn kuului fyysisten vam-

mojen hoitaminen, potilaalle tehtävät 

toimenpiteet sekä väkivaltatilanteiden 

dokumentointi ja informointi 

väkivaltatilanteiden jälkikäsittelyyn 

kuuluu fyysisten vammojen hoitaminen 

sekä väkivaltatilanteen käsittely keskus-

telemalla 

  

väkivaltatilanteista informoidaan esi-

miestä ja työsuojeluorganisaatiota 

väkivaltatilanteiden informointi ja doku-

mentointi 

väkivaltatilanteet dokumentoidaan 

   

väkivaltatilanne aiheuttaa hoitajissa eri-

laisia fyysisiä ja psyykkisiä tuntemuksia 

väkivaltatilanteiden vaikutukset yksilö-

tasolla 

väkivaltatilanteiden vaikutukset hoito-

henkilökuntaan 

väkivallan uhka aiheuttaa hoitajissa 

stressiä, varuillaan oloa, pelkoa ja työ-

motivaation laskua 

väkivaltatilanteista seurasi hoitajille fyy-

sisiä ja psyykkisiä tuntemuksia 

potilaiden väkivaltaisuus hoitajille am-

matillinen, stressireaktioita aiheuttava 

haittatekijä 

  

väkivalta ja sen uhka vaikuttavat koko 

työyhteisön toimintaan 

väkivaltatilanteiden vaikutukset työyh-

teisötasolla 

väkivalta tai sen uhka vaikuttavat mo-

nella tapaa uhrin ja koko työyhteisön 

toimintaan 

    



 

 

L
IIT

E
 4

/5 

henkilöstömitoitus yhteydessä pakkotoi-

mien käyttöön 

henkilöstömitoituksen yhteys pakkotoi-

miin 

pakkotoimiin liittyvät henkilöstötekijät pakko, eristäminen ja rajoittaminen psy-

kiatrisessa hoitotyössä  

henkilökunnan suhteellisesti suurempi 

määrä vähensi tahdosta riippumattomia 

hoitopäiviä 

hoitohenkilökunnan suhteellisesti suu-

rempi määrä vähensi potilaisin kohdistu-

neita pakkotoimenpiteitä  

  

sairaanhoitajien osuuden ollessa suu-

rempi, lepositeitä käytettiin enemmän 

pakkotoimiin liittyvät hoitohenkilökun-

nan yksilölliset ja ammatilliset tekijät 

sairaanhoitajien osuuden ollessa suu-

rempi eristyksiä oli vähemmän 

hoitajan ikä ja työkokemus yhteydessä 

potilaan häiritsevän käyttäytymisen sie-

toon, kykyyn arvioida muiden keinojen 

riittävyyttä tai käyttää eristämistä 

määrä-aikaisten osuuden ollessa suu-

rempi, tahdosta riippumattomia hoito-

päiviä ja lepositeiden käyttöä oli vähem-

män 

miestyöntekijöiden määrän ollessa suu-

rempi, eristyksiä oli vähemmän ja lepo-

siteitä käytettiin enemmän 

   

eristämishoidon tavoitteena potilaan 

käyttäytymisen hallinnan ja hoitoon 

osallistumisen parantaminen 

eristämis- tai rajoittamistoimenpiteiden 

aloittamiseen liittyvät tekijät 

eristämis- tai rajoittamishoidon toteutta-

minen 

aggressiivinen käyttäytyminen yleisin 

syy eristämiselle 

potilaan ruumiillinen aggressiivisuus 

yleisin syy potilaan fyysiseen rajoittami-

seen 

lääkäri päättää harvoin käytännön tilan-

teissa potilaan eristämisestä 
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eristämispäätökseen liittyvät tekijät ovat 

kaaos osastolla, väkivalta tai sen uhka, 

toiset potilaat, potilaan hallitsematon 

käytös sekä aikaisempi kokemus poti-

laasta ja potilaan sopimaton käytös 

  

huone-eristyspotilas tarvitsee jatkuvaa 

seurantaa ja voinnin arviointia 

potilaan huomioiminen eristämis- tai ra-

joittamishoidon aikana 

potilaisiin eristämis- ja sitomishoidon 

aikana vain vähän huomiota 

potilaan käyttäytymisen hallinnan tuke-

minen keskustelun avulla koko eristä-

mistapahtuman ajan 

fyysisen rajoittamisen aikana potilasta 

huomioitiin ja häneen pidettiin yllä kes-

kusteluyhteyttä 

fyysisen rajoittamisen aikana potilasta 

huomioitiin ja keskusteluyhteyttä ylläpi-

dettiin potilaaseen 

  

eristämisprosessin aikana huomioidaan 

eristyspotilaan, henkilökunnan ja osas-

ton turvallisuus 

eristysprosessin aikana tapahtuva toi-

minta 

eristyksen aikana huolehdittava muista 

potilaista ja heidän läheisistään 

eristyspotilaan hoito vaatii keskittymistä 

eristyshoito on hoitajaresursseja sitovaa 

ja hoitajien huomiota vaativaa kokonais-

valtaista hoitoa 

eristyspotilaan hoitoon osallistuu koko 

työryhmä 

  

eristämisprosessin keskeisiä elementtejä 

ovat vuorovaikutus ja yhteistyö potilaan 

kanssa 

eristämisprosessin keskeiset elementit 
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eristysprosessin tärkeimmät elementit 

ovat yhtenäiset toimintatavat, tiimityö ja 

vastuun jakaminen 

  

potilaan kunnioittavassa kohtelussa ra-

joittavat hoitotoimenpiteet ovat perustel-

tuja ja henkilökunnan toiminta on am-

mattitaitoista ja ystävällistä 

 henkilökunnan ja potilaan toiminta eris-

tysprossin aikana  

eristysprosessissa potilaan toiminta kun-

nioittavaa 

eristysprosessissa henkilökunnan toi-

minta ammatillista 

  

potilaat esittivät kliinisen hoitotyön kes-

keisten alueiden kehittämistä tahdonvas-

taisen hoidon aikana 

tahdonvastaisen hoidon kehittäminen 

potilaiden ehdotukset tahdonvastaisen 

hoidon kehittämiselle eivät toteutuneet 

hoitajilla ja lääkäreillä paljon vaihtoeh-

toisia ehdotuksia tahdonvastaiselle hoi-

dolle 

   

eristäminen aiheuttaa hoitajille psyyk-

kistä stressiä 

hoitohenkilökunnan kokemukset eristä-

mis- ja rajoittamistoimenpiteistä 

eristämis- ja rajoittamistoimenpiteisiin 

liittyvät kokemukset 

tahdosta riippumaton hoito ja pakkotoi-

menpiteet nähtiin potilaiden edun mu-

kaisena toimintana 

hoitajien ja potilaiden kokemukset eris-

tämishoidosta ja sen vaikutuksista erosi-

vat toisistaan 

potilaan hoitaminen vuorovaikutuksen 

keinoilla arveltiin onnistuvan hyvin ja 

potilaan fyysistä rajoittamista käytettiin 

äärimmäisenä keinona 

rajoittamistilanteiden jälkipuinti onnistui 

pääsääntöisesti hyvin 
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aggressiivisen tai väkivaltaisen potilaan 

hoitaminen vuorovaikutuksen keinoin 

arveltiin onnistuvan hyvin 

  

potilaat kokivat hyötyvänsä eristämi-

sestä ongelmiensa hoidossa enemmän 

kuin tarvitsevansa sitä 

potilaiden kokemukset eristämis- ja ra-

joittamistoimenpiteistä  

sairaalahoidon aikana eristetyt/sidotut 

potilaat arvioivat elämänlaatunsa parem-

maksi kuin ei-eristetyt/sidotut potilaat 

sairaalan säännöt ja potilaiden toimintoi-

hin liittyvät rajoitukset potilaat kokivat 

perusteltuina ja turvallisuutta lisäävinä 

asioina 

potilaat kokivat eristämisen hyödyn vä-

häisenä 

vapauden rajoittamiseen liittyvät koke-

mukset potilailla negatiivisia 

eristäminen epäoikeudenmukaista 

eristämisen/sitomisen potilaat kokivat 

tarpeettomana 

potilaiden mukaan eristämisen syistä 

keskustellaan huonosti 

potilailla tyytymättömyyttä tahdonvas-

taiseen hoitoon, rajoittamiseen sekä tie-

donsaantiin 

potilaat kokivat liikkumisen rajoittami-

sen, omaisuuden haltuunoton sekä tah-

donvastaiset hoitotoimenpiteet vapauden 

rajoittamisena 

puolelle potilaista eristäminen tuli yllä-

tyksenä 

suurin osa eristämisistä tahdonvastaisia 
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perhehoitotyötä ohjaavat yhteis-

työsuhde, perheen huomioiminen ja per-

hekeskeinen osastokulttuuri 

perhehoitotyön lähtökohdat perhehoitotyön toteuttaminen käytännön 

hoitotyössä 

perhehoitotyö psykiatrisessa hoitotyössä 

 

perhehoitotyön tavoitteina perheen tie-

don lisääminen, perheen tukeminen ja 

tarpeenmukaisen avohoidon piiriin oh-

jaaminen 

perhehoitotyö tärkeä osa potilaan koko-

naisvaltaista hoitoa 

perhehoitotyö moniammatillista yhteis-

työtä 

perheen sisäisten ja ulkopuolisten ihmis-

suhteiden huomioiminen hoidon aikana 

perhehoitotyössä huomioidaan potilaan 

ja perheen yksilöllisyys 

potilaan ja perheen kohtaaminen ym-

märtäen tärkeää 

  

perhehoitotyöhön liittyvät yhteistyö per-

heen kanssa, tiedottaminen ja perheen 

psyykkisen hyvinvoinnin turvaamista 

edesauttavat toiminnot 

perhehoitotyössä käytetyt menetelmät ja 

toimintatavat  

perhehoitotyössä käytetyt menetelmät 

olivat suunnitellut ja satunnaiset yhteis-

tapaamiset sekä perheterapia 

hoitajat tukevat lasta ja varmistavat lap-

sen turvallisuuden vanhemman sairaala-

hoidon aikana 

vanhemmuuden tukeminen hoitajan ja 

vanhemman välisessä keskustelussa 

vanhemmuuden tukeminen hoitotyön ar-

jessa 

   

riittävät tiedot ja taidot, hoitajan moti-

vaatio sekä käytettävissä oleva aika ja 

perhehoitotyön toteuttamista edistävät 

tekijät 

perhehoitotyön käytännön toteuttami-

seen liittyvät tekijät 
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perhehoitotyön arvostaminen kannusta-

vat perhehoitotyön toteuttamiseen 

työyksiköllä ja työyksikössä käytetyillä 

lähestymistavoilla yhteys hoitajien lap-

sille ja vanhemmille antamaan tukeen 

sekä perheen ihmissuhteiden huomioin-

tiin 

työyksiköissä systemaattista tiedon ke-

räystä vanhemmista, heidän lapsistaan, 

perheen ihmissuhteista ja sosioekonomi-

sesta tilanteesta 

  

perhehoitotyötä estävät potilaan kieltäy-

tyminen yhteistyöstä, hoitojakson lyhyt-

kestoisuus sekä tiedon riittämättömyys 

avohoidon mahdollisuuksista 

perhehoitotyön toteuttamista ja toteutu-

mista estävät tekijät 

perhehoitotyön toteuttamista aikuispsy-

kiatrisessa hoitotyössä rajoittivat sairaa-

laan hallintoon, hoitotyöhön, hoitajaan 

sekä perheeseen liittyvät tekijät 

    

omaisen osallisuus jaettavissa neljään 

osallisuuden osa-alueeseen 

omaisten osallisuus osallisuuden ulottuvuudet osallisuus ja asiakaslähtöisyys psykiatri-

sessa hoitotyössä 

omaisen aktiivisuus ja vastuunotto hoi-

don aikana 

puolisoiden toive päästä mukaan hoidon 

suunnitteluun jo heti alkuvaiheessa 

omaiset korostivat sairauden ja potilaan 

elämäntilanteen merkitystä, hoidon 

suunnitelmallisuutta sekä omaa osuut-

taan 

  

kokemusarvioijan osallisuuden toteutu-

misessa haasteita terveysalan ammatti-

laisten kanssa 

kokemusarvioijien osallisuus 
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kokemusarvioijan osallisuuden koke-

musta tukevat monet eri tekijät 

kokemusarvioijien osallisuus hyödyttää 

palvelujen kehittämistä yksilötasolla ja 

laadun näkökulmasta 

kokemusarvioijan osallisuutta tukevat 

aktiivinen osallistuminen ja vertaisryh-

mään kuuluminen 

osallisuus tukee kokemusarvioijan kun-

toutumista ja yhteiskunnallista täysival-

taistumista 

osallisuus mahdollistaa kokemusarvioi-

jan kuulluksi tulemisen ja mahdollisuu-

den vaikuttaa 

mielenterveyspalveluiden asiakaskeskei-

syyden ja inhimillisyyden lisääminen 

kokemustietoa hyödyntämällä 

  

asiakkaan osallisuus tarkoittaa lisäksi 

vastuunjakoa ja asiakkaan sitouttamista 

asiakkaan osallisuus 

asiakkaan osallisuuden mahdollisuuksiin 

ja käytännön toteutumiseen vaikuttavat 

monet tekijät 

työntekijän tehtävänä mahdollistaa osal-

lisuus ja osallistuminen sekä kannustaa 

osallisuuteen ja osallistumiseen 

asiakkaan osallisuus palvelunkäyttäjän 

asiantuntijuuden hyväksymistä, huomi-

oimista ja hyödyntämistä 

   

asiakkaan osallisuuden toteutumisessa 

puutteita 

potilaan osallisuuden toteutuminen hoi-

totyössä 

osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden to-

teutuminen 

työntekijöiden mielestä asiakkaan osalli-

suus tarkoituksenmukaista tai tärkeää 
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käytännössä potilaat passiivisia osallis-

tujia, joita kuullaan ja joiden mielipide 

huomioidaan 

osallisuus voi toteutua osallisuutena 

omaan hoitoon, osallisuutena palvelui-

den kehittämiseen tai osallisuutena pal-

veluiden suunnitteluun ja järjestämiseen 

asiakkaan osallisuuden toteutuminen 

osallisuutena omaan hoitoon, osallisuu-

tena palveluiden kehittämiseen sekä 

osallisuutena palveluiden järjestämiseen 

  

osallisuus päätöksiin selkeää tai näen-

näistä 

potilaan osallisuuden toteutuminen pää-

töksenteossa 

päätöksentekoon potilaat saivat osallis-

tua vaihtelevasti, pääsääntöisesti riittä-

västi 

päätöksentekoon osallistuminen sisältää 

potilaiden mielestä mahdollisuuden 

päättää hoitoon tulosta ja hoidon sisäl-

löstä sekä mahdollisuuden kieltäytyä 

hoidosta 

itsemääräämisoikeus koostuu potilaan 

kunnioittavasta kohtelusta, potilaan 

mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja mah-

dollisuudesta osallistua päätöksentekoon 

omaa elämää koskevassa päätöksente-

ossa elämäntilanteen tasapainottaminen 

tärkeä tavoite 

potilaat halukkaita osallistumaan ny-

kyistä enemmän hoitoaan koskevaan 

päätöksentekoon ja ottamaan vastuuta 

hoidostaan 
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asiakaslähtöisellä työtavalla positiivisia 

vaikutuksia yhteistyösuhteelle, asiak-

kaalle ja työntekijälle 

asiakaslähtöisen työtavan toteutuminen 

asiakaslähtöisyyden toteutuminen asia-

kaslähtöisenä toimintana, asiakaslähtöi-

senä yhteistyösuhteena ja asiakaslähtöi-

senä ammattilaisen työskentelynä 

hoitajilla halu toimia potilaslähtöisesti 

potilaiden kokema yhteistyö henkilöstön 

kanssa heikkoa 

asiakaslähtöisyys mielenterveystyössä 

pelkkää retoriikkaa potilaiden mielestä 

asiakaslähtöisyys ei kuulu mielenter-

veystyöhön potilaiden mielestä 

asiakaslähtöisyys mielenterveystyössä 

joko laajaa tai suppeaa 

   

70% hoitajista työskentelee asiantuntija-

lähtöisesti 

asiantuntijalähtöisen työskentelyn lähtö-

kohdat 

asiantuntijalähtöinen ja yhteistoiminnal-

linen työskentely 

asiantuntijalähtöinen kertominen sisälsi 

kontrollointia, monologia, ilmeettö-

myyttä ja eleettömyyttä 

neuvottelu asiantuntijalähtöistä, jos yh-

teistyö neuvottelun sisältöä rakennettiin 

asiantuntijoiden kertomuksista ja asian-

tuntijat pitäytyivät omissa kertomuksis-

saan 

asiantuntijalähtöisen kertomuksen pää-

paino tiedonkeruussa, jolloin potilaan ja 

hänen läheisensä tehtävänä tiedon anta-

minen 

  

yhteistoiminnallisuus edellytti kertomi-

sen seurauksena syntyvän tulkinnan 

vahvistamista potilaalta 

yhteistoiminnallisen työskentelyn edel-

lytykset 
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mielenterveyskuntoutujat arvostavat yh-

dessä työskentelyä tulevaisuuden hy-

väksi 

yhteistyöneuvottelu yhteistoiminnallista, 

jos osallistujat jakoivat ja määrittelivät 

yhteisen kertomuksen kohteen, olivat 

katsekontaktissa ja auktoriteetti antoi ta-

sapuolisesti tilaa osallistujille 

psykiatrisessa yhteistyöneuvottelussa 

kertomatonta kertomusta 

yhteistoiminnallinen hoito edellytti 

myös aikaa 

muutos yhteistoiminnalliseen suuntaan 

tapahtuu hitaasti 

yhteistoiminnallisen työskentelytavan 

tärkeyden tiedostaminen hoitotyössä 

    

henkilökunnan mielestä mielenterveys-

kuntoutujat kohtaavat sosiaalisessa in-

tegraatiossa esteitä 

psyykkisesti sairastuneiden elämänlaatu  psyykkisen sairauden vaikutukset 

psyykkisesti sairastuneen elämänlaatuun  

psyykkinen sairaus psykiatrisen hoito-

työn kontekstissa 

 

potilaiden elämänlaatu koettiin heiken-

tyneeksi 

pitkään mielenterveysongelmista kärsi-

neillä miehillä ja naisilla yhtä huono ter-

veyteen liittyvä elämänlaatu 

mielenterveysongelmista kärsivien elä-

mänlaatu huonoa fyysisellä, psyykki-

sellä ja sosiaalisella alueella 

  

elämänlaatua tuetaan fyysiseen tervey-

teen liittyvien hoitotyön menetelmien 

avulla 

psyykkisesti sairastuneen elämänlaadun 

tukeminen 

elämänlaatua tuetaan hoidon suunnitte-

luun liittyvien, voimaannuttavien sekä 

sosiaalisten ja aktivoivien hoitotyön me-

netelmien avulla 
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pitkäaikainen tyytymättömyys elämään 

huonon terveyteen liittyvän elämänlaa-

dun riskitekijä 

psyykkisesti sairaiden elämänlaatua hei-

kentävät tekijät 

yksinäisyys, toimintakyvyn aleneminen, 

huono fyysinen kunto ja väsymys sekä 

taloudellinen niukkuus heikensivät mie-

lenterveyskuntoutujan elämänlaatua 

elämäänsä tyytymättömillä tilastollisesti 

merkitsevästi huonompi terveyteen liit-

tyvä elämänlaatu kuin elämäänsä tyyty-

väisillä 

vakavasta masennuksesta, persoonalli-

suushäiriöstä, alkoholin väärinkäytöstä 

tai alkoholiriippuvuudesta kärsivien ter-

veyteen liittyvien elämänlaatu oli tilas-

tollisesti merkitsevästi huonompi kuin 

terveillä 

alentunut työkyky, matala koulutus- ja 

tulotaso, runsas alkoholin käyttö, tyyty-

mättömyys elämään, masennusoireet ja 

aleksitymiset piirteet sekä somaattiset ja 

psykiatriset sairaudet yhteydessä huo-

noon terveyteen liittyvään elämänlaa-

tuun 

  

tärkeitä elämänlaadun osa-alueita poti-

laille olivat terveys, perhe, harrastukset, 

työ tai opiskelu sekä sosiaaliset suhteet 

psyykkisesti sairastuneelle tärkeät elä-

mänlaadun osa-alueet 

elämässä eteenpäin auttavat tekijät poti-

laiden näkökulmasta kiteytyvät kunnon 

kansalaisena elämiseen sisältäen useita 

elämänlaatuun liittyviä osatekijöitä 
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kuntoutusohjaajien kuvaamana mielen-

terveyskuntoutujan arki kapeutunutta 

mutta yksilöllistä 

psyykkisen sairauden vaikutukset arkeen 

mielenterveyskuntoutujan arkipäivät toi-

mettomia 

mielenterveyskuntoutujan arki yksilöl-

listä ja jäsentynyttä 

   

lääkkeet, masennus ja toiminta vähensi-

vät pelkoja 

psyykkisesti sairastuneen pelon koke-

mukset 

psyykkisen sairauden aikaansaamat tun-

nekokemukset sairastuneessa 

potilaat kokivat arvostelun ja kohtaami-

sen pelkoja 

pelot ilmenivät epävarmuutena ja epätie-

toisuutena osastolle tullessa 

tietämättömyys tulevaisuudesta loi pel-

koja  

osastohoito, verkosto ja hoidolliset kes-

kustelut auttoivat selviytymään peloista 

useimmiten pelottavat asiat olivat myös 

selviytymiskeinoja 

  

häpeän kohtaaminen jakaantui omaan 

suhtautumiseen häpeään ja ympäristön 

auttamiskeinoihin 

psyykkisesti sairastuneen häpeän koke-

mukset  

häpeäminen jakaantui aktiiviseen ja pas-

siiviseen häpeän siirtämiseen sekä häpe-

ään läheisistä 

läheishäpeää koettiin läheisten käyttäy-

tymisestä, ulkonäöstä ja sairaudesta 

aktiivista häpeän siirtämistä olivat nöy-

ryyttäminen, nimittely ja pelottelu 

passiivista häpeän siirtämistä olivat hy-

väksynnän puute, mitätöinti, salailu ja 

tunteiden kieltäminen 
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itsensä häpeämiseen sisältyivät ruumiil-

linen häpeä, sosiaalinen häpeä ja henki-

nen häpeä 

häpeällä useita negatiivisia vaikutuksia 

potilaan elämään 

potilaan vanheneminen vaikuttaa häpeän 

suhtautumistapaan 

potilaan häpeä oli joko muiden aiheutta-

maa, myötähäpeää tai itsensä häpeä-

mistä 

potilaan oma suhtautumistapa häpeään 

oli joko aktiivista häpeän käsittelyä tai 

tietoisesti valittua avoimuutta 

  

miesten toivottomuus suurempaa kuin 

naisten  

psyykkisesti sairastuneen toivottomuu-

den kokemukset 

kohtalainen tai vakava toivottomuus 

hoidon jälkeen edelleen kohtalaista 

potilaiden toivottomuus lieveni sairaala-

hoidon aikana 

omahoitajasuhde auttoi lievemmin toi-

vottomia paremmin kuin vakavammin 

toivottomia 

  

hoitotyön menetelmien avulla voidaan 

tukea mielenterveyskuntoutujan itsetun-

toa 

psyykkisesti sairastuneen itsetunnon tu-

keminen  

itsetunnon tukeminen edellyttää kuntou-

tujan tuntemista, aitoa kiinnostusta sekä 

sitoutumista yhteistyöhön 

itsetunnon vahvistumisen seurauksena 

lisääntyvät myönteinen asennoituminen 

itseen, vastuun kantaminen omasta sel-

viytymisestä, onnistumisen kokeminen 

sekä aktiivisuus ihmissuhteissa 
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mielenterveyskuntoutujan itsetunnon tu-

keminen edellyttää hoitotyöntekijän per-

soonassa varmuutta, luotettavuutta, läm-

pimyyttä ja kykyä myöntää heikkou-

tensa 

  

eheyden kokemisessa integriteettiä vah-

vistavia ja heikentäviä tekijöitä 

psyykkisesti sairastuneen integriteetin 

kokemukset 

avoterveydenhuollon palveluita käyttä-

vien kokemukset integriteetistään jäsen-

tyivät epävarmuuteen, hyvän olon koke-

miseen, olosuhteisiin mukautumiseen ja 

tunteeseen kyvykkyydestä vaikuttaa 

omaan elämään 

   

sairastuneen suhde perheenjäseniin mer-

kityksellistä 

psyykkisen sairauden aiheuttamat tunne-

kokemukset läheisiin ja omaisiin 

psyykkisen sairauden vaikutukset puoli-

soon, perheeseen ja läheisiin 

omaisilla häpeän ja syyllisyyden tunteita 

läheiset kaipaavat etäisyyttä sairastunee-

seen perheenjäseneen 

  

puolison sairastuminen skitsofreniaan 

koko perheen yhteinen kriisi 

psyykkisen sairauden vaikutukset puoli-

son, perheen ja läheisten jaksamiseen 

masennus koettiin uhkana parisuhteelle, 

omalle terveydelle ja perheen hyvin-

voinnille 

puolison masennus tuo moninaisia ja 

laajalle ulottuvia muutoksia parisuhtee-

seen vaimojen näkökulmasta 

vaimot huolehtivat miehestä ja perheen 

arjesta yhä enemmän miehen vetäyty-

essä 

läheiset useissa tilanteissa jaksamisensa 

äärirajoilla 

kuormittava tilanne sai vaimon uupu-

maan ja masentumaan itsekin 
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vaimot havainnoivat tarkasti masennuk-

sen aiheuttamia muutoksia miehensä 

voinnissa 

puolisot kokivat olevansa joko tasaver-

taisia kumppaneita tai puolisonsa hoita-

jia 

puolison, lasten ja vanhemmuuden si-

vuuttaminen tai parisuhteen merkityk-

sellisistä asioista, kuten seksuaalisuus, 

keskustelematta jättäminen kuormittivat 

puolison voimavaroja 

  

palvelujärjestelmä hyväksikäyttää lähei-

siä 

psyykkisesti sairastuneen läheisten ko-

kemukset hoito- ja palvelujärjestelmästä 

palvelujärjestelmä sivuuttaa läheiset 

puolisot kokivat jäävänsä hoitojärjestel-

män ulkopuolelle sairauden alkuvai-

heessa 

  

läheiset toivovat helpotusta jatkuvaan 

huolen kantamiseen 

psyykkisesti sairastuneen puolison, per-

heen ja läheisten jaksamisen tukeminen   

puolisoille hoitojärjestelmältä tukea ar-

jen pyörittämiseen 

läheisen sairastuttua perheenjäsenille 

monenlaista apua arkipäivään 

vaimot toivoivat terveydenhuollon hen-

kilökunnalta tukea miehen sairastaessa 

masennusta 

omaisille tärkeää tulla hyväksytyksi ja 

arvostetuksi neuvotteluissa 

sairastuneen huolenpito ja etujen val-

vonta läheisten selviytymistä tukevaa 

toimintaa 

puolison ja perheen pitäminen hoidon 

lähtökohtana, potilaan jaa puolison yh-
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dessä olemisen tukeminen ja vanhem-

muuden huomioiminen vahvistivat puo-

lison voimavaroja 

puolison merkityksellisyyden tunteen 

vahvistaminen yksilönä tärkeää 

puolison voimavarat ja persoona edes-

auttavat jaksamista 

  

vaimot saattoivat kokea oppineensa ar-

vokkaitakin asioita miehen sairastuessa 

masennukseen 

psyykkisen sairauden vaikutukset puoli-

son ja perheen selviytymiseen 

perheen selviytyminen muuttuu sairau-

den eri vaiheissa 

perheenjäsenet näkivät tulevaisuudessa 

uhkia mutta uskoivat itsensä ja sairastu-

neen selviytyvän 

  

sairaala-aineistossa perheen terveyteen 

liittyviä tekijöitä olivat perheenjäsenen 

sukupuoli, perheenjäsenten määrä ja po-

tilaan ikä 

psyykkisesti sairastuneen perheen koke-

maan terveyteen vaikuttavat tekijät  

avohoitoaineistossa perheen terveyteen 

liittyviä tekijöitä olivat perheenjäsenen 

perhesuhde potilaaseen, potilaan mielen-

terveyshäiriö ja potilaan oireiden määrä 

taustamuuttujien ja perheen terveyden 

väliset yhteydet erosivat osittain avohoi-

toaineiston ja sairaala-aineiston välillä 

avohoitopotilaiden perheet kokivat per-

heen terveyden paremmaksi kuin sairaa-

lapotilaiden 

perheenjäsenet kokivat perheensä ter-

veyden ja toimivuuden hyväksi 
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hyvä yhteistyö hoitoon osallistuvien 

kanssa auttoi potilaan avohoidossa sel-

viytymistä 

yhteistyön ja tuen merkitys hoidon ai-

kana 

psyykkisestä sairaudesta toipumiseen 

liittyvät tekijät 

tuen järjestäminen tarvittaessa kotona 

selviytymiseen 

kuntoutujien ja läheisten näkemykset tu-

keen liittyvistä tärkeistä asioista hyvin 

samansuuntaisia 

avohoitopotilaiden perheet kokivat hoi-

tohenkilökunnalta saadun sosiaalisen 

tuen hyväksi 

perhe kokee hyödyllisenä kaiken kun-

toutujan ja heidän itsensä selviytymistä 

ja eteenpäin pääsemistä auttavan tuen 

sairaalapotilaiden perheet kokivat hoito-

henkilökunnalta saadun sosiaalisen tuen 

tyydyttäväksi 

avohoidon aineistossa voimakas yhteys 

henkilökunnan antaman sosiaalisen tuen 

ja perheen terveyden välillä 

  

lääkehoito, kriisiapu, omahoitajuus ja 

perushoito olivat arvostettuja hoitomuo-

toja 

toipumista edistävät auttamismenetelmät 

keskustelu, lääkehoito ja perheen psy-

koedukaatio mielenterveystyön keskei-

siä auttamismenetelmiä 

potilaat kokivat keskustelupainotteiset 

auttamismenetelmät merkittävimpinä tu-

kimuotoina 

  

sairastuneen läheisen saamat keskustelu-

hetket tärkeitä perheenjäsenille 

toipumista edistävät tekijät 

keskustelut lisäävät ymmärrystä sairau-

desta ja helpottavat oloa 
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sairaalaympäristöllä vaikutus potilaan 

psyykkiseen vointiin 

pahan olon yllättäessä keskusteluapua 

saatava nopeasti 

erilaiset ryhmät, liikunta ja ajanviete 

edistivät toipumista 

sairaalahoidon aikana tiedonsaanti sai-

raudesta, sen hoidosta, eri tukimuodoista 

ja potilaan oikeuksista tärkeää potilaille 

  

psyykkisen sairauden hyväksymistä aut-

taa mahdollisen syyllisyyden käsittele-

minen 

psyykkisen sairauden hyväksymiseen 

vaikuttavat tekijät 

ympäristön suhtautumiseen psyykkiseen 

sairauteen ja sairastuneeseen vaikuttivat 

lähiympäristön suhtautuminen ja median 

luoma kuva psyykkistä sairauksista 

perheenjäsenten suhtautumiseen psyyk-

kiseen sairauteen vaikuttivat psyykki-

sestä sairaudesta puhuminen avoimesti 

ja sairauden rinnastaminen somaattisiin 

sairauksiin 

perheenjäsenten tietoinen sopeutuminen 

auttoi psyykkisen sairauden hyväksymi-

sessä 

perheenjäsenten ja ympäristön suhtautu-

minen psyykkiseen sairauteen tärkeää 

psyykkisen sairauden hyväksymisessä 

  

sairaanhoitajan tietojen ja taitojen sekä 

potilaalta, omaisilta tai organisaatiolta 

saadun tiedon hyödyntäminen avun tar-

peen arvioinnissa 

psyykkisen avun tarpeen arviointi 

kokonaisvaltaisen hoidon tarpeen arvi-

ointi edellyttää laaja-alaista ja monitie-

teistä teoreettista tietoa ja taitoa 
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haastavinta psyykkisen avun tarpeen ar-

vioinnissa potilaiden lisääntynyt määrä 

psyykkisen avun tarpeen arviointi sai-

raanhoitajille helppoa potilaan, omaisen 

tai viranomaisen tuodessa esiin avun tar-

peen 

haastavinta psyykkisen avun tarpeen ar-

vioinnissa työyhteisöjen ja organisaa-

tioiden väliset kulttuurierot 

haastavinta psyykkisen avun tarpeen ar-

vioinnissa sairaanhoitajan työaikaa vie-

vät häiriötekijät 

psyykkisen avun tarpeen arviointi ras-

kasta sairaanhoitajan tietojen ja taitojen 

sekä potilaiden haastavuuden vuoksi 

   

hoitohenkilöstön osaamisen puutteet es-

tävät anoreksiasta toipumista 

anoreksiasta toipumista estävät tekijät anoreksian hoito psykiatrisessa hoito-

työssä 

tarpeenmukaisen hoidon viivästyminen 

merkittävin este anoreksiasta toipumi-

selle 

palvelujärjestelmällä ei ole keinoja vas-

tata anoreksiaa sairastavan hoidon tar-

peeseen 

  

anoreksiaa sairastavan hoito edellyttää 

laaja-alaista erikoisosaamista 

anoreksiasta toipumista edistävät tekijät 

hoitajan autenttisuus edistää anoreksiaan 

sairastuneen toipumista 

anoreksiaa sairastavan hoitotyön on sai-

rastuneen haastamista ja motivointia toi-

pumisprosessiin 

toimiva terapeuttinen suhde luo pohjan 

anoreksiasta toipumiselle anoreksiaa sai-

rastavien näkökulmasta 
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hallitsematon minuus merkitsi herkisty-

neisyyden lisääntymistä, omaisten ja ys-

tävien tärkeyttä ja vaikeuksia päivittäi-

sessä selviytymisessä 

psykoosiin liittyvä kokemuksellisuus psykoosin hoito psykiatrisessa hoito-

työssä  

elämäntilanteeseen liittyvä hallitsematon 

minuus kokonaisvaltaista ja uuvuttavaa 

psykoosi potilaille kokemus hallitsemat-

tomasta minuudesta 

  

psykoosissa autetuksi tuleminen haa-

voittuvuudelta suojaamista ja eheyty-

mistä voimaantumalla ja selviytymistä 

tukemalla 

psykoosin hoidon lähtökohdat 

potilaan itsearvostuksen, itsehoitokyvyn, 

riippumattomuuden ja omavastuullisuu-

den lisääminen kokonaisvaltaisen hoi-

don tavoite psykoosin hoidossa 

haavoittuvuudelta suojaaminen lähtö-

kohta psykoosipotilaan eheytymiselle 

psykoedukaation toteuttaminen potilaan 

tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi psy-

koosin hoidossa 

  

psykoosissa hoito jää jäsentymättömäksi psykoosin hoidossa huomioitavat tekijät 

psykoosissa sairaalahoito kokemuksena 

vaikeaa mutta välttämätöntä 

potilaan sairauden merkityksen ymmär-

täminen olennaista psykoosin hoidossa 

psykoosissa autetuksi tuleminen helpot-

tavaa ja välttämätöntä 

psykoosipotilaan hoito moniulotteista ja 

suunnitelmallista hoitotyötä 

  

läheisten ottaminen mukaan psykoosipo-

tilaan hoitoon potilaan luvalla 

sosiaalisen verkoston huomioiminen 

psykoosin hoidossa 
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psykoosipotilaan sosiaalisen verkoston 

vahvistaminen ja tukeminen tukemalla 

verkoston rakentumista ja ylläpitämistä 

  

psykoosipotilaan hoidon toteuttaminen 

työpareittain kotikäynneillä 

psykoosipotilaan hoidon toteuttaminen 

avohoidon ja sairaalahoidon yhteistyö 

merkittävässä osassa psykoosipotilaan 

hoitotyössä 

psykoosipotilaan auttaminen suuntautu-

maan kodin ulkopuoliseen toimintaan 

yhteistyössä muiden hoitoon osallistu-

vien tahojen kanssa 

    

potilailla tarve saada tietoa sairaalahoi-

don aikana 

potilaiden tiedonsaanti  tiedonsaannin ulottuvuudet tiedonsaanti ja potilasohjaus psykiatri-

sessa hoitotyössä 

potilaat toivoivat saavansa tietoa henki-

lökunnan kanssa keskustelemalla 

potilaan kunnioittavan kohtelun toteutu-

essa potilaat saivat tietoa sairaudestaan, 

sen hoidosta ja eri hoitovaihtoehdoista 

henkilökunnan antama tieto selkeytymä-

töntä 

potilaat kokivat tiedon saannin puutteel-

liseksi 

potilaiden mukaan tiedonsaantia rajoitti-

vat rajoitettu tiedon antaminen, potilaan 

kohtaamiseen liittyvät ongelmat sekä 

tiedollisten edellytysten vajavuudet 

potilaiden mukaan tiedonsaantia voitai-

siin kehittää kehittämällä tiedonvälittä-

mistapoja, potilaan huomioimista ja hen-

kilökunnan riittävän tiedon varmista-

mista 
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puolisoilla kokemus riittämättömästä 

tiedonsaannista skitsofreniaan ja sen 

hoitoon liittyen 

puolison ja läheisten tiedonsaanti  

tietoa läheiset saivat etsimällä sitä itse, 

hoitojärjestelmästä ja lapsiperheille tar-

koitetuista projekteista 

tiedon avulla läheisten ymmärrys sairau-

desta ja sen vaikutuksista lisääntyi 

   

suurin osa potilasopetustapahtumista to-

teutui suunnitellusti 

potilasohjauksen toteutuminen  potilasohjauksen toteuttaminen  

psyykkisesti huonompikuntoisten poti-

laiden ohjaus pitempi kestoista 

potilasohjauksen toteuttamisen aktiivi-

suudessa eroja hoitajien välillä ja sairaa-

loittain 

potilasopetuksen käytännön toteutumi-

sessa puutteita 

potilaat tyytymättömiä saamaansa poti-

lasopetukseen 

henkilökunnan mielestä potilasopetus si-

sälsi tutkitun tiedon alueet 

ohjaus psykiatrisessa hoitotyössä pää-

osin suullista 

  

strukturoidut menetelmät hyödyttivät 

eniten potilaita potilasopetuksessa 

potilasohjauksessa käytetyt menetelmät 

potilaat toivoivat rinnakkaisia tiedon-

saannin menetelmiä sekä mahdollisuutta 

itsenäiseen tiedon hankintaan 

potilasopetusmenetelmät paransivat po-

tilaiden kokemaa elämänlaatua 

tietotekniikkaan pohjautuvassa potilas-

opetusmenetelmässä niin etuja kuin hait-

toja 
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eri potilasopetusmenetelmien välillä ei 

tilastollisesti merkittäviä eroja 

potilaat kokivat systemaattisten potilas-

opetusmenetelmien tukevan tiedonsaan-

tia sairaalahoidon aikana 

internetissä toimivan keskustelupalstan 

avulla mahdollista lisätä potilaan tietota-

soa sekä edistää hoitoon sitoutumista 

  

käytössä vähän potilaille ja läheisille 

suunnattuja potilasohjeita 

potilasohjeet psykiatrisessa hoitotyössä  

kirjalliset ohjeet koettiin tärkeänä 

    

perusterveydenhuollon mielenterveys-

työn tehtävänä potilaiden ohjaaminen ja 

lähettäminen jatkohoitoon 

perusterveydenhuollon mielenterveys-

työn tehtävät ja tavoite 

mielenterveystyön toteuttamista ohjaa-

vat linjaukset 

mielenterveystyön toteuttamista ohjaa-

vat linjaukset ja arvot 

perusterveydenhuollon mielenterveys-

työn tavoitteina väestön hyvinvoinnista 

huolehtiminen sekä omatoimisuuden ja 

turvallisuuden säilyttäminen 

perusterveydenhuollon mielenterveys-

työn tehtävät ovat ennaltaehkäisy, mie-

lenterveysongelmien tunnistaminen ja 

hoito 

1990-luvulla perusterveydenhuollon 

mielenterveystyössä monia muutoksia 

  

mielenterveystyössä olennaista auttaa 

vaikeuksiin joutuneita asiakkaita 

mielenterveystyön toteuttamisen lähtö-

kohdat 

vertaistuki ja –toiminta olennaista hy-

vässä mielenterveystyössä 

mielenterveystyön sisältö joko ehkäise-

vää että korjaavaa tai pelkästään korjaa-

vaa mielenterveystyötä 
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luottamuksellinen hoitosuhde, potilaan 

kokonaisvaltainen elämäntilanteen jär-

jestäminen, hoito-ohjelmien tai terapia-

muotojen toteuttaminen olennaista hy-

vässä mielenterveystyössä 

hoitajat korostivat avohoidon ensisijai-

suutta 

avohoitokeskeisyys ja porrasteisuus sekä 

koulutus, tiimityö ja työnohjaus hyvän 

mielenterveystyön edellytyksiä 

mielenterveystyön voimavarat muodos-

tuvat palvelujärjestelmästä, henkilös-

töstä ja toimivista vuorovaikutussuh-

teista 

  

yhteistyön ongelmat ja palvelujärjestel-

män piirteet rajoittavat mielenterveys-

työtä perusterveydenhuollossa 

perusterveydenhuollon mielenterveys-

työn rajoittuneisuus ja kehittäminen 

perusterveydenhuollon mielenterveys-

työn kehittäminen vaatii toimia monilla 

eri tasoilla 

  

työnjohdon tuki legitimoi hoitajien to-

teuttaman hoidon 

hoidon toteuttamisen lähtökohdat 

arkisuusperiaate, potilaan arkisen koti-

elämän ja terveyden tukeminen ja lääke-

hoidosta huolehtiminen hoidon lähtö-

kohtana 

haavoittuvuudelta suojaaminen hoito-

työn tavoitteeksi 

hoitajan ammatillisuus ja aito kiinnostu-

neisuus tärkeää 

matalan kynnyksen mielenterveyspalve-

luissa potilaan kohtaaminen kokonais-

valtaista 
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hoitajat toivoivat apua hakeville matalan 

kynnyksen palveluja 

kriisiavun antamisen organisointi tulisi 

suunnitella yhteistyössä päivystävien 

sairaanhoitajien kanssa 

   

ihmisarvo sairaudesta huolimatta oli po-

tilaille tärkeä arvo 

potilaille tärkeät arvot  mielenterveystyön toteuttamista ohjaa-

vat arvot 

potilaat arvostavat turvallista hoitoym-

päristöä sekä ihmisarvoa kunnioittavaa 

kohtelua 

ihmisarvon kunnioittaminen, inhimilli-

nen kohtelu, luotettavuus ja hoitoympä-

ristön turvallisuus potilaan hoitoon liit-

tyviä tärkeitä arvoja 

  

uhrautuva työ työnantajan hyödyksi, us-

konnollisuus, jännittävä elämä ja varak-

kuus vähiten tärkeitä arvoja henkilökun-

nalle 

henkilökunnalle vähiten tärkeät arvot 

vaihtelunhalu, perinteet ja valta vähiten 

tärkeitä motivaatiotyyppiarvoja henkilö-

kunnalle 

  

päättäjät korostivat yhteiskunnallisten 

arvojen merkitystä 

henkilökunnalle tärkeät arvot 

hedonismi, turvallisuus ja universalismi 

tärkeimpiä motivaatiotyyppiarvoja hen-

kilökunnalle 

kollektiiviset, yhteisölliset arvot koros-

tuivat henkilökunnan arvoina 

rehellisyys, perheen turvallisuus, ter-

veys, terveys, vastuuntunto, mielihyvä ja 

elämänkokemus tärkeimpiä yksittäisiä 

arvoja 
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päivystyspotilaat arvioivat henkilöstön 

ammattitaidon ja henkilöstöresurssit 

huonommiksi kuin suunnitellusti hoi-

toon tulevat 

hoidon laadun toteutuminen potilaiden 

näkökulmasta 

hoidon laatu ja vaikuttavuus käytännön hoitotyön toteuttaminen psy-

kiatrisessa hoitotyössä 

poliklinikalla hoidettavat potilaat koki-

vat henkilöstön ammatillisuuden, hoi-

toon osallistumisen ja tiedon saannin pa-

remmiksi kuin vuodeosastojen potilaat 

poliklinikalla hoidettavat potilaat koki-

vat kipujen ja pelkojen lievityksen pa-

remmaksi kuin vuodeosastojen potilaat 

ajoittaisista arvoristiriidoista huolimatta 

hoidon todettiin olevan pääosin hyvää, 

turvallista, inhimillistä ja oikeudenmu-

kaista 

potilaiden arvioima hoidon laatu melko 

hyvää 

potilaat melko tyytyväisiä hoitoonsa 

kokemukset psykiatrisesta hoidosta pää-

osin myönteisiä 

yksityisyys osastolla ja hengellinen 

hoito toteutuivat kaikkein huonoimmin 

kipujen ja pelkojen lievittäminen ja riit-

tävät henkilöstöresurssit toteutuivat hoi-

don laadun osa-alueista heikoiten 

henkilöstön ammatillisuus ja fyysisten 

tarpeiden huomioiminen toteutuivat hoi-

don laadun osa-alueista parhaiten 

  

potilaskanteluprosessi Suomessa moni-

mutkainen 

hoitoon liittyvät valitukset 

kaksi kolmasosaa potilaista koki omien 

oikeuksiensa toteutuvan hyvin 

psykiatristen potilaiden kanteluista pieni 

osa johti seuraamuksiin 



 

 

L
IIT

E
 4

/3
1 

kanteluprosessin hahmottaminen voi 

olla vaikeaa mielenterveysongelmaisille 

potilaille 

  

hoidon tuloksellisuus helpotusta, pärjää-

mistä, toimintakykyä, hyvää oloa, palve-

lukykyä ja taloudellisuutta 

hoidon tuloksellisuuteen liittyvät tekijät  

potilaiden mielestä tuloksellisuuteen 

vaikuttavat sairaala hoitopaikkana, lää-

kehoito ja toimintaterapiat 

tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä 

potilaan oma hoitomotivaatio kaikkein 

ratkaisevin hoidon onnistumiselle 

hoitosopimus sitoutti potilaan hoitoon 

  

potilaan mahdollisuus ottaa yhteyttä tar-

vittaessa osastoon ajasta riippumatta tu-

kee hoidon jatkuvuutta 

hoidon jatkuvuus 

puoli vuotta kotiutumisen jälkeen poti-

laat noudattivat sovittua jatkohoitoa 

avohoidossa 

puoli vuotta kotiutumisen jälkeen poti-

lailla käytössä osastolta määrätty lääki-

tys 

   

potilaat kokivat luottamuksellisen vuo-

rovaikutusprosessin erityisen vaikutta-

vana 

potilaiden vuorovaikutukselliseen yh-

teistyöhön liittyvät kokemukset 

hoidon toteuttaminen potilaiden näkö-

kulmasta 

luottamuksellisuus, potilaan kunnioitta-

minen ja avoin keskustelu vuorovaiku-

tuksellisen yhteistyösuhteen lähtökoh-

tana 

henkilökohtaisiin ja vuorovaikutukselli-

siin toimintoihin vaikuttamisen kokemus 

merkityksellistä potilaalle 
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potilaat kokivat tulleensa kuulluksi saa-

dessaan mahdollisuuden keskustella 

säännöllisesti lääkärin ja hoitajien 

kanssa sekä mahdollisuuden vaikuttaa 

omaan lääkitykseensä ja tilaisuuden il-

maista mielipiteensä 

potilaat saivat hoitajien aikaa 

hoitajan kanssa vietetty yhteinen aika 

tärkeää potilaille 

  

sanattomien viestien tulkinta hoitajien 

eleistä ja ilmeistä 

potilaiden hoitoon liittyvät kokemukset 

potilaiden kokemusten mukaan huolia ei 

ymmärretty riittävästi 

tiedonsaanti, ystävällinen kohtelu ja kes-

kusteluaikojen järjestyminen eivät poti-

laiden mielestä toteutuneet hyvin 

puutteet yhteistyön koordinoinnissa ja 

epäselvä työnjako vaikeuttivat hoitoa 

vanhemmat potilaat arvioivat fyysisten 

tarpeiden huomioinnin ja henkilöstöre-

surssit paremmiksi kuin nuoret 

mielipiteitään potilaat saivat kokemus-

tensa mukaan ilmaista vaihtelevasti 

vaikeina asioina koettiin pakottaminen 

hoitoon, alistetuksi tulemisen kokemus, 

ympäristöstä johtuvat pelot ja yksityisen 

tilan puute 

neuvotteluissa puhuttu kieli vaikeasel-

koista 

potilaiden kokemukset ennen osastohoi-

toa liittyivät voinnin huononemiseen, it-

senäiseen pärjäämiseen, sosiaalisiin suh-

teisiin, työhön ja mielekkääseen tekemi-

seen sekä hoitoon lähtemiseen 
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osastohoidon aikaiset kokemukset poti-

lailla liittyivät osaston toimivuuteen, 

hoitoympäristöön, hoitoon sekä potilai-

den ja henkilökunnan väliseen vuorovai-

kutukseen 

  

tilanneherkkyyden ja hyvien tapojen 

odottaminen hoitajilta 

potilaiden hoitoon liittyvät odotukset 

potilaat odottivat kokonaisuuden huomi-

oon ottamista hoidon aikana 

potilaat odottivat voinnin paranevan 

osastohoidossa 

lääkitykseen suhtauduttiin pelolla 

  

osaston viihtyvyyden lisääminen potilaiden hoitoon liittyvät toiveet 

enemmän kannustusta toimintaan 

enemmän perheiden huomioimista 

enemmän aikaa potilaan kanssa tehtä-

vien tehtävien tekoon 

    

kuntoutuksen pohjana yksilöllinen kun-

toutussuunnitelma 

kuntouttavan työotteen hyödyntäminen 

mielenterveysongelmasta kärsivän hoi-

dossa 

potilaan tukemisessa hyödynnetyt inter-

ventiot  

potilaan ja omaisten tukemisessa hyö-

dynnetyt interventiot psykiatrisessa hoi-

totyössä  kuntoutuksen oikea-aikaisuutta arvioi-

tiin kuntoutusvalmiuden avulla 

perhe-ja verkostokeskeisyys vakiintunut 

toimintamalli kuntoutuksen suunnitte-

lussa 

kuntoutusohjaus merkityksellistä arki-

päivän ja elämänlaadun kannalta 

elämäntarinalla suuri merkitys kuntou-

tusvalmiuden arvioinnissa 

kuntoutusohjauksen avulla sisältöä ar-

keen, tukea erilaisiin elämäntilanteisiin 

ja neuvontaa taloudellisiin kysymyksiin 



 

 

L
IIT

E
 4

/3
4 

kuntoutuksen suunnittelua toteutettiin 

yhteistoiminnallisesti sekä kuntoutuja-

lähtöisesti 

kuntoutusohjaus turvasi kuntoutujan ko-

konaisvaltaista hyvinvointia ja yksilöl-

listen voimavarojen vahvistamista kun-

toutussuunnitelman avulla 

hoitajan tehtävänä voimavarojen etsimi-

nen ja niiden osoittaminen kuntoutujalle, 

tiedon antaminen ja kuntoutujan tukemi-

nen 

keskeistä mielenterveyskuntoutuksessa 

hyvä, tarvittaessa tukea ja apua antava 

tukimuotojen yhdistelmä 

vertaistuen merkitys ja sen toiminta-

muotojen kehittäminen tärkeitä osa-alu-

eita kuntoutuksessa 

  

intervallihoito tuki potilaan avohoidossa 

jaksamista 

intervallihoidon hyödyntäminen mielen-

terveysongelmasta kärsivän hoidossa 

intervallihoidot voivat vähentää sairaala-

hoidon kokonaistarvetta 

toiminnallisuus, voinnin arviointi, oma-

hoitajuus sekä yhteisöhoito ja vertaistuki 

auttamismenetelminä intervallijaksolla 

potilaiden mielestä intervallihoito lyhyt-

kestoista jaksottaista sairaalahoitoa 

  

koulutusintervention aikainen oppimi-

nen edesauttoi paranemista 

koulutusintervention hyödyntäminen 

mielenterveysongelmasta kärsivän hoi-

dossa kuntoutujat tarvitsevat tukea koulutuk-

sen onnistumiseksi 

koulutusinterventio kuntoutujien mie-

lestä merkityksellinen kokemus 
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koulutusinterventiolla kouluttajien mie-

lestä kouluttava ja koulutukseen moti-

voiva vaikutus, sosiaalinen vaikutus 

sekä tukea antava vaikutus 

henkilökunnan mielestä koulutusinter-

ventio paransi yhteistyötä 

  

CWD-kurssilta koettiin saadun tietoa ja 

vertaistukea sekä taitoja omien mielialo-

jen tunnistamiseen ja niihin vaikuttami-

seen, itsehoitotaitoja sekä masennuksen 

hallintakeinoja 

CWD-kurssin hyödyntäminen masen-

nuksen hoidossa 

CWD-kurssi koettiin rohkaisevana ja 

voimaa antavana 

CWD-kurssilta odotettiin tietoa masen-

nuksen hoidosta, ennaltaehkäisystä, ko-

kemusten jakamista sekä vertaistukea ja 

masennuksen hoidon hallintakeinojen 

löytämistä 

  

jälkipoliklinikkatoiminta motivoi ja pal-

kitsi hoitajia sekä antoi voimia työhön 

jälkipoliklinikka toiminta psykiatrisessa 

hoitotyössä 

jälkipoliklinikkatoiminta auttaa potilasta 

kotona ja avohoidossa selviytymisessä 

hoitajien aktiivinen puuttuminen jäänei-

siin jälkipoliklinikkakäynteihin tukee 

hoidon jatkuvuutta 

jälkipoliklinikkakäyntien sisältö moni-

puolinen 

potilas-hoitajasuhde perustana jälkipoli-

klinikkatoiminnalle ja onnistuneelle hoi-

dolle 

   

dialektinen käyttäytymisterapiaryhmä 

tuki omaista ja paransi suhdetta sairastu-

neeseen 

dialektinen käyttäytymisterapian hyö-

dyntäminen omaisten tukemisessa 

omaisten tukemisessa hyödynnetyt inter-

ventiot 
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dialektinen käyttäytymisterapiaryhmä li-

säsi omaisten tietoja, taitoja ja antoi ver-

taistukea 

omaisten kokemukset dialektisesta käyt-

täytymisterapian ryhmästä pääosin posi-

tiivisia 

dialektisessa käyttäytymisterapiassa 

ryhmä ja ryhmän vetäjä tärkeässä roo-

lissa muutoksessa 

  

läheisten sairastuessa perheenjäsenille 

apua läheisiltä, vertaisryhmistä ja hoito-

järjestelmästä 

vertaistuen hyödyntäminen omaisten tu-

kemisessa 

omaisten ryhmien kohdistaminen sa-

massa elämäntilanteessa oleville 

omaisten ryhmästä mahdollisuus saada 

tukea 

joidenkin puolisoiden mielestä omaisten 

ryhmä vapaa-aikaa kuluttavaa 

vertaistukiryhmä mahdollistaa läheisille 

implisiittisen jaksamisen ja vastuunkan-

non rajojen pohtimisen 

mielenterveyspotilaan läheisenä olemi-

nen vertaisryhmäkontekstissa huolenpi-

don raskautta, uupumista, pakkoa, pal-

velujärjestelmän kritiikkiä sekä selviyty-

mistä 

    

tyytyväisimpiä työhönsä olivat johtajat, 

päivätyötä tekevät ja yli 11 vuotta työs-

kennelleet 

ammatin ja työkokemuksen yhteys koet-

tuun työtyytyväisyyteen 

työhyvinvointi ja työssäjaksaminen psy-

kiatrisessa hoitotyössä 

henkilökunnan työolot psykiatrisessa 

hoitotyössä  

johtajien ja muun henkilöstön sekä sai-

raanhoitajien ja mielenterveyshoitajien 

välillä työtyytyväisyydessä merkittävät 

erot 
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suurempi työtyytyväisyys merkitsi posi-

tiivisempaa suhtautumista tietotekniik-

kaan 

työtyytyväisyys ja työtyytyväisyyttä li-

säävät tekijät  

henkilökunnan työtyytyväisyys kohta-

laista yhdellä osa-alueella  

suurin tyytyväisyys työsuhteen jatku-

vuuteen ja työtovereihin 

työtyytyväisyydessä ei eroja mittausvuo-

sien välillä 

hoitohenkilökunnan työtyytyväisyys hy-

vää kuudella eri osa-alueella 

työtyytyväisyys kohtalaisen korkeaa 

  

organisaatioiden välillä eroja työhyvin-

voinnin kokemuksissa 

koettu työhyvinvointi ja työssäjaksami-

nen  

työn rajaaminen, riittävä koulutus, työn-

ohjaus ja tuki tukevat työssä jaksamista 

osastotyössä työhyvinvointi heikompaa 

kuin avohoidossa 

organisaatioon sitoutumattomuus, henki-

löstön heikko huomiointi, palautteen 

niukkuus, arvoristiriidat ja heikko luot-

tamus johtoon heikentävät työhyvin-

vointia 

työhyvinvointi keskinkertaista 

  

hoitajilla yksilöllisiä keinoja käsitellä 

vaikeita tilanteita 

työssäjaksamista edesauttavat tekijät 

suurin osa henkilökunnasta huolehti 

omasta hyvinvoinnistaan 

  

yksikön yhteishenki ja uusien työnteki-

jöiden perehdytys valtaosin hyvää 

työhyvinvointia lisäävät tekijät 

luottamus työtovereiden ammattitaitoon 

oli suurta 
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työyksiköiden vahvuuksina korostuivat 

ammattitaito, osaaminen, kokemus, yh-

teistyö ja sitoutuminen työhön 

työympäristöön liittyvää turvallisuutta 

lisäävät tilaratkaisut, huonekalujen ja 

esineiden sijoittelu sekä erilaiset tekniset 

laitteet 

lähijohtajan toiminta arvioitiin hyväksi 

   

depressiohoitajat huolissaan työssäjak-

samisestaan 

työuupumuksen ja työstressin kokemi-

seen vaikuttavat tekijät  

työuupumus ja työtyytymättömyys psy-

kiatrisessa hoitotyössä  

työuupumuksen kokemisessa ei eroja eri 

työyhteisöjen välillä 

työmäärä aiheutti eniten työstressiä 

avohoidossa työskenteleville organisato-

riset tekijät aiheuttivat enemmän stressiä 

kuin osastohoidossa työskenteleville 

uupumusasteinen väsymys yleisempää 

nuorilla kuin vanhemmilla työntekijöillä 

nuorilla enemmän työstressiä kuin van-

hemmilla 

ammatti yhteydessä työstressin ja työ-

uupumuksen kokemukseen 

  

työnjaon uudistuksiin tulisi varata riittä-

västi aikaa kuormittumisen välttämiseksi 

työn kuormittavuuteen liittyvät tekijät 

psyykkiset ja sosiaaliset kuormitusteki-

jät yhteydessä koettuun työhyvinvointiin 

työn kuormittavuus pääosin hallittavissa 

kuormitustekijät yhteydessä työn hallin-

taan, johtamiseen, sosiaaliseen ilmapii-

riin ja organisaatioon sitoutumiseen 

  

lähiesimiehiltä toivottiin nopeampaa 

reagointia työyhteisön ristiriitoihin 

työyhteisössä esiintyvät ristiriidat 
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työyhteisössä ristiriitoja aiheuttivat 

väärä vallankäyttö, työmotivaation epä-

tasaisuus, potilaan hoitoon ja kohteluun 

liittyvät seikat sekä työ- ja hoitoympä-

ristön rakenteiden ongelmat 

  

yksikön päätöksentekoon osallistumi-

sessa oli puutteita 

työtyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät  

henkilöstö tyytymättömintä organisaa-

tiotekijöihin 

lähijohtajan antama ammattitaitoa kehit-

tävä palaute usein riittämätöntä 

eniten tyytymättömyyttä palkka- ja työ-

suhde-etuihin sekä palkan oikeudenmu-

kaisuuteen 

   

työnohjaus vaikuttaa merkittävästi poti-

lastyön laatuun 

työnohjauksen vaikutukset hoitotyöhön työnohjaus psykiatrisessa hoitotyössä  

työnohjaus tukee ammattitaitoa ja työs-

säjaksamista 

työryhmä ja työnohjaus hoitotyönteki-

jöiden voimavarana 

  

case-tyyppisiin työnohjauksiin liittyi ne-

gatiivisia kokemuksia 

työnohjaukseen liittyvät kokemukset 

työnohjaukseen liittyy paljon hyviä ko-

kemuksia 

  

päivystystyötä tekeville tulisi tarjota 

mahdollisuus työnjakamiseen sekä kes-

kusteluun 

työnohjaukseen osallistuminen  

yötyöntekijät ja erikoislääkärit voivat 

jäädä kokonaan työnohjauksen ulkopuo-

lelle 

tosiasialliset osallistumismahdollisuudet 

työnohjaukseen voivat olla heikot 
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depressiohoitajan työ vaihtelevaa sairaanhoitajan työnkuva ja osaamisvaa-

timukset 

ammattitaito ja osaaminen  

depressiohoitajalla moniulotteinen asi-

antuntijan rooli 

matalan kynnyksen mielenterveyspalve-

luissa työskentely vaatii monien eri nä-

kökulmien ja taitojen hallintaa 

työkokemuksen tuoma osaaminen ko-

rostui itsenäisessä työskentelyssä 

sairaanhoitajan osaamisvaatimukset li-

sääntyneet 

suurin osa henkilökunnasta koki itsensä 

osaavaksi työntekijäksi 

  

työntekijän vahvuudet koostuvat erilai-

sista asenteista ja taidoista 

työtekijän osaamisen ja ammattitaidon 

edellytykset 

sairaanhoitajan joustava persoonallisuus 

edellytys muulle osaamiselle 

työntekijän ammattitaito muodostuu 

koulutuksesta, työ- ja elämänkokemuk-

sesta, harrastuksista sekä ammatillisesta 

yhteistyöstä ja kiinnostuksesta ihmistyö-

hön 

  

päihteisiin ja somaattisiin sairauksiin 

liittyvän osaamisen lisäämisen tarve 

kehittämistä vaativat ammatillisen osaa-

misen alueet  

hoitajat ja lääkärit toivoivat lisäkoulu-

tusta ja tukea kliiniseen hoitotyöhön 

psykoterapeuttisten menetelmien lisä-

koulutus tarpeellista 

täydennyskoulutusta päivystystyön teh-

täviin tulisi tarjota jokaiselle päivystys-

työtä tekevälle sairaanhoitajalle 

kehittämistä vaativat osaamisen alueet 

liittyivät eettisten periaatteiden osaami-
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seen, hoitosuhteeseen ja omahoitajuu-

teen, teoriatiedon osaamiseen, hoitajan 

jaksamiseen ja kehittymiseen sekä työ-

ryhmäntoimintaan ja yhteistyöhön 

   

osastokohtaista työtä on 12% kokonais-

työajasta 

työajan muodostuminen työn toteuttaminen  

henkilökohtaista työaikaa on 8% koko-

naistyöajasta 

välillistä hoitotyötä on 27% kokonais-

työajasta, josta suurin osa käytettiin 

osaston sisäiseen tiedottamiseen ja kir-

jaamiseen 

välitöntä hoitotyötä on 54% kokonais-

työajasta, josta suurin osa käytettiin yh-

teisöllisyyteen ja kahden keskiseen hoi-

dolliseen vuorovaikutukseen 

  

työntekijöillä mahdollisuus tehdä itse-

näisiä päätöksiä työssään 

työhön vaikuttaminen  

työntekijöillä mahdollisuus suunnitella 

itsenäisesti työtään 

kolmasosalla työntekijöistä mahdolli-

suus edetä uralla 

    

sähköisen potilasopetusmenetelmän 

käytön vahvuuksina koettiin potilasope-

tuksen tehostuminen, omahoitaja-suh-

teen kehittyminen ja potilaiden lisäänty-

nyt hoitoon sitoutuminen 

sähköisen potilasopetusmenetelmän 

käyttöä edesauttavat tekijät 

sähköisen potilasopetusmenetelmän 

käyttö psykiatrisessa hoitotyössä 

informaatioteknologian hyödyntäminen 

psykiatrisessa hoitotyössä 

 

sähköisen potilasopetusmenetelmän 

mahdollisuuksina koettiin potilasopetuk-

sen tehostuminen ja potilasopetusohjel-

man uudet käyttömahdollisuudet 
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tietotekniikkaan pohjautuva potilasope-

tusmenetelmä käyttökelpoinen akuutti-

psykiatrisilla osastoilla 

Internet-perustainen potilasohjausmene-

telmä potilaan henkilökohtaisen vapau-

den tukemisessa yhtä tehokas kuin pe-

rinteinen potilasopetusmenetelmä ja ny-

kykäytännön mukainen hoito 

internetin välityksellä potilaiden esittä-

miin kysymyksiin vastaamiseen liittyi 

myönteisiä ja ongelmallisia kokemuksia 

  

sähköisen potilasopetusmenetelmän uh-

kina koettiin menetelmän riittämätön ar-

vostus sekä ongelmat ja ennakkoluulot 

potilasopetusohjelman käytössä 

sähköisen potilasopetusmenetelmän 

käyttöä estävät tekijät 

sähköisen potilasopetusmenetelmän 

heikkouksina koettiin ongelmat sähköi-

sen potilasohjelman käytössä ja ennak-

koluulot sähköisen potilasopetusohjel-

man käytöstä sekä potilaiden psyykkisen 

voinnin heikentyminen 

  

sähköisen potilasopetusmenetelmän 

koekäyttäjistä suurin osa työskenteli eri-

koissairaanhoidon avohoidossa 

sähköisen potilasopetusmenetelmän 

käyttö 

4% organisaatioista oli kiinnostunut säh-

köisestä potilasopetusmenetelmästä 

   

telepsykiatrinen yhteistyö oli tehostunut 

tai edelleen tehostumassa organisaatioi-

den välillä 

telepsykiatrisen yhteistyön käyttö ja 

käytön hyödyt 

telepsykiatrisen yhteistyön käyttö psyki-

atrisessa hoitotyössä 

telepsykiatrinen yhteistyö lisäsi alueel-

lista tasa-arvoa, kollegiaalisen yhteyden 

tunnetta ja vähensi organisaatioiden vä-

lisiä hierarkioita 
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asenteet videoyhteyksin tapahtuvaan toi-

mintaan olivat myönteiset 

telepsykiatrisen yhteistyön vahvuuksia 

olivat terveydenhuollon ammattilaisten, 

potilaiden ja heidän omaistensa resurs-

sien säästyminen, joustavuus ja nopeus 

verkottumisessa sekä perhetyössä 

telepsykiatrinen toimintatapa tuki poti-

laan saumatonta hoito- ja palveluketjua 

sekä syrjäisten kuntien mielenterveys-

työtä 

  

telepsykiatrisen yhteistyön toimivuutta 

häiritsivät ajoittain tekniset ja käyttäjiin 

liittyvät ongelmat 

telepsykiatrisen yhteistyön käyttöä hait-

taavat tekijät 

telepsykiatrisessa yhteistyössä huolta 

kannettiin tietoturvan säilymisestä ja 

työn muuttumisesta liian tekniseksi 

telepsykiatrisessa yhteistyön kehittämis-

tarpeiksi todettiin koulutuksen ylläpitä-

minen, laitetekniikan parantaminen, lai-

tehankintojen lisääminen ja työtapojen 

kehittäminen 

tekniikan käyttöönotto vaatii aikaa ja 

mukautumista 

  

laitteiden käyttökoulutus, erikoistuvien 

lääkäreiden ja muun henkilökunnan etä-

koulutus nähtiin tärkeänä telepsykiatri-

sessa yhteistyössä 

telepsykiatriseen yhteistyöhön liittyvä 

koulutuksen ja tuen tarve 

telepsykiatrisessa yhteistyössä ohjauk-

sen ja tuen tarvetta ilmeni erityisesti vi-

deoyhteyksiä käyttöön otettaessa 

   

verkkokurssi ei edesauttanut tilastolli-

sesti merkittävästi oppimista 

verkkokurssiin liittyvät kokemukset verkkokurssien käyttö psykiatrisessa 

hoitotyössä 
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verkkokurssin ja nykyisen koulutuskäy-

tännön välillä ei tilastollisesti merkittä-

viä eroja 

verkkokurssi ei tuonut oppimiskoke-

muksia 

verkkokurssi hyödytön työn kannalta 

sairaanhoitajien tyytyväisyys verkko-

kurssiin ei vaikuttanut koettuun työtyy-

tyväisyyteen 

asenteiden kohdalla havaittavissa verk-

kokurssilla tilastollisesti merkittäviä 

eroja 

esimiesten näkökulmasta verkkokurs-

silla saavutettiin etuja ja haittoja sekä 

vaikutuksia käytännön työhön 

esimiesten kuvaamana verkkokurssin 

jälkeen hoitajien tiedoissa ja asenteissa 

muutoksia 

  

työhön liittyvien kehitysehdotusten esit-

täminen verkkokurssin jälkeen 

verkkokurssin hyödyntäminen hoito-

työssä 

verkkokurssilta opitun tiedon siirtämi-

nen käytännön hoitotyöhön 

verkkokurssin hyödyntäminen sisällön 

ja oman oppimisen kautta 

verkkokurssi monipuolinen täydennys-

koulutusmuoto 

   

positiivinen suhtautuminen tietotekniik-

kaan lisäsi tyytyväisyyttä ja motivaatiota 

tietotekniikan käyttöön 

tietotekniikan käyttöä lisäävät tekijät tietotekniikan käyttöön vaikuttavat teki-

jät 

ulkoiset tekijät sekä käytön helppous ja 

sovelluksen käytettävyys edistävät tieto-

teknologiasovellusten hyväksyntää ja 

hyödyntämistä 
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motivaatio tietotekniikan käyttöön li-

sääntyi tilastollisesti merkittävästi 

tietotekniikan käyttöön liittyvä motivaa-

tio ja asenteet 

uskomukset tietotekniikkaa kohtaan lä-

hes muuttumattomat mittausjaksolla 

    

eristämispäätösmittari on johdonmukai-

nen 

eristämiseen liittyvät mittarit mittareihin liittyvä tutkimus metodologiset kysymykset psykiatrisen 

hoitotyön tutkimuksessa 

eristämiskokemusmittarissa tunnekoke-

mukset ja eettiset kysymykset –osa-alu-

eet käyttökelpoisia 

  

elämänlaatumittareiden sisäinen johdon-

mukaisuus joko kohtalainen tai hyvä 

elämänlaatuun liittyvät mittarit 

elämänlaatumittareiden pätevyys ja käy-

tettävyys kohtalaista skitsofreniaa sai-

rastavien elämänlaadun mittaamisessa 

   

kirjallisuuskatsauksen pohjalta metodo-

logisena haasteena havaittiin tutkimustu-

losten vertailua vaikeuttava tutkimusase-

telmien erilaisuus 

tutkimuksiin liittyvät metodologiset 

haasteet 

hoitotyöhön liittyvä tutkimus 

tutkimuseettisenä heikkoutena ilmeni 

puutteellinen kuvaus eettisestä ennakko-

arvioinnista (44%) ja informoidun suos-

tumuksen käsittelystä (32%) 

  

henkilöstömitoitusta on tutkittu vähän 

niin laadullisesti kuin määrällisestikin 

henkilöstömitoitukseen liittyvä tutkimus 

potilaiden näkökulmasta on tarkasteltu 

henkilöstömitoituksen vaikutuksia ja 

sairaalassaoloaikoja 

hoitotyön henkilöstömitoituksessa mer-

kittäviä osastokohtaisia eroja 

organisaation näkökulmasta on tutkittu 

henkilöstömitoituksen yhteyttä hoito-

henkilöstökustannuksiin 
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hoitotyön intensiteettiä on kuvattu hoi-

toisuuden avulla 

hoitotyöhön tehokkuuteen liittyvä tutki-

mus 

toimintaympäristö on kuvattu sairaansi-

jojen ja potilasvolyymin avulla 

  

henkilöstön näkökulmasta on tarkasteltu 

henkistä uupumista, posttraumaattista 

stressiä sekä osastojen turvallisuutta, 

moraalista ahdistusta ja terapeuttista 

suhdetta 

henkilöstöön liittyvä tutkimus 

voimavaroja on kuvattu hoitohenkilö-

kunnan kokonaismäärän ja rakenteen 

sekä vakinaisten ja määräaikaisten työn-

tekijöiden määrän avulla 
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LIITETAULUKKO 5. TUTKIMUSKYSYMYS 3: analyysin eteneminen ja kategorioiden muodostuminen. 

PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

jatkuvan työnohjauksen mahdollistami-

nen hoitohenkilökunnalle 

työnohjauksen toteuttamisen kehittämi-

nen 

työnohjaukseen liittyvät kehittämishaas-

teet 

psykiatrisen hoitotyön kehittämishaas-

teet henkilöstötasolla 

hoitohenkilökunnan tukeminen työnoh-

jauksen avulla 

työnohjauksen mahdollistaminen työnte-

kijän ammattitaidon ja mielenterveyden 

edistämiseksi  

työnohjauksen toteutumisen mahdollis-

taminen pysyvällä rahoituksella ja kou-

lutetuilla työnohjaajilla 

työnohjausjärjestelmien tarkistaminen 

vastaamaan muuttunutta tilannetta ja tä-

män hetkistä tarvetta 

työnohjaustarpeen arviointi ja työnoh-

jauksen suunnittelu toimivan työnoh-

jausjärjestelmän toteutumiseksi 

  

potilaan yksilöllisestä hoidosta keskus-

telu työnohjauksessa 

työnohjauksen sisällön kehittäminen 

potilaiden kohteluun liittyvien asioiden 

käsittely työnohjauksessa 

   

humanistisen psykiatrisen hoitotyön 

opettaminen osana sairaanhoitajakoulu-

tusta psykiatriseen hoitotyöhön suuntau-

tuville opiskelijoille 

peruskoulutuksen kehittäminen koulutukseen liittyvät kehittämishaasteet 

psykiatrisen hoitotyön näkökulman ke-

hittäminen mielenterveystyön opetuk-

sessa kehittämishankkeen avulla 

opiskelijan kehittymisen mahdollistami-

nen kohti yhteistoiminnallista hoitoa jo 

koulutuksessa 
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lapsikeskeisen perhetyön menetelmien 

sisällyttäminen terveysalan koulutuksen 

opetussuunnitelmiin 

positiivisen mielenterveyden käsitteen 

ottaminen opetussuunnitelman pohjaksi 

sairaanhoitajakoulutuksen kehittäminen 

syventämällä psykiatristen sairaanhoita-

jien substanssiosaamista 

  

ammatillisen täydennyskoulutuksen ke-

hittäminen yhdistämällä eri näkökulmia 

ja menetelmiä 

täydennyskoulutuksen kehittäminen 

sairaanhoitajien täydennyskoulutuksen 

systemaattinen arviointi kehitettäessä 

täydennyskoulutusta 

lapsikeskeisen perhetyön menetelmien 

sisällyttäminen terveydenhuollon henki-

löstön täydennyskoulutukseen 

  

koulutuksen mahdollistaminen osana 

ammatinharjoittamista 

koulutuksen toteuttamisen kehittäminen 

nuorten ja vähän kokemusta omaavien 

työntekijöiden riittävä koulutus, tuki ja 

ohjaus työpaikalla 

hoitohenkilökunnan tukeminen koulu-

tuksen avulla 

hoitohenkilökunnan lisä- ja täydennys-

koulutus 

erilaisten menetelmällisten koulutusten 

lisääminen lisä- ja täydennyskoulutuk-

sen muodossa 

koulutuksen lähdettävä henkilökunnan 

tarpeista psykiatrisissa sairaaloissa 

jatkuvan koulutuksen mahdollistaminen 

hoitohenkilökunnalle 
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hoitosuhdetyöskentelyn osaamisen ke-

hittäminen 

osaamisen kehittäminen ammatilliseen osaamiseen liittyvät ke-

hittämishaasteet 

aikuispsykiatrisilla vuodeosastoilla hoi-

tajien osaamisen lisääminen ja täydentä-

minen 

työryhmätoiminnan osaamisen kehittä-

minen 

matalan kynnyksen mielenterveyspalve-

luille omien osaamisvaatimuskriteerien 

luominen 

henkilökunnan riittävä ammatillinen 

osaaminen 

henkilökunnan ammatillisen osaamisen 

vahvistaminen erilaisin menetelmin 

  

mielenterveystyön mukaan ottaminen 

kaikille sosiaali-, terveys- ja kasvatus-

työntekijöille ammattiin kuuluvana työn 

ulottuvuutena 

ammattitaidon kehittäminen 

monitieteisen toiminnan edellytyksenä 

psykiatrisen sairaanhoitajan kyky ha-

vaita eri näkökantoja 

asiantuntijuuden kehittäminen tutkimus-

tiedon hankkimisen ja käyttämisen 

avulla 

hoitotyön teoriatiedon hankkimis- ja ar-

viointitaitojen kehittäminen 

ohjaajien ammattitaitoon ja ryhmänoh-

jaustaitoihin panostaminen ryhmätoi-

minnassa 

hoitajien ja muiden psykiatrisen hoidon 

asiantuntijoiden tietoperustan kehittämi-

nen ja kriittinen tarkastelu 

henkilökunnan ammattitaidon tukemi-

nen ja ylläpitäminen vastaamaan potilai-

den tarpeita 
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asiantuntijuuteen liittyvän luovuuden yl-

läpitäminen 

henkilökunnan ammattitaidon oikea 

suuntaaminen 

henkilökunnan ammattitaiton ylläpitä-

minen 

verkostoyhteistyötaitojen parantaminen 

ja kehittäminen 

verkostotyöskentelyvalmiuksien mah-

dollistaminen 

  

omahoitajana toimimisen vahvistaminen 

somaattisten sairauksien hoitamisen 

osaamisella 

päihteiden ja somatiikan osaamisen ke-

hittäminen 

mielenterveyden merkityksen ymmärtä-

minen somaattisten sairauksien hoidossa 

huomion kiinnittäminen kipujen hoitoon 

päihteisiin ja somaattisiin sairauksiin 

liittyvän osaamisen lisääminen 

   

huomion kiinnittäminen riittävään resur-

sointiin 

henkilöstöresurssien kehittäminen henkilöstöön kohdistuvat käytännön työ-

hön liittyvät kehittämishaasteet 

lisäresurssien kohdentaminen työympä-

ristöön 

henkilöstömitoituksen perustaminen po-

tilaiden tarpeista lähteväksi 

työvuorojen suunnittelussa huomioitava 

että vuorossa on aina nuorempia että ko-

keneempia hoitajia 

henkilökunnan riittävä mitoitus ja jous-

tava toiminta 

riittävän ja ammattitaitoisen henkilökun-

nan varmistaminen hoitoaikojen vähen-

tämiseksi ja potilaiden toimintakyvyn 

tason parantamiseksi 
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mentoroinnin aloittaminen osastoilla henkilökunnan tukemisen kehittäminen 

jokaisen työntekijän arvostaminen kou-

lutustaustastaan riippumatta 

hoitohenkilökunnan tukeminen omaan 

työhönsä vaikuttamisen avulla 

avohoidossa työntekijälle mahdollistet-

tava verkostoituminen ja ongelmien ja-

kaminen 

  

sairaalassa työskentelevien työuupu-

muksen huomioiminen 

työuupumuksen huomioimisen kehittä-

minen 

avohoidossa toimivan työyhteisön ja 

työtovereiden tukemisen huomioiminen 

työuupumuksen ennaltaehkäisyssä 

  

yksikön tilojen ja välineistön toimivuu-

den parantamisen huomioiminen uudis-

rakentamisessa 

työturvallisuuden kehittäminen 

sellaisten työolosuhteiden luominen ettei 

henkilökunnan tarvitse kokea pelkoa 

työssään väkivallan vuoksi 

  

työhyvinvointia uhkaavien riskitekijöi-

den tunnistaminen 

työhyvinvoinnin kehittäminen 

esimiesten riittävän nopea reagointi työ-

yhteisön ristiriitoihin  

hoitajan oman jaksamisen kehittäminen 

organisaatioiden palautekäytäntöjen ke-

hittäminen työhyvinvoinnin ja työhön 

sitoutumisen näkökulmasta 

hoitajien työssäjaksamisen huomiointi 

työnohjauksella ja työvuorojärjestelyillä 

hyvän työtyytyväisyyden vahvistaminen 

ja ylläpitäminen 
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työntekijöiden asenteiden vaikutusten 

huomioiminen asiakkaan osallisuuden 

toteutumisessa 

henkilökunnan toiminnan kehittäminen 

huomion kiinnittäminen työntekijöiden 

asenteisiin 

henkilökunnalla oltava riittävästi aikaa 

psykoedukaatioon 

henkilöstön tietoisuuden lisääminen 

omasta toiminnasta ja ajankäytön tär-

keydestä potilaan näkökulmasta 

    

asiakaslähtöisen toimintatavan kehittä-

minen eri tahojen yhteistyönä 

asiakaslähtöisyyden kehittäminen potilaslähtöisyyteen liittyvät kehittämis-

haasteet 

psykiatrisen hoitotyön kehittämishaas-

teet käytännön toimintatapojen tasolla 

asiakaslähtöisyyden kehittäminen psyki-

atrisessa hoidossa 

palveluiden käyttäjien mukaan ottami-

nen palveluiden kehittämiseen 

asiakkaan osallisuuden tukeminen asia-

kaslähtöisillä rakenteilla ja toiminnalla 

potilaan näkökulman huomioiminen 

kliinistä hoitotyötä kehitettäessä 

hoidon päämäärän kokonaisvaltainen 

hahmottaminen asiakkaasta lähtien 

  

huomion kiinnittäminen osallisuuden to-

teutumiseen erilaisissa pakkoa tai vel-

voittavuutta sisältävissä tilanteissa 

potilaan osallisuuden kehittäminen 

potilaan vastuullisen ja aktiivisen osal-

listumisen mahdollistaminen hoitopro-

sessiin 

hoitokulttuurin muutos kohti potilaan 

osallisuutta tukevaan hoitoon 

asiakkaan osallisuus osaksi käytännön 

hoitotyötä 
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psykiatrisen potilaan osallisuuden lisää-

minen omaan hoitoon 

asiakkaan osallisuuden kehittäminen eri 

tahojen yhteistyönä 

henkilöstömitoituksen huomioiminen 

potilaan hoitoon osallistumisen edistä-

misessä 

  

asiakkaan yksilöllisyyden huomioimi-

nen asiakkaan osallisuutta suunnitelta-

essa 

potilaan yksilöllisyyden huomioimisen 

kehittäminen 

potilaan oman suoriutumiskyvyn huomi-

oon ottaminen toipumisen eri vaiheissa 

potilaan omien voimavarojen huomioi-

minen hoidon toteuttamisessa 

yksilöllisen avun tarpeen miettiminen 

psykiatrisen hoidon toteuttaminen poti-

laan situationaalisista kokemuksista kä-

sin hoitoprosessin jokaisessa vaiheessa 

  

potilaan kohtaaminen ja kuuleminen 

tasa-arvoisena oman hoitonsa asiantunti-

jana palveluiden suunnittelussa 

potilaan asiantuntijuuteen liittyvä kehit-

täminen 

asiantuntijuuden jakaminen asiakkaan 

osallisuutta tukevassa ja asiakaslähtöi-

sessä toiminnassa 

  

hoitokäytäntöjen kehittäminen yhteistoi-

minnalliseen suuntaan 

yhteistoiminnallisuuden kehittäminen 

potilaslähtöisten yhteistoiminnallisuu-

teen perustuvien interventioiden käytön 

mahdollistaminen 

hoitoon sitoutumisen ja toipumismah-

dollisuuksien parantaminen yhteisellä 

toiminnalla päämäärän saavuttamiseksi 
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kokemusarvioinnin vakiinnuttaminen 

terveyspalvelujärjestelmässä 

kokemusasiantuntijoiden osallisuuden 

kehittäminen 

rakenteellisten toimien toteuttaminen 

kokemusasiantuntijoiden osallisuuden 

toteutumiseksi 

organisatoristen tekijöiden huomioimi-

nen kokemusarvioijien osallisuuden tu-

kemisessa 

yhteiskunnallisten näkökohtien huomi-

oiminen kokemusarvioijien osallisuuden 

tukemisessa 

yksilöllisten ja yhteistyösuhteisiin liitty-

vien tekijöiden huomioiminen kokemus-

arvioijien osallisuuden tukemisessa 

   

potilaan yksilöllisen hoidon huomioimi-

nen päätöksentekotilanteissa 

päätöksentekotilanteiden kehittäminen päätöksentekoon liittyvät kehittämis-

haasteet 

hoitopäätösten vaikutusten strukturoitu 

arvioiminen käytännössä 

potilaan näkemyksen, hoidon vaikutuk-

sen elämänlaatuun ja tilanteeseen vai-

kuttavien muiden tekijöiden huomioimi-

nen eettisissä päätöksentekotilanteissa 

lääketieteellisten indikaatioiden huomi-

oiminen eettisissä päätöksentekotilan-

teissa 

  

potilaan kohtaaminen ja kuuleminen 

tasa-arvoisena oman hoitonsa asiantunti-

jana päätöksenteossa 

päätöksentekoon osallistumisen kehittä-

minen 

huomion kiinnittäminen lääkärin osallis-

tumiseen päätöksenteossa 

   

monipuolisen tiedonantamisen kehittä-

minen 

hoitotyön kehittäminen tiedonsaannin 

näkökulmasta 

tiedonsaantiin liittyvät kehittämishaas-

teet 
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huomion kiinnittäminen kaikilla tasoilla 

palveluiden käyttäjien riittävään tiedon-

saantiin 

potilaiden mukaan ottaminen tiedon-

saannin kehittämiseen 

psykiatrisen hoitotyön kehittäminen tu-

kemaan potilaiden parempaa tiedonsaan-

tia 

  

strukturoitujen, potilaan yksilöllisten 

tarpeiden huomioon ottavien menetel-

mien hyödyntäminen tiedonsaannissa 

käytännön hoitotyössä 

tiedonsaanninmenetelmien kehittäminen 

tiedonsaannin parantaminen monipuoli-

sia menetelmiä hyödyntämällä 

  

potilaan tiedottaminen potilaan lääke-

hoidosta ja lääkitysten vaikutuksista 

sairauteen ja hoitoihin liittyvän tiedon-

saannin kehittäminen 

potilaan tiedon saannin parantaminen 

liittyen potilaan omaan sairauteen 

   

potilasopetuksessa hyödynnettävä moni-

puolisesti erilaisia menetelmiä 

potilasopetuksen kehittäminen potilasohjaukseen liittyvät kehittämis-

haasteet 

toimivat tilat ja välineet potilasohjausti-

lanteissa 

potilaan yksilöllisyyden huomioiminen 

potilasopetuksessa 

erilaisten tekijöiden huomioiminen it-

pohjaisen potilasohjauksen omaksumi-

sessa ja kehittämisessä 

laadukkaan potilaan itsehallintaa tuke-

van potilasopetuksen kehittäminen 

  

huomioitava kirjallisten potilasohjeiden 

riittävän kattava sisältö ja selkeys 

potilasohjeiden kehittäminen 
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potilasohjeet myös oltava saatavilla säh-

köisessä muodossa 

kirjalliset potilasohjeet potilasopetuksen 

tueksi 

enemmän kirjallisia potilasohjeita poti-

laiden saataville 

  

henkilökunnan riittävä koulutus ja tuki 

sähköistä potilasopetusmenetelmää käy-

tettäessä 

henkilökunnan ammattitaidon kehittämi-

nen potilasohjauksessa 

hoitajien riittävän tiedon ja ammattitai-

don varmistaminen potilasohjauksessa 

   

hoitojakson pituuden miettiminen hoitojakson kehittäminen hoidon toteuttamiseen liittyvät kehittä-

mishaasteet hoitojakson sisällön tiivistäminen 

  

persoonallisten piirteiden yhteensopi-

vuuden mahdollinen arviointi hoitosuh-

detta arvioitaessa 

hoitosuhdetyöskentelyn kehittäminen 

persoonallisten piirteiden yhteensopi-

vuuden mahdollinen arviointi hoitosuh-

teen käynnistyessä  

työntekijän ja asiakkaan ymmärtäminen 

kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä 

lähtien 

  

hoitosuhteen lähtökohdaksi potilaan ko-

kemuksien sekä hoitajan ja potilaan väli-

sen vuorovaikutuksen ottaminen 

hoitosuhteen kehittäminen 

luottamuksellisen ja pitkään jatkuvan, 

potilasta ja hänen tilannettaan ymmärtä-

vän hoitosuhteen luominen ja ylläpitä-

minen 

potilas-omahoitajatyöskentelyn kehittä-

minen 
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toivoa herättävän ja ylläpitävän hoito-

suhteen luominen 

  

hoitosuunnitelman tekeminen yksilölli-

sesti yhteistyössä potilaan ja hänen mah-

dollisten läheisten kanssa 

hoitosuunnitelman kehittäminen 

hoitosuunnitelman säännöllinen arvi-

ointi 

  

toivoa herättävän ja ylläpitävän hoitoyh-

teisön luominen 

yhteisöllisyyden kehittäminen 

vertaistuen hyödyntäminen monipuoli-

sesti erilaisten potilasryhmien hoidossa 

  

hoitajien nopea reagointi peruuttamatto-

miin käynteihin  

psyykkisen tilan arvioinnin kehittäminen 

potilaan psyykkisen tilan arviointi sään-

nöllisen keskustelun avulla 

  

henkilökunnan motivointi erilaisten mit-

tareiden käyttöön psykiatrisessa hoito-

työssä 

mittareiden käytön kehittäminen 

erilaisten mittareiden hyödyntäminen 

psykiatrisessa hoitotyössä 

luotettavien ja käyttökelpoisten mittarei-

den käyttö elämänlaatua arvioitaessa 

    

omat hoitotyön suositukset anoreksiaa 

sairastavien psykiatriselle hoitotyölle 

hoitotyön kehittäminen anoreksian hoi-

dossa 

anoreksian hoitoon liittyvät kehittämis-

haasteet 

psykiatrisen hoitotyön kehittämishaas-

teet psyykkisen sairauden tasolla 

anoreksiaa sairastavien kanssa työsken-

televien erityiskoulutuksen mahdollista-

minen 
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potilaslähtöisemmän hoidon kehittämi-

nen anoreksian hoidossa vertailukehittä-

misen ja koordinoinnin avulla 

palveluiden kehittäminen anoreksian 

hoidossa 

hoitotyön johtamisessa huomion kiinnit-

täminen hoidon alueelliseen järjestämi-

seen anoreksiaa sairastavien asianmu-

kaisen hoidon mahdollistamiseksi 

   

monipuolisten auttamismenetelmien 

käyttäminen masennuksen hoidossa 

auttamismenetelmien kehittäminen ma-

sennuksen hoidossa 

masennuksen hoitoon liittyvät kehittä-

mishaasteet 

pariterapian hyödyntäminen osana ma-

sennuksen hoitoa perusterveydenhuol-

lossa 

depressio-työmallin kehittäminen psy-

koedukatiivisen pari- ja perhetapaamis-

mallin avulla 

ryhmämuotoisten psykoedukatiivisten 

kurssien järjestäminen masentuneille ja 

muille stressaavassa tilanteessa oleville 

  

perusterveydenhuollon hoitohenkilökun-

nan jatkuva koulutus masennuksen hoi-

dossa 

henkilökunnan koulutuksen kehittämi-

nen masennuksen hoidossa 

depressiohoitajien mahdollisuus riittä-

vään täydennyskoulutukseen 

  

depressiohoitajien ja lääkäreiden yhteis-

työn lisääminen 

depressiohoitajien työnkuvan kehittämi-

nen masennuksen hoidossa 

depressiohoitajien mahdollisuus yksilö-

työnohjaukseen 

depressiohoitajien työnkuvan rajaami-

nen koskemaan vain masennuspotilaita 

  

kodin ja perheen ilmapiirin huomioimi-

nen lasten kehityksen kannalta vanhem-

man sairastuessa masennukseen 

perheen ja puolison huomioimisen ke-

hittäminen masennuksen hoidossa 
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perhehoitotieteellisen lähestymistavan 

sisäistäminen masennuksen hoidossa 

perhehoitotieteellisen tiedon merkityk-

sen sisäistäminen masennuksen hoidossa 

masentuneen potilaan puolison huomioi-

minen hoidossa 

masentuneen potilaan puolison mukaan 

ottaminen hoitoon 

   

riittävä psykoedukaatio psykoosisairau-

teen sairastuneelle 

psykoedukaation kehittäminen psykoo-

sisairauden hoidossa 

psykoosisairauden hoitoon liittyvät ke-

hittämishaasteet 

riittävä psykoedukaatio puolison sairas-

tuessa skitsofreniaan 

riittävä psykoedukaatio psykoosisairau-

teen sairastuneen läheisille 

  

psykoosisairauden kanssa elävän tuen 

kokonaisuuden ymmärtäminen, koordi-

nointi ja suunnittelu 

psykoosisairauden hoidon kehittäminen 

skitsofreniaa sairastavan potilaan elä-

mänlaadun arviointi hoidon suunnittelun 

ja arvioinnin pohjaksi 

hoitoon pääsyn helpottaminen psykoosi-

sairauteen sairastuneelle 

avohoidon tiiviin seurannan turvaami-

nen psykoosisairautta sairastaville 

tehokas alkuvaiheen hoito psykoosisai-

raudessa 

  

potilaan puolison riittävä huomioiminen 

toisen sairastuessa skitsofreniaan 

perheen ja puolison huomioimisen ke-

hittäminen psykoosisairauden hoidossa 

skitsofreniaan sairastuneen puolison tu-

keminen arjessa 

psykoosisairauteen sairastuneen perheen 

ohjaaminen vertaistukitoimintaan 
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puolison mukaan ottaminen skitsofreni-

aan sairastuneen hoidon suunnitteluun 

heti hoidon alussa 

  

kirjallisen perehdyttämissuunnitelman 

kehittäminen psykoosipotilaan avohoi-

toon 

palveluiden kehittäminen psykoosisai-

rauden hoidossa 

psykoosipotilaan avohoidon kehittämi-

nen lisäämällä verkostoitumista ja yh-

teistyötä 

psykoosipotilaan hoito- ja palveluketju-

jen kehittäminen 

   

mielenterveyskuntoutujan itsetunnon tu-

keminen yksilölle merkityksellisten elä-

mänalueiden kautta 

itsetunnon tukemisen kehittäminen psyykkisen sairauden vaikutuksiin liitty-

vät kehittämishaasteet 

mielenterveyskuntoutujan itsetunnon tu-

keminen yksilöä kunnioittavan toimin-

nan kautta 

mielenterveyskuntoutujan itsetunnon 

vahvistaminen erilaisilla hoitotyön me-

netelmillä 

  

häpeää aiheuttavien hoitotyön toiminto-

jen välttäminen 

häpeän käsittelyn kehittäminen 

mielenterveyspotilaan häpeän esiintuo-

minen 

mielenterveyspotilaan häpeän tunteen 

ehkäisy erilaisin keinoin ja toimintata-

voin 

mielenterveyspotilaan häpeän tunnista-

minen 

mielenterveyspotilaan hoidollinen tuke-

minen häpeän käsittelyssä 
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uusien hoito- ja palvelumuotojen ko-

keilu ja asiakaslähtöinen arviointi mie-

lenterveyskuntoutujan arjen tukemiseksi 

ja elämänlaadun edistämiseksi 

elämänlaadun edistämisen kehittäminen 

potilaan terveyteen liittyvän elämänlaa-

dun edistäminen hoitotyössä 

hoitotyön interventioiden kehittäminen 

parantamaan entistä paremmin potilaan 

elämänlaatua  

promootio ja preventio terveyteen liitty-

vän elämänlaadun edistämisessä 

    

väkivaltatilanteiden kirjaamiskäytäntö-

jen yhtenäistäminen ja kehittäminen 

väkivaltatilanteiden käsittelyn kehittä-

minen  

eristämishoitoon ja väkivaltaisuuden 

hoitotyöhön liittyvät kehittämishaasteet 

psykiatrisen hoitotyön kehittämishaas-

teet interventioiden tasolla 

 informointi ja raportointi väkivaltatilan-

teen jälkeen 

väkivaltatilanteiden systemaattinen kä-

sittely työryhmässä 

  

eristämistapahtumista keskustelu jälkipuinnin kehittäminen eristämis- ja 

väkivaltatilanteissa aggressiotilanteiden jälkiselvittely 

jälkipuintiin panostaminen väkivalta- ja 

aggressiotilanteiden jälkeen 

  

eristämistä käytettäessä huomion kiin-

nittäminen hoitajien jaksamiseen 

henkilökunnan jaksamisen huomioimi-

sen kehittäminen eristämis- ja väkivalta-

tilanteissa hoitajien tukeminen aggressiotilanteissa 

eristämisen henkilökunnassa aiheutta-

mien tunnekokemusten tiedostamisen, 

ymmärtämisen ja käsittelemisen pa-

rempi huomioiminen 

  

henkilöstömitoituksen huomioiminen 

yhtenä pakkotoimien vähentämiskei-

nona 

henkilöstöresurssien kehittäminen eris-

tämis- ja väkivaltatilanteissa 
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henkilökunnan riittävä mitoitus osastolla 

väkivaltatilanteissa 

eristämistä käytettäessä huomion kiin-

nittäminen osastojen hoitajaresursseihin 

  

koulutuksen ja opittujen taitojen kertaa-

misen lisääminen väkivallan ja aggres-

sion hallinnassa 

henkilökunnan ammattitaidon ja toimin-

nan kehittäminen eristämis- ja väkivalta-

tilanteissa 

väkivaltariskin arviointikoulutuksen jär-

jestäminen 

hoitohenkilökunnan koulutuksen lisää-

minen liittyen eristämiseen ja eristyspro-

sessiin 

henkilökunnan kouluttaminen ennakoi-

maan ja hallitsemaan väkivaltatilanteita 

henkilökunnan toiminnan kehittäminen 

aggressiotilanteissa 

  

eristämistilanteiden ennakointi säännöl-

lisen keskustelun avulla 

eristysten ja väkivaltaisuuden ennakoin-

nin ja ennaltaehkäisyn kehittäminen 

hoitotyön johtajien tehtäväksi eristysten 

ennaltaehkäisykeinojen miettiminen 

uusien menetelmien löytäminen eristys-

ten ennaltaehkäisyyn 

potilaiden ja omaisten tahdon kuulemi-

nen kehitettäessä ennaltaehkäiseviä ja 

vaihtoehtoisia menetelmiä eristämiselle 

ja sitomiselle 

huomion kiinnittäminen helposti aggres-

siivisesti käyttäytyviin potilaisiin 

  

psykiatrisen hoitotyön eristämiskäytän-

teiden arvioiminen ja kehittäminen 

eristämiskäytäntöjen kehittäminen  

hoitotyön käytäntöjen ja niiden kehittä-

minen eristämishoidon näkökulmasta 
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potilaiden kuuleminen laadittaessa uusia 

toimintatapoja ja ohjeita eristämishoi-

toon 

eristämistä koskevien ohjeistusten kehit-

täminen sairaaloissa potilaslähtöisestä 

näkökulmasta 

  

potilaslähtöisyyden korostaminen eris-

tyspotilaan hoidossa 

asiakaslähtöisyyden kehittäminen eristä-

mis- ja väkivaltatilanteissa 

potilaan huomioiminen eristämisen ai-

kana 

vastentahtoisessa hoidossa mahdollistet-

tava myös potilaan osallisuus ja hyvä 

asiakaslähtöinen kohtelu 

kunnioittavan hoitotyön toteuttaminen 

väkivallan ja aggression hallitsemiseksi 

   

puolison ja lasten sivuuttamisen välttä-

minen 

puolison huomioimisen kehittäminen perhekeskeiseen psykiatriseen hoitotyö-

hön liittyvät kehittämishaasteet 

puolison ja tämän voimavarojen huomi-

oiminen hoitosuunnitelmassa 

puolison kanssa keskusteleminen avoi-

mesti ja realistisesti 

puolison voimavarojen vahvistaminen 

hoidon aikana 

puolison huomioiminen yksilöllisesti 

puolison voimavarojen vahvistamis-

suunnitelma osaksi hoitosuunnitelmaa 

  

perheiden tarpeiden huomioiminen perheen huomioimisen kehittäminen 

perheen huomioiminen myönteisellä ta-

valla 

perheiden ottaminen mukaan kaikissa 

hoitoprosessin vaiheissa sekä psy-

koedukaatiossa 
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perheiden tukeminen voimavarakeskus-

telujen avulla 

potilaan ja omaisten tarpeiden parempi 

huomioiminen 

luottamuksellisen yhteistyösuhteen luo-

minen perheen kanssa 

omaisten asiantuntijuuden arvostaminen 

potilaan hoidossa 

  

perheen jäsenten kannustaminen omien 

harrastusten pariin 

perheenjäsenten ja omaisten jaksamisen 

tukemisen kehittäminen 

perheenjäsenten huolen hallintakeinojen 

aktiviinen löytäminen 

perheenjäsenten huolen aktiivinen pu-

heeksi ottaminen 

erilaisten tukimuotojen kehittäminen 

perheenjäsenten tarpeiden mukaisiksi 

koko perheen tilanteen huomioiminen 

läheisten jaksamista arvioitaessa 

dialektisen käyttäytymisterapian hyö-

dyntäminen mielenterveysongelmista 

kärsivien omaisten hoidossa 

  

läheisten huomioiminen sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa läheisten kuormittunei-

suuden arvioimiseksi 

läheisten huomioimisen kehittäminen  

läheisten huomioimisen kehittäminen 

käytännössä 

omaisten yhteistyöosallisuuden selkiin-

nyttäminen psykiatrisessa hoidossa 

potilaan omaisten ja läheisten kanssa 

työskentelyn kehittäminen 

läheisten huomioiminen palvelujärjestel-

mässä tärkeää 
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perheen ja puolison huomioiminen avo-

hoidossa ja perusterveydenhuollossa 

  

huomion kiinnittäminen organisaation 

johdon antamaan tukeen kehitettäessä 

lapsikeskeistä perhetyötä 

perhehoitotyön kehittäminen    

psykoedukatiivisten perheinterventioi-

den kehittäminen osastohoidossa 

huomion kiinnittäminen hoitotyön me-

netelmien kehittämiseen kehitettäessä 

lapsikeskeistä perhetyötä 

omaisten näkökulman hyödyntäminen 

kehitettäessä neuvotteluja ja yhteistyötä 

perhehoitotyön kehittäminen vastaa-

maan paremmin perheiden erilaisia tar-

peita 

perhekeskeisen hoitokulttuurin kehittä-

mistyön jatkaminen 

perhehoitotyön kehittäminen monipuoli-

semmaksi 

perhehoitotyön kehittäminen sairaala-

osastoilla 

  

henkilökunnan hallinnollinen tukeminen 

perheiden ja puolison kohtaamiselle 

henkilökunnan koulutuksen ja tukemi-

sen kehittäminen perhehoitotyössä 

henkilökunnan koulutuksellinen tukemi-

nen perheiden ja puolison kohtaamiselle 

perhehoitotyötä tukevan koulutuksen 

järjestäminen  

omahoitajana toimimisen vahvistaminen 

perhekeskeisen työtavan osaamisella 

huomion kiinnittäminen hoitajien osaa-

miseen kehitettäessä lapsikeskeistä per-

hetyötä 
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yhtenevät, kirjalliset perhehoitotyöhön 

liittyvät toimintatavat ja –ehdotukset 

hoitoyksiköihin 

perhehoitotyön kehittäminen hoitoyksik-

kötasolla 

perhehoitotyön käsitteen selventäminen 

ja tarkentaminen hoitoyksiköissä 

   

kuntoutussuunnitelmien ajanmukaista-

minen ja oikeaoppinen laatimisen edel-

lyttäminen 

kuntoutuksen kehittäminen kuntouttavaan psykiatriseen hoitotyöhön 

liittyvät kehittämishaasteet 

uusien toimivien hoito- ja kuntoutusmal-

lien kehittäminen 

kuntoutusohjauksen kehittäminen sairas-

tumiselle alttiiden ihmisten tarpeisiin 

mielenterveyskuntoutujan mielipiteen 

kuuleminen suunniteltaessa kuntoutta-

vaa toimintaa ja tukipalveluja 

  

yhteydenpito mielenterveyskuntoutujan 

läheisten kanssa 

kuntoutuksen aikaisen yhteistyön kehit-

täminen 

riittävä yhteistyö mielenterveyspalve-

luita ja koulutusta tuottavien yksiköiden 

välillä mielenterveyskuntoutujien yksi-

löllisten erityistarpeiden huomioimiseksi 

  

luova ajattelu ja eri palvelumuotojen yh-

distäminen mielenterveyskuntoutujan 

arjen tukemiseksi ja elämänlaadun edis-

tämiseksi 

kuntoutujan tukemisen kehittäminen 

kuntoutujan riittävä tuki kuntoutuksen 

aikana 

kuntoutujan huomion kiinnittäminen 

olemassa oleviin voimavaroihin 

mielenterveyskuntoutujien tukemisen 

kehittäminen käytännössä 

mielenterveyskuntoutujan ohjaaminen 

vertaistukitoiminnan pariin 



 

 

L
IIT

E
 5

/2
1 

   

potilaiden psyykkisen avun tarpeen arvi-

oinnin siirtäminen psykiatrisen sairaan-

hoitajan tehtäväksi päivystyspoliklini-

kalla 

päivystyspoliklinikkatoiminnan kehittä-

minen 

polikliiniseen psykiatriseen hoitotyöhön 

liittyvät kehittämishaasteet 

psykiatrisessa päivystystyössä sairaan-

hoitajien ja lääkärien vastuunjaon sel-

ventäminen 

psyykkisen avun tarpeen arvioinnin vai-

kuttavuuden seuranta päivystyspoliklini-

kalla 

päivystyspoliklinikoilla työskentelevien 

sairaanhoitajien kouluttaminen mielen-

terveyshäiriöihin ja niiden avun tarpeen 

arviointiin 

päivystyspoliklinikan henkilökunnan 

työssäjaksamisen tukeminen työnjohdol-

lisin keinoin ja työrapoja uudistamalla 

päivystyspoliklinikoiden asianmukainen 

resursointi 

  

potilaan turvallisuuden tunteen lisäämi-

nen yksilöllisesti suunnitellun jälkipoli-

klinikkatoiminnan avulla 

jälkipoliklinikkatoiminnan kehittäminen 

hoidon jatkuvuuden parantaminen yksi-

löllisesti suunnitellun jälkipoliklinikka-

toiminnan avulla 

kotikäyntien mahdollistaminen jälkipoli-

klinikkatoiminnassa 

   

tietoturvan varmistaminen telepsykiatri-

sessa yhteistyössä 

telepsykiatrisen yhteistyön kehittäminen sähköisten menetelmien hyödyntämi-

seen liittyvät kehittämishaasteet 

telepsykiatria kaikkia ammattiryhmiä 

koskevaksi toiminnaksi 
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kirjalliset ohjeet internetpalveluiden to-

teuttamiseen psykiatrisessa hoitotyössä 

internetissä tuotettavien palveluiden ke-

hittäminen 

internetissä palveluja tuottavan työnteki-

jän moniammatillinen tukeminen 

  

teknologian mahdollisuuksien hyödyntä-

minen mielenterveystyössä 

teknologian sovellusten hyödyntämisen 

kehittäminen 

toimivien ja käyttötarkoituksiinsa sovel-

tuvien tietokoneiden ja verkkoyhteyk-

sien järjestäminen psykiatrisiin sairaa-

loihin 

työntekijöiden eri osaamisalueiden hyö-

dyntäminen sähköisten palveluiden to-

teuttamisessa 

hoitajien tukeminen informaatioteknolo-

gian käyttöön hoitotyössä 

organisaation suhtautuminen sähköiseen 

potilasohjaukseen, sairaanhoitajien it-

taitojen kehittämiseen sekä sairaanhoita-

jien tukemiseen 

  

it-taitojen harjoittelun mahdollistaminen 

hoitajille 

hoitajien it-taitojen kehittäminen 

verkkokurssien räätälöiminen opiskeli-

joiden mukaan  

hoitajien yksilöllisten tarpeiden ja vaati-

musten huomioiminen it-koulutusta 

suunniteltaessa 

    

hoitotyön johtamisessa huomion kiinnit-

täminen riittävään lisäkoulutukseen 

hoitotyön johtamisen kehittäminen hoitotyön johtamiseen liittyvät kehittä-

mishaasteet 

psykiatrisen hoitotyön kehittämishaas-

teet organisaatio- ja teoriatasolla 

 huomioin kiinnittäminen asiakaslähtöi-

sen toiminnan mahdollistavaan johta-

miskulttuuriin 
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hoitotyön johtamisessa huomion kiinnit-

täminen osaamisen johtamiseen ja var-

mistamiseen 

johdon sitoutuminen uusien menetel-

mien käyttöönottoon psykiatrissa sairaa-

loissa 

  

esimiesten ymmärryksen lisääminen 

työnohjauksen merkityksestä 

esimiesten toiminnan kehittäminen 

esimiesasemassa olevien huomion kiin-

nittäminen työuupumusta ennaltaehkäi-

sevään toimintaan  

henkilöstömitoituksen ja pakkotoimien 

välisen yhteyden huomioiminen henki-

löstöä koskevassa päätöksen teossa 

esimiesten riittävä koulutus liittyen työ-

suojeluun ja työhyvinvointiin 

   

osaamisen ja muiden resurssien oikea 

kohdentaminen hoitotyön alueellisen 

keskittämisen avulla 

resursoinnin kehittäminen organisaatio-

tasolla 

palveluiden tarjoamiseen liittyvät kehit-

tämishaasteet 

erikoissairaanhoidon mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen resursoiminen parem-

min 

  

yhteisen käsityksen muodostaminen yk-

sikön toiminnasta 

yksikön toiminnan kehittäminen 

yhteisen päätöksenteon kehittäminen 

luottamuksen antaminen kehitystyölle 

työn sisällöstä käsin 

työryhmä- ja tulosaluetasolla toiminnan 

kehittäminen 

säännöllinen palaute osaksi toimintaa ja 

toiminnan kehittämistä 
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moniammatillisten tiimien toiminnan 

kehittäminen mielenterveystyötä mah-

dollistavaan ja tukevaan suuntaan 

  

potilaiden kantelumahdollisuuksien yk-

sinkertaistaminen 

palvelujen sisällön kehittäminen 

palveluiden tuottaminen yhteistoimin-

nallisuutta tukevien toimintamallien 

avulla 

potilaan omien voimavarojen huomioi-

minen psykiatrisen hoitojärjestelmän ja 

hoitotyön käytännön kehittämisessä 

mielenterveyshäiriöön sairastuneen hoi-

topolun yksinkertaistaminen 

psykiatristen potilaiden väkivaltaisuu-

den huomioiminen mielenterveystyön 

kehittämisessä 

psykiatrisen hoitotyön näkökulman ke-

hittäminen mielenterveystyössä 

humanistisen psykiatrisen hoitotyön ke-

hittäminen 

  

hoitojärjestelmän sisäisten kriteerien 

asettaminen jatkuvan laadun hallinnan 

toteutumiseksi jokaisen potilaan koh-

dalla 

palvelujen laadun kehittäminen  

potilaiden näkökulman huomioiminen 

palvelujen laadun arvioinnissa 

palvelun laadun kehittäminen psykiatri-

sessa hoidossa 

  

erikoissairaanhoidon mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen kehittäminen  

palvelujen tuottajien toiminnan kehittä-

minen 

mielenterveysoireiden tunnistaminen ja 

niistä puhuminen potilaiden kanssa niin 
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perusterveydenhuollossa kuin erikoissai-

raanhoidossa 

osapuolten sitoutuminen muuttuviin toi-

mintakäytäntöihin perusterveydenhuol-

lossa ja erikoissairaanhoidossa 

terveydenhuollon erikoisalojen rajapin-

tojen huomaamattomaksi tekeminen 

erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-

huollon mielenterveystyön työnjaon sel-

keyttäminen 

  

ammattilaisten yksilöllisen osaamisen ja 

ammattitaidon kehittäminen organisaa-

tion toimintakyvyn ja toimivan kokonai-

suuden kehittämiseksi 

palvelujen organisoinnin kehittäminen 

psykiatrisen hoitotyön palveluiden sys-

temaattinen järjestäminen ja koordi-

nointi  

  

tiedonkulun kehittäminen luomalla orga-

nisaation sisäinen selkeä tietohallin-

tostrategia tiedottamiskäytäntöjä ohjaa-

vaksi työvälineeksi  

organisaation sisäisen tiedonkulun kehit-

täminen 

tiedonkulun kehittäminen tehostamalla 

tiedottamista 

  

hoitotyön johtajien ja henkilökunnan 

eriävien käsitysten kriittinen tarkastelu 

vertailukehittäminen 

psykiatristen sairaaloiden valtakunnalli-

nen vertailu hoitoisuusluokitustiedon 

avulla 

  

psykiatrisen konsultaatiotoiminnan ke-

hittäminen valtakunnallisesti 

ammattilaisten ja organisaatioiden väli-

sen yhteistyön kehittäminen 

kollegiaalisuuden ja yhteistyön vahvista-

minen 
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yhteistyön kehittäminen työnjohdon 

kanssa hoitajien tuen tarpeen paranta-

miseksi 

   

tutkimukseen perustuva tarkastelu psy-

kiatrisen hoitotyön kehittämiseksi 

tutkimustiedon hyödyntämisen kehittä-

minen 

psykiatriseen hoitotieteelliseen tutki-

mukseen liittyvät kehittämishaasteet 

psykiatrisen hoidon kehittäminen tutki-

muksen avulla 

potilaiden kokemusten hyödyntäminen 

psykiatrisessa hoitotyössä hoitotieteelli-

sen tutkimuksen avulla 

  

Bayesin analyysin hyödyntäminen hoi-

totieteellisessä tutkimuksessa 

menetelmien kehittäminen tutkimuksen 

avulla 

systemaattisten menetelmien kehittämi-

nen potilaiden henkilökohtaisen vapau-

den lisäämiseksi 

dialektisen käyttäytymisterapian tutki-

minen laajemmalla aineistolla 

  

osaamisen arviointimittarin kehittämi-

nen psykiatrisessa hoitotyössä 

mittareiden kehittäminen tutkimuksen 

avulla 

eristämiskokemusmittarin osa-alueiden 

kehittäminen 
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LIITETAULUKKO 6. TUTKIMUSKYSYMYS 4: analyysin eteneminen ja kategorioiden muodostuminen. 

PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

hoitajien kokeman tuen tarpeen selvittä-

minen 

henkilökunnan tukemisen lisätutkimus työssäjaksamiseen liittyvät jatkotutki-

mushaasteet 

psykiatrisen hoitotyön henkilöstöön 

kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

hoitajien kokemusten selvittäminen saa-

mastaan tuesta 

  

henkilökunnan motivoituneisuuden, 

työssä jaksamisen ja oman työn kehittä-

misen edistäminen ja tukeminen 

henkilökunnan työmotivaation ja työhy-

vinvoinnin lisätutkimus 

hoitajien kuormittuvuuden mittaaminen 

hoitotilanteissa 

yksilöiden erilaisten taipumusten ja 

osaamisen merkityksen tutkiminen liit-

tyen työmotivaatioon ja työhyvinvoin-

tiin 

selvittää hoitotyöntekijöiden kokemus-

ten eroja työhyvinvoinnista muun mie-

lenterveystyössä työskentelevän henki-

lökunnan kokemuksiin 

selvittää laadullisen tutkimuksen avulla 

henkilökunnan työhyvinvointiin kohdis-

tamia odotuksia, kokemuksia ja toiveita 

  

työtyytyväisyysmittarin ja sen muuttu-

jien keskinäisen korreloinnin tutkimuk-

sen jatkaminen 

henkilökunnan työtyytyväisyyden lisä-

tutkimus 

työtyytyväisyyden ja työhön tyytymättö-

myyden lähteiden selvittäminen laadul-

lisin menetelmin 

hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyden 

tutkimuksen jatkaminen 

työtyytyväisyyden tutkimuksen kohden-

taminen perusterveydenhuollossa toimi-

viin psykiatrisiin sairaanhoitajiin 
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psykiatrisen hoitotyön henkilöstömitoi-

tuksen tutkiminen 

hoitotyön henkilöstömitoituksen lisätut-

kimus 

psykiatrisen hoitotyön henkilöstömitoi-

tuksen lisätutkimus 

hoitotyön henkilöstömitoituksen ja hoi-

totyön tuloksen yhteyden selvittäminen 

tutkitun tiedon tuottaminen henkilöstön 

määrän arvioinnista psykiatrisessa hoi-

totyössä 

psykiatrisen avohoidon henkilöstömitoi-

tuksen huomioiminen 

psykiatrisen hoitotyön henkilöstömitoi-

tuksen mitattavan tuloksen selvittämi-

nen 

psykiatrisen hoitotyön henkilöstömitoi-

tuksen mitattavan tuloksen merkityksen 

selvittäminen tieteelle ja yhteiskunnalle 

   

henkilökunnan kykyjen ja mahdolli-

suuksien tarkasteleminen potilaan elä-

mästä selviytymisen tukemisessa 

henkilökunnan osaamisen lisätutkimus henkilökunnan ammatillisiin valmiuk-

siin liittyvät jatkotutkimushaasteet 

avohoidon osaamisen arvioinnin osaa-

misen sisältöjen tarkentaminen 

yksilön erilaisten taipumusten ja osaa-

misen tarkastelu 

asiakkaiden tietoisuuden selvittäminen 

mielenterveystyössä toimivien työnteki-

jöiden erilaisista tietoperustoista 

asiakkaiden tiedonhankintatapojen sel-

vittäminen mielenterveystyöntekijöiden 

työskentelytavoista 

valmistuneiden sairaanhoitajien amma-

tillisen osaamisen arvioiminen perhei-

den tukemisessa 
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valmistuneiden sairaanhoitajien amma-

tillisen osaamisen arvioiminen lasten 

ongelmien ennaltaehkäisyssä 

  

eri henkilöstöryhmien tietotekniikkaan 

kohdentuvien asenteiden tarkastelu 

henkilökunnan asenteiden lisätutkimus 

operatiivisen ja konservatiivisen sai-

raanhoitohenkilöstön asenteiden tutki-

minen mielenterveyspotilaita kohtaan 

  

hoitotyöntekijöiden verkostovalmiuk-

sien tutkiminen ja kehittäminen 

ammatillisen yhteistyön lisätutkimus 

eri erikoisalojen välisen kehittämisyh-

teistyön tulosten mittaaminen 

palveluntuottajien yhteistyön tutkiminen 

  

seurantatutkimus pidemmällä aikavälillä 

koulutuksesta saatuihin kokemuksiin 

sairaanhoitajien koulutuksen lisätutki-

mus 

laajempien katsausten tuottaminen oppi-

misesta 

lisätiedon hankkiminen mielenterveys-

työn opetuksesta 

mielenterveystyön opettajien käsitysten 

selvittäminen 

selvittää perhetyön näkökulman huomi-

oiminen sairaanhoitajien peruskoulutuk-

sessa 

selvittää sairaanhoitajaopiskelijoiden sy-

vällistä oppimista ja valmiuksia itsenäi-

seen työskentelyyn valmistumisen jäl-

keen 

   

hoitotyön oman työnohjausmallin kehit-

täminen 

työnohjauksen kehittämisen lisätutkimus työnohjaukseen liittyvät jatkotutkimus-

haasteet 



 

 

L
IIT

E
 6

/4 

työnohjauksen kehittäminen hoitotyön 

omasta tietoperustasta käsin 

  

työnohjauksen taustateorioiden ja niiden 

vaikutusten tutkiminen työnohjauspro-

sessiin 

työnohjauksen teoreettisen perustan lisä-

tutkimus 

työnohjauksen perimmäisen olemuksen 

tutkimuksen jatkaminen 

hoitotyön työnohjauksen tutkimisen jat-

kaminen 

  

työnohjauksen funktioiden tutkiminen työnohjauksen vaikuttavuuden ja merki-

tyksen lisätutkimus työnohjauksen kustannusten ja hyötyjen 

tutkiminen 

työnohjauksen vaikutusten tutkiminen 

työhyvinvointiin ja työnlaatuun 

  

sukupuolen merkityksen tarkastelemi-

nen työnohjaukseen hakeutumisessa ja 

sen hyödyntämisessä 

työnohjauksen toteutumiseen vaikutta-

vien tekijöiden lisätutkimus 

työnohjaajien koulutuksen ja osaamisen 

tutkiminen 

työnohjaajan ja työnohjattavan välisen 

vuorovaikutuksellisen suhteen tutkimi-

nen 

    

lapsikeskeisen perhetyön menetelmän 

tutkiminen perusterveydenhuollon kon-

tekstissa 

perhehoitotyön menetelmän toteuttami-

sen lisätutkimus 

perhekeskeisyyteen liittyvät jatkotutki-

mushaasteet 

perheiden huomioimiseen kohdistuvat 

jatkotutkimusaiheet 

koulutuksen aktiivisen hyödyntämisen 

vaikutusten tutkiminen perhehoitotyön 

interventioiden käyttöön 

psykiatrian tulosalueella tapahtuvan per-

hehoitotyön toteutuminen läheisten nä-

kökulmasta 
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perhehoitotyön tarpeellisuuden kartoitta-

minen perheiden kokemusten näkökul-

masta 

johtotason käsitysten kartoittaminen liit-

tyen perhehoitotyöhön 

yksikön myönteisen asenteen vaikutus-

ten tutkiminen liittyen perhehoitotyöhön 

  

lasten vierailujen selvittäminen vanhem-

man ollessa sairaalahoidossa 

lasten ja perheiden huomioimisen lisä-

tutkimus 

perhetapaamisten suunnittelun ja arvioi-

misen tutkiminen 

lasten huomioimisen kehittäminen tutki-

muksen avulla 

  

mielenterveyskuntoutujan perheen 

kanssa tehtävän yhteistyön käytännön 

toteutuksen tutkiminen  

perheen kanssa tehtävän yhteistyön lisä-

tutkimus 

sairaanhoitajien ja eri ammattiryhmien 

roolien kirkastaminen perheiden kanssa 

työskenneltäessä 

lapsien ja vanhempien kokemusten ja 

odotusten selvittäminen haastattelun 

avulla saamastaan palveluista 

  

tapaustutkimuksen toteuttaminen per-

heen vakautta tukevien ja lasten normaa-

lia kehitystä ja mielenterveyttä edistä-

vien tekijöiden selvittämiseksi 

perheiden terveyteen ja toimivuuteen 

liittyvä lisätutkimus 

taustamuuttujiltaan erilaisten mielenter-

veyspotilaiden perheiden toimivuuden 

erojen tutkiminen 

henkilökunnalta saadun sosiaalisen tuen 

tai tuki-intervention yhteyden tutkimi-

nen perheen toimivuuteen 
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muun tuen kuin ammatillisen sosiaalisen 

tuen yhteyden selvittäminen mielenter-

veyspotilaan perheen terveyteen 

   

perheenjäsenten ryhmämuotoisen tuke-

misen kehittäminen tutkimuksen avulla 

perheiden tukemisen lisätutkimus perheiden ja omaisten tukemiseen liitty-

vät jatkotutkimushaasteet 

hoitotyöntekijöiden kokemusten selvit-

täminen perheiden tukemisesta ja tuke-

mista edistävistä ja estävistä tekijöistä 

perheiden tuen tarpeen ilmenemisen ero-

jen selvittäminen eri potilasryhmien vä-

lillä ja sairauden eri vaiheissa 

perheiden tuen tarpeen selvittäminen 

perheiden tuen saamisen kokemusten 

syvällisen ymmärryksen lisääminen laa-

dullisen tutkimuksen keinoin  

  

dialektisessa käyttäytymisterapiassa 

omaisten saavuttamien muutosten pysy-

vyyden tutkiminen 

dialektisen käyttäytymisterapian lisätut-

kimus 

dialektiseen käyttäytymisterapiaan osal-

listuneiden omaisten kokemusten tutki-

minen tietojen ja taitojen säilymisestä 

pitemmällä aikavälillä 

jatkotutkimus dialektisen käyttäytymis-

terapian toteutuksesta omaisryhmille 

    

väkivallan syiden tutkiminen potilaan 

näkökulmasta 

väkivaltaa aiheuttavien tekijöiden lisä-

tutkimus 

väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden 

esiintymiseen liittyvät jatkotutkimus-

haasteet 

väkivaltaisuuteen ja aggressiivisuuteen 

sekä rajoittamiseen ja pakkotoimiin koh-

distuvat jatkotutkimusaiheet väkivaltaan vaikuttavien tekijöiden tut-

kiminen potilaan näkökulmasta 

  

psykiatrisen hoitokulttuurin tutkiminen 

väkivallan ja sen hyväksymisen näkö-

kulmasta 

väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden il-

menemisen lisätutkimus 
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hoitohenkilökunnan näkemysten selvit-

täminen väkivallan eri ulottuvuuksista 

hoitajien keinot arvioida ja ennustaa ag-

gressiivisuuden esiintymistä 

  

väkivaltatilanteiden selvittäminen psyki-

atrisessa avohoidossa 

väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden 

esiintymisen lisätutkimus 

väkivallan yleisyyden selvittäminen sys-

temaattisin otosmenetelmin 

aggressiivisuuden esiintyminen Suo-

messa psykiatrisessa hoitotyössä 

   

eri aggressiivisten tai väkivaltaisten po-

tilaiden hoitoon tarkoitettujen toiminta-

mallien vertailu 

väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden 

hoitoon käytettävien toimintamallien li-

sätutkimus 

väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden 

hoidossa käytettäviin interventioihin liit-

tyvät jatkotutkimushaasteet 

aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden 

hoidossa käytettävien eri toimintamal-

lien vertailu 

vaihtoehtoisten interventioiden tutkimi-

nen aggressiivisen potilaan hoidossa 

  

potilaiden kokemusten ja arvioiden sel-

vittäminen MAPA-metodiin perustuvan 

toimintamallin käytöstä ja toimivuu-

desta 

MAPA-metodiin perustuvan toiminta-

mallin lisätutkimus 

MAPA-metodiin perustuvan toiminta-

mallin käytön tutkiminen eri organisaa-

tioissa 

potilaiden kokemusten ja arvioiden tut-

kiminen MAPA-metodiin perustuvasta 

toimintamallista ja sen mukaan toteutet-

tavasta hoidosta 

muiden MAPA-metodiin perustuvaa toi-

mintamallia käyttävien organisaatioiden 

henkilökunnan tutkiminen 
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väkivaltatilanteiden hoitajissa synnyttä-

mien tuntemusten ja tuntemusten vaiku-

tusten hoitajien toimintaan selvittäminen 

väkivaltatilanteiden aikaansaamien ko-

kemusten ja tunteiden lisätutkimus 

väkivaltaisen ja aggressiivisen toimin-

nan seurauksiin liittyvät jatkotutkimus-

haasteet 

hoitajien näkemysten ja kokemusten tar-

kasteleminen heti väkivaltatilanteen jäl-

keen 

hoitajien näkemysten ja kokemusten 

kartoittaminen heti väkivaltatilanteen 

jälkeen 

väkivaltatilanteiden synnyttämien tunte-

musten seurausten selvittäminen 

väkivaltatilanteisiin liittyvien hoitajien 

kokemusten selvittäminen systemaatti-

sin otosmenetelmin 

väkivaltatilanteiden synnyttämien tunte-

musten tutkiminen 

  

väkivallan uhrien kokeman tukimuoto-

jen ja tuen tarpeen selvittäminen 

väkivaltatilantilanteiden jälkitoimintata-

pojen lisätutkimus 

debriefing-istuntojen käytäntöjen ja 

hyötyjen tutkiminen 

väkivaltatilanteiden jatkotoimenpiteiden 

tehokkuuden ja soveltuvuuden tutkimi-

nen pitemmällä aikavälillä 

   

pakkotoimiin liittyvien toimintaohjeiden 

käyttökelpoisuuden tutkiminen 

pakkotoimien toteutumisen lisätutkimus pakkotoimiin liittyvät jatkotutkimus-

haasteet 

pakkotoimien käytön kartoittaminen 

osastokohtaisten tunnuslukujen avulla 

  

hoitajien kokemusten selvittäminen pak-

kotoimenpiteistä ja sen hoidollisuudesta 

sekä ei-hoidollisuudesta 

pakkotoimiin liittyvän kokemuksellisuu-

den lisätutkimus 

potilaiden kokemusten selvittäminen 

pakkoon liittyvistä hoitotoiminnoista 
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potilaiden ja hoitajien erilaisiin koke-

muksiin vaikuttavat tekijät eristämishoi-

dossa 

eristämishoitoon liittyvän kokemukselli-

suuden lisätutkimus 

eristämiseen ja rajoittamiseen liittyvät 

jatkotutkimushaasteet 

hoitajien kuvaaman hoitotyön ja potilai-

den kokeman hoitotyön välisen ristirii-

dan selvittäminen eristämishoidossa 

  

hoitajien osuuden tutkiminen eristämi-

seen liittyvässä päätöksenteossa 

eristämispäätöksenteon lisätutkimus 

eristämiseen liittyvän päätöksenteon tut-

kiminen 

eristämispäätöksentekoon liittyvien ero-

jen selvittäminen haastattelututkimuk-

sella 

  

hoitajien työskentelyn havainnoiminen 

eristystilanteessa 

eristämishoidon toimintatapoihin koh-

distuva lisätutkimus 

  hoitotyön sisältöjen ja menetelmien tar-

kasteleminen eristystilanteeseen liitty-

vien kirjausten avulla 

tuoda yhteen tutkimuksen avulla kirjalli-

set ohjeet, lailliset ja eettiset kysymykset 

sekä henkilökunnan tukeminen eristä-

mis- ja sitomishoidoissa 

eristämis-ja sitomiskäytäntöjen erityis-

piirteiden osoittaminen 

lisätiedon kerääminen eristämiseen liit-

tyvästä hoitotyöstä 

keinot eristämisen tarpeen minimointiin 

tarpeenmukaisin eristämismuoto poti-

laan kannalta 

  

potilaan parantamista estävät tekijät 

eristämisessä 

eristämishoidon hoidollisuuden lisätut-

kimus 

hoidollisuus eristämisessä 
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seurantatutkimus potilaiden kokemuk-

sista vapauden rajoittamisesta 

rajoittamiseen liittyvä lisätutkimus 

rajoitettujen ja ei-rajoitettujen potilaiden 

hoitoon liittyvien käsitysten vertailu 

rajoittamiseen liittyvien tutkimusten 

kulttuurinen vertailu 

    

hoitavan henkilöstön psykoosipotilaan 

perheelle antaman tuen merkityksen ja 

vaikutuksen tutkiminen 

psykoosisairautta sairastavan läheisiin 

kohdistuva lisätutkimus 

psykoosisairauteen liittyvät jatkotutki-

mushaasteet 

psyykkisiin sairauksiin ja niiden vaiku-

tuksiin kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

psykoosipotilaan ja hänen läheistensä 

tarpeiden, kokemusten ja toiveiden sel-

vittäminen 

lisätiedon tuottaminen tekijöistä, jotka 

auttavat skitsofreniaa sairastavan puoli-

soa jaksamaan 

skitsofreniaa sairastavan puolison koke-

musten tutkiminen arjesta ja tuen tar-

peesta 

  

psykoosipotilaan hoitotyöhön liittyvän 

koulutustarpeen tutkiminen 

psykoosisairautta sairastavan hoitoon 

kohdistuva lisätutkimus 

hoitotyön auttamismenetelmien kehittä-

minen psykoosipotilaan hoidossa 

hoitotyöntekijöiden ja heidän esimies-

tensä käsitysten tutkiminen inhimillisten 

voimavarojen johtamisesta ja sen vaiku-

tuksesta työmotivaatioon psykoosipoti-

laan hoidossa 

moniammatillisen yhteistyön kehittämi-

nen sosiaali- ja terveystoimessa psykoo-

sipotilaan hoidossa 

   



 

 

L
IIT

E
 6

/1
1 

masennuspotilaiden perheiden voimava-

raisuuden vahvistaminen tutkimuksen 

avulla 

masennuksen lisätutkimus perheessä  masennukseen liittyvät jatkotutkimus-

haasteet 

masentuneen muiden perheenjäsenten 

kokemusten tutkiminen 

  

masennuspotilaan parisuhteen seksuaali-

suus ja sen tukeminen tutkimuksen 

avulla 

masennuksen vaikutusten lisätutkimus 

parisuhteessa 

miespuolison kokemusten selvittäminen 

vaimon sairastuessa masennukseen 

puolison kokemusten tutkiminen lähei-

sen sairastuessa masennukseen 

samaa sukupuolta olevien parien masen-

nuskokemuksen selvittäminen 

masennuksen tutkiminen parisuhteessa 

yhteisenä kokemuksena 

  

depressiohoitajan eri tahojen kanssa te-

kemän yhteistyön tutkiminen laadullisin 

menetelmin 

masennuksen hoitoon liittyvä lisätutki-

mus  

verkkovälitteisen terapian soveltuvuu-

den tutkiminen depressiohoitajan työssä 

jatkotutkimus depressiohoitajan työn si-

sällöstä 

selvittää masentuneiden potilaiden ja 

psykiatristen hoitotyöntekijöiden käsi-

tyksiä toivosta 

  

selvittää CWD-kurssilla asiakkaiden sel-

viytymiseen vaikuttaneet tekijät 

CWD-kurssiin liittyvä lisätutkimus 

CWD-kurssilaisten selviytymiskoke-

musten selvittäminen kurssin jälkeen 
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potilaiden pelkojen tutkiminen potilai-

den, omaisten ja hoitohenkilökunnan nä-

kökulmasta 

pelkoihin liittyvä lisätutkimus psyykkisen sairauden aikaansaamiin 

tunteisiin liittyvät jatkotutkimushaasteet 

suljetun osaston potilaiden pelkokoke-

musten tutkiminen 

eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa ole-

vien potilaiden pelkojen tutkiminen 

selvittää pelkojen ja selviytymisen liitty-

mistä epävarmuuteen, epätietoisuuteen 

ja turvattomuuteen 

  

hoitajien omien häpeäkokemusten ja nii-

den vaikutusten tutkiminen hoitotyöhön 

häpeään liittyvä lisätutkimus 

hoidosta ja potilaan kohtelusta aiheutu-

neiden häpeän kokemusten tutkiminen 

mielenterveyspotilaan häpeän tutkimi-

nen kvantitatiivisilla menetelmillä 

leimaamisen tutkiminen häpeän näkö-

kulmasta 

mielenterveyspotilaan läheisten häpeän 

kokemusten kartoittaminen 

  

hoitotyöntekijöiden arviot valmiuksis-

taan tukea mielenterveyskuntoutujan it-

setuntoa 

itsetunnon tukemisen lisätutkimus 

mielenterveyskuntoutujan itsetunnon tu-

kemisen menetelmien ja niihin yhtey-

dessä olevien tekijöiden kvantitatiivinen 

tutkiminen 

mielenterveyskuntoutujien kokemusten 

ja itsetunnon vahvistamisessa käytetty-

jen menetelmien vastaamisen tutkimi-

nen 
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kotona asuvien kuntoutujien yksinäisyy-

den ja ihmissuhdeverkostojen tutkimi-

nen 

elämänlaatuun ja terveyteen liittyvä lisä-

tutkimus 

psyykkisen sairauden elämänlaatuun ja 

parisuhteeseen aikaansaamiin vaikutuk-

siin liittyvät jatkotutkimushaasteet 

kuntoutujien terveyden edistämisen, 

kunto-ohjelmien ja kurssien selvittämi-

nen 

potilas- ja väestötason seurantatutkimus 

terveyteen liittyvän elämän laadun edis-

tämiseksi 

väestön terveyteen liittyvän elämänlaa-

dun ja sen riskitekijöiden tutkiminen 

haavoittuvissa väestöryhmissä 

potilaiden elämänlaadun mittaaminen 

hoidon alussa ja hoidon lopussa 

terveyteen liittyvän elämänlaadun ja sen 

edistämisen tutkiminen pitkittäisasetel-

missa ja interventiotutkimuksissa 

  

hoitajien näkemysten tutkiminen poti-

laan fyysisestä kunnosta huolehtimisen 

yhteydestä psyykkisen kunnon muutok-

siin 

potilaiden fyysiseen kuntoon liittyvä li-

sätutkimus 

hoitajien näkemysten ja toiminnan kar-

toittaminen potilaiden fyysisen kunnon 

ylläpitämisen tukemisessa 

  

mielenterveyskuntoutujien opiskelun ja 

työllistymisen tutkiminen 

mielenterveyskuntoutujien koulutukseen 

liittyvä lisätutkimus 

mielenterveyskuntoutujien koulutukseen 

liittyvien erityistarpeiden selvittäminen 

mielenterveyskuntoutujien koulutukseen 

osallistuvien organisaatioiden yhteistyö-

hön vaikuttavien tekijöiden selvittämi-

nen 
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koulutusintervention vaikutusten selvit-

täminen mielenterveyskuntoutujien elä-

mänlaatuun ja terveyteen 

  

selvittää sairastumisen vaikutuksia pari-

suhteeseen ja parisuhteen muutoksiin 

psyykkisen sairauden vaikutusten lisä-

tutkimus parisuhteen näkökulmasta 

puolison näkökulman tutkiminen arjesta 

muita mielenterveyshäiriöitä sairastavan 

kanssa 

parisuhteen ja tulevaisuuden tutkiminen 

sairastuneen itsensä näkökulmasta 

    

selvittää potilaan hoitoa kriisitilanteessa 

tuetumman avohoidon keinoin  

avohoidon lisätutkimus psykiatrisen hoidon hoitomuotoihin liit-

tyvät jatkotutkimushaasteet 

psykiatriseen käytännön hoitotyöhön 

kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

psykiatrisen avohoidon toiminnan tilan 

arviointi 

kriisijaksolla hoidettavien potilaiden 

avohoidossa selviytymisen tutkiminen 

perheiden huomioiminen osana avohoi-

toa 

potilaiden ja perheenjäsenten avohoi-

toon liittyvien kokemusten tutkiminen 

  

henkilökunnan kokemusten tutkiminen 

osaston kaoottisuudesta 

osastohoidon lisätutkimus 

hengellisen hoidon tarpeen ja toteutuk-

sen selvittäminen laitoshoidossa 

  

kahden viikon kriisihoidon vaikuttavuu-

den tutkiminen potilaan toipumiseen 

kriisihoidon lisätutkimus 

hoitajien kokemusten tutkiminen liittyen 

strukturoituun kriisihoitojaksoon 

  

intervallihoidon ja avohoidon vastuun-

jaon selvittäminen 

intervallihoidon lisätutkimus 
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intervallihoidon tarpeen vähenemisen 

selvittäminen avohoidon resursseja li-

säämällä 

intervallihoidon merkitysten tutkiminen 

eri menetelmin osana psykiatrista kun-

toutusta 

  

jälkipoliklinikkatoiminnan vaikutusten 

tutkiminen sairauden oireisiin, potilaan 

elämänlaatuun ja toimintakykyyn sekä 

sairauden uusiutumiseen 

jälkipoliklinikkatoiminnan lisätutkimus 

sairaanhoitajien vastuun ja velvollisuuk-

sien selventäminen jälkipoliklinikkatoi-

minnassa 

jälkipoliklinikkatoiminnan eri toimin-

taympäristöjen tutkiminen 

jälkipoliklinikkatoiminnan kustannuste-

hokkuuden ja vaikuttavuuden tutkimi-

nen suhteessa muihin avohoidon muo-

toihin 

jälkipoliklinikkatoiminnassa autetuksi 

tukevien potilasryhmien tarkasteleminen 

psykiatrisen jälkipoliklinikkatoiminnan 

laajuuden ja toimintakäytäntöjen selvit-

täminen 

   

selvittää laadukkaiden kuntoutuspalve-

luiden turvaaminen hoidon alussa 

kuntoutuspalveluiden lisätutkimus psykiatriseen kuntoutukseen liittyvät jat-

kotutkimushaasteet 

asumiskuntoutuspolkujen ja asumiskun-

toutuksen laadun selvittämien etenemi-

sen ja valmiuksien lisääntymisen näkö-

kulmasta 

yksityisten palvelukotien toiminnan ti-

lan arviointi 
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asumiskuntoutuspolkujen ja asumiskun-

toutuksen laadun selvittäminen kuntou-

tujien näkökulmasta 

  

arvioida kuntoutusohjauksen merkitystä 

mielenterveyskuntoutujan elämään pi-

temmällä aikavälillä 

kuntoutusinterventioiden lisätutkimus 

arvioida kuntoutusprojekteja toiminta-

tutkimuksen avulla 

kuntoutumista tukevan hoitajien järjes-

tämän ryhmätoiminnan tutkiminen 

  

kuntoutuksen suunnittelun tutkiminen kuntoutuksen suunnittelun lisätutkimus 

kuntoutujien kokemusten selvittäminen 

kuntoutuksen suunnittelusta 

  

työntekijöiden näkökulman selvittämi-

nen tarvittavasta tuesta mielenterveys-

kuntoutuksessa 

mielenterveyskuntoutuksen lisätutkimus 

hoitotieteen näkökulman selventäminen 

mielenterveyskuntoutuksessa 

mielenterveyskuntoutuksen tutkiminen 

omaisten näkökulmasta 

mielenterveyskuntoutuksen tutkiminen 

naisnäkökulmasta 

mielenterveyskuntoutuksen tutkiminen 

erilaisilla tutkimusmenetelmillä 

   

selvittää henkilökunnan tietoisuutta po-

tilaiden arvioista hoidon laadun osateki-

jöistä 

hoidon laatuun liittyvä lisätutkimus hoitoon liittyvät jatkotutkimushaasteet 

laadullisen analyysin tekeminen valituk-

sista, jotka eivät aiheuttanet toimenpi-

teitä 
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potilaiden ja omaisten kokemusten sel-

vittäminen psykiatrisesta päivystyksestä 

  

henkilökunnan näkemysten tarkastele-

minen hoitotyön sisällöstä 

hoitotyön toteuttamiseen liittyvä lisätut-

kimus 

hoitojärjestelmässä kehitettyjen periaat-

teiden kriittinen ja niiden käytännön to-

teutumisen tarkasteleminen 

hoitoyhteisöjen toiminnan tarkastelemi-

nen suhteessa hoitojärjestelmään 

psykiatrisesta hoidosta ja yhteistyöstä 

tietämättömien ihmisten ja heidän odo-

tustensa tutkiminen 

  

omahoitajatyöskentelyn vertailu eri kult-

tuureissa 

hoitosuhteeseen liittyvä lisätutkimus 

potilaiden ja hoitajien välisen vuorovai-

kutuksen sisällön tutkiminen hoitotilan-

teissa 

potilaiden kokemusten tutkiminen autta-

vasta vuorovaikutuksesta 

potilaiden kokemusten tutkiminen aute-

tuksi tulemisesta depressiohoitajan ja 

potilaan välisessä terapeuttisessa vuoro-

vaikutussuhteessa 

  

asiakkaiden käsitysten ja odotusten sel-

vittäminen eri työntekijäryhmiltä saa-

dusta avusta 

avun saantiin liittyvä lisätutkimus 

asiakkaan tietoisuuden selvittäminen eri 

auttavan toiminnan vaihtoehdoista 

henkilökunnan ja omaisten näkemysten 

tarkasteleminen asiakkaan elämäntilan-

teesta ja avun tarpeesta 
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asiakkaan odotuksiin yhteydessä olevien 

tekijöiden selvittäminen auttavasta toi-

minnasta 

  

integriteetin tarkasteleminen eri tutki-

musmenetelmillä 

integriteetin kokemiseen liittyvä lisätut-

kimus 

mielenterveysasiakkaan tärkeimmän in-

tegriteetin ulottuvuuden selvittäminen 

hoitotyön kontekstissa 

ihmisen sukupuolen, iän ja terveyson-

gelman luonteen merkityksen selvittä-

minen integriteetin kokemuksessa 

  

hoidon etenemisen tutkiminen hoidon 

tarpeen arvioinnin jälkeen 

hoidon jatkuvuuteen liittyvä lisätutki-

mus 

selvittää potilasryhmät tai yksittäisen 

potilaat, joiden seuranta on toteutettava 

osastohoidon jälkeen sairaalahenkilö-

kunnan tai avohoitohenkilökunnan toi-

mesta 

  

ihmisten voimavarojen selvittäminen sairaudessa selviytymiseen liittyvä lisä-

tutkimus erilaisten oireenhallintakeinojen toteutu-

misen tutkiminen käytännössä 

potilaisen käyttämien selviytymiskeino-

jen selvittäminen 

vertaistuen tutkiminen vertaisen roolin 

ja sitoutumisen näkökulmasta 

   

toivoa herättävien auttamismenetelmien 

kehittäminen ja niiden tuloksellisuuden 

arviointi 

potilaan parantumista tukevien interven-

tioiden lisätutkimus 

hoitotyön interventioihin liittyvät jatko-

tutkimushaasteet 

potilaan voimaantumista tukevien inter-

ventioiden selvittäminen 



 

 

L
IIT

E
 6

/1
9 

potilaiden kokemusten tutkiminen käy-

tetyistä menetelmistä ja niiden tehok-

kuudesta sekä toimivuudesta 

  

systemaattinen kirjallisuuskatsaus poti-

laan elämänlaatua parantavista hoitotyön 

interventioista 

elämänlaatua parantavien interventioi-

den lisätutkimus 

terveyteen liittyvän elämänlaadun paran-

tamiseksi tehtyjen interventioiden vai-

kutusten tutkiminen 

potilaan ja perheen jäsenten arvioiden 

tutkiminen elämänlaatua parantavista in-

terventioista 

  

puolison ja muiden perheenjäsenten 

huomiointiin liittyvien interventioiden 

kehittäminen 

puolisoa ja perhettä huomioivien inter-

ventioiden lisätutkimus 

puolison huomiointiin sopivien näyttöön 

perustuvien interventioiden kehittämi-

nen 

   

henkilökunnan arvojen selvittäminen so-

maattisen hoidon alueella 

arvoihin liittyvä lisätutkimus hoitotyötä ohjaaviin periaatteisiin liitty-

vät jatkotutkimushaasteet 

mielenterveystyötä ja alan koulutusta 

ohjaavien arvojen selvittäminen 

hoitokulttuureja vertailevan tutkimuksen 

tekeminen psykiatrisen toiminnan tilasta 

ja arvokysymyksistä kansainvälisesti 

mielenterveystyön arvon selvittäminen 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa  

vankiloiden, sotalaitoksen, kirkon sekä 

uskonnollisten yhteisöjen ja poliittisten 

päättäjien arvo- ja valtakysymysten sel-

vittäminen 
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kehittämisprojektin luominen potilaiden 

potilasoikeuksien lisäämiseksi 

potilaan oikeuksiin liittyvä lisätutkimus 

potilaan itsemääräämisoikeuden toteutu-

misen tutkiminen psykiatrisessa päivys-

tystyössä 

potilaan itsemääräämisoikeuden toteutu-

misen selvittäminen videovälitteisessä 

hoitoneuvottelussa 

psykiatrisen potilaan itsemääräämisoi-

keuden tutkiminen 

itsemääräämisoikeuteen liittyvien käsit-

teiden ja niiden merkitysten selvittämi-

nen hoitotyössä 

   

läheisten ja omaisten käsitysten selvittä-

minen asiakkaan sekä läheisten osalli-

suudesta mielenterveys- ja päihdetyössä 

potilaan osallisuuteen ja asiakaslähtöi-

syyteen liittyvä lisätutkimus 

osallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen liit-

tyvät jatkotutkimushaasteet 

asiakkaan osallisuuden toteutumisen tut-

kiminen käytännössä mielenterveys- ja 

päihdetyössä 

palveluiden käyttäjien osallisuutta vah-

vistavan tutkimuksen tekeminen 

enteraalisen ravitsemuksen mahdolli-

suuksien selvittäminen potilaslähtöisen 

hoidon kehittämisessä anoreksian hoi-

dossa 

  

omaisten tarvitsemien palveluiden sel-

vittäminen psykiatrisessa hoidossa 

omaisten osallisuuteen ja tukemiseen 

liittyvä lisätutkimus 

omaisten yhteistyöosallisuuden selvittä-

minen psykiatrisessa hoidossa 

omaisten näkökulman tutkiminen hoito-

neuvotteluissa suuremmalla omaismää-

rällä 
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omaisjärjestöihin kuulumattomien per-

heenjäsenten kokemusten selvittäminen 

omasta selviytymisestään 

  

kokemusarvioinnin vaikutusten vaikut-

tavuuden tutkiminen organisaatiossa 

kokemusasiantuntijoiden osallisuuteen 

liittyvä lisätutkimus 

kokemustiedon käytön tutkiminen tutki-

musprosessiin eri vaiheissa 

kokemusasiantuntijoiden hyödyntämi-

sen tarkasteleminen ammattilaisten nä-

kökulmasta 

tieteellisen tutkimusnäytön lisääminen 

kokemusasiantuntijajohtoisesta kehittä-

mistyöstä 

kokemusasiantuntijoiden osallisuuden 

tutkiminen kvantitatiivisin menetelmin 

   

potilasohjeiden tarpeen selvittäminen lä-

heisten näkökulmasta 

potilasohjeisiin liittyvä lisätutkimus potilaan tiedonsaantiin liittyvät jatkotut-

kimushaasteet 

potilasohjeiden tarpeen selvittäminen 

potilaiden näkökulmasta 

  

potilasohjauksen kriteerien kehittäminen 

ja käyttökelpoisuuden arviointi 

potilasohjaukseen liittyvä lisätutkimus 

sairaanhoitajien potilasohjaukseen liitty-

vää tietämystä ja taitoja tukevien vaikut-

tavien menetelmien tutkiminen 

itsehallintaa tukevien systemaattisten ja 

käyttökelpoisten menetelmien tutkimi-

nen potilasohjauksessa 

  

yksityisellä sektorilla toimivien psykiat-

risten toimintayksiköiden sähköiseen 

potilasopetusmenetelmään liittyvien kä-

sitysten ja tarpeellisuuden tutkiminen 

sähköiseen potilasohjaukseen liittyvä li-

sätutkimus 
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potilaiden tukeminen IT-pohjaisen poti-

lasohjauksen avulla 

hoitajien kouluttaminen ja kannustami-

nen IT-pohjaisen potilasohjauksen käyt-

töön 

IT-pohjaisen potilasohjauksen käytettä-

vyyden, helppokäyttöisyyden, motivaa-

tion, koulutuksen ja organisaatioon liit-

tyvien tekijöiden tutkiminen 

   

eri tiedonvälittämismenetelmien vaikut-

tavuuden tutkiminen 

tiedonsaannin menetelmien vaikuttavuu-

den tutkimus 

hoitotyön vaikuttavuuteen liittyvät jat-

kotutkimushaasteet 

kirjallisten potilasohjeiden vaikuttavuu-

den arviointi 

sähköisen potilasopetusmenetelmän vai-

kuttavuuden tutkiminen 

  

depressiohoitajien ohjaamien ryhmien 

vaikuttavuuden arvioiminen 

hoidossa käytettyjen interventioiden vai-

kuttavuuden lisätutkimus 

depressiohoitajan käyttämien hoitome-

netelmien ja niiden vaikuttavuuden tut-

kiminen 

eristämistä ja sitomista ennaltaehkäise-

vien interventioiden ja ohjelmien vaikut-

tavuuden tutkiminen 

  

itsetuntoa tukevien menetelmien vaikut-

tavuuden tutkiminen kvantitatiivisesti 

potilasta tukevien interventioiden vai-

kuttavuuden lisätutkimus 

tuki-interventioiden vaikuttavuuden tut-

kiminen mielenterveyspotilaiden perhe-

hoitotyössä 

erilaisten potilaan elämänlaatua tukevien 

interventioiden vaikuttavuuden arviointi 

  

hoidon tarpeen arvioinnin kustannusvai-

kuttavuuden selvittäminen 

hoidon vaikuttavuuden tutkimus 
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hoidon vaikuttavuuden tutkiminen sys-

temaattisesti ja tietoisen hoidon tarjoa-

misen aikana 

eri sairausryhmien saaman psykiatrisen 

hoitotyön ja sen vaikuttavuuden tutkimi-

nen kotona selviytymisessä ja myöhem-

missä stressaavissa elämäntilanteissa 

  

koulutuksen vaikuttavuuden tutkiminen 

päivystyspoliklinikan sairaanhoitajien 

psyykkisen avun tarpeen arvioinnin 

osaamiseen 

koulutuksen vaikuttavuuden lisätutki-

mus 

koulutuksen vaikuttavuuden tutkiminen 

päivystyspoliklinikan sairaanhoitajien 

mielenterveyteen liittyvään osaamiseen  

koulutuksen vaikuttavuuden tutkiminen 

päivystyspoliklinikan sairaanhoitajien 

työssäjaksamiseen  

  

informaatioteknologian koulutuksen si-

sällön ja vaikuttavuuden arviointi hoito-

työssä ja sen koulutuksessa 

IT-kurssien vaikuttavuuden lisätutkimus 

verkkokurssin vaikuttavuuden tutkimi-

nen hoitajien kehittämisajatuksiin 

omasta työyksiköstään 

kokeellisten tutkimusten tuottaminen 

hoitajien oppimisesta tuottamaan lisätie-

toa verkkokurssin vaikuttavuudesta 

verkkokurssien vaikuttavuuden arviointi 

suhteessa potilaiden terveyteen 

   

IT-sovelluksia tukevien mielenterveys-

organisaatioiden palautejärjestelmän tut-

kiminen 

informaatioteknologian sovelluksiin liit-

tyvä lisätutkimus 

teknologian hyödyntämiseen liittyvät 

jatkotutkimushaasteet 
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näyttöön perustuvan tiedon lisääminen 

informaatioteknologian käytöstä potilai-

den itsehallinnan tukemisessa 

informaatioteknologian sovellusten vai-

kutusten tutkiminen ammattilaisten roo-

lien muutoksiin 

informaatioteknologian sovellusten arvi-

oiminen käyttäjien näkökulmasta 

informaatioteknologian käytön yhteyden 

tutkiminen työtyytyväisyyteen ja stres-

siin 

yhteistyön, organisaatiokulttuurin ja tie-

don jakamisen sekä johtamisjärjestel-

män tarkempi arvioiminen informaatio-

teknologian toteuttamisessa organisaa-

tiossa 

  

videoneuvottelun aikaisen tunneilmas-

ton selvittäminen 

videoyhteyksien käyttöön liittyvä lisä-

tutkimus 

telepsykiatrisen toiminnan vaikuttavuu-

den tutkiminen 

teknisten ongelmien vaikutusten tutki-

minen videoyhteyksien käyttöasteeseen 

ja käyttöhalukkuuteen 

seurantatutkimus yhteistyön kehittymi-

sestä ja toimintakäytäntöjen muotoutu-

misesta telepsykiatrisessa yhteistyössä 

  

verkkokurssin pitkän ajan vaikutusten 

tutkiminen 

verkkokursseihin liittyvä lisätutkimus 

potilaisiin ja heidän hoitoonsa liittyvien 

verkkokurssien vaikutusten arviointi po-

tilaiden näkökulmasta 

ohjaajien ja oppilaiden oppimisprosessin 

tutkiminen verkkokurssin käytössä 
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internet-sivustojen ja sosiaalisen median 

käytön tutkiminen 

internetin ja sosiaalisen median käyttöön 

liittyvä lisätutkimus 

potilaan kanssa käytävän internet-sivu-

jen ja sosiaalisen median käyttöön liitty-

vän keskustelun tutkiminen 

    

käytettyjen elämänlaatumittareiden omi-

naisuuksien ja käytettävyyden lisätutki-

mus 

elämänlaatua ja selviytymistä mittaavien 

mittareiden lisätutkimus 

mittareihin liittyvät jatkotutkimushaas-

teet 

tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiin 

kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

pelko- ja selviytymismittareiden yhdis-

täminen tutkimuksen avulla 

pelko- ja selviytymismittareiden luotet-

tavuuden testaaminen 

  

selvittää osaamisen arviointimittarin ky-

kyä mitata osaamista poliklinikoilla 

osaamisen arviointimittarin lisätutkimus 

osaamisen arviointimittarin soveltuvuus-

tutkimuksen toistaminen ajoittain 

osaamisen arviointimittarin soveltuvuu-

den testaaminen lasten- ja nuorisopsyki-

atriseen hoitotyöhön 

  

kansainvälisesti kehitettyjen osallisuutta 

mittaavien mittareiden soveltaminen ja 

pilotointi 

hoidon toteutumista mittaavien mittarei-

den lisätutkimus 

potilastyytyväisyysmittarin validiteetin 

ja reliabiliteetin tutkiminen 

RILH-mittarin kehittäminen mielenter-

veyspalveluiden käyttöön 

RILH-(hoidon laatu) mittarin ominai-

suuksien soveltuvuuden selvittäminen 

psykiatriseen hoitotyöhön 

  

organisaation toiminnan tilan mittarin 

soveltuvuuden testaaminen somaattisilla 

osastoilla 

organisaation toimintaa mittaavien mit-

tareiden lisätutkimus 
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hoitotyösensitiivisten mittareiden kehit-

täminen psykiatrisen hoitotyön tulosten 

mittaamiseen 

selvittää organisaatioon sitoutumisen 

osa-alueen parantamista mittarissa työ-

hyvinvoinnin näkökulmasta 

  

kaaoksen kokemukseen liittyvien teki-

jöiden operationalisoiminen eristämis-

päätösmittariin 

eristämispäätösmittarin lisätutkimus 

eristämispäätösmittarin käytön tutkimi-

nen interventiona ja toiminnan kehittä-

misen apuvälineenä 

eristämispäätösmittarissa havaittujen 

virheiden korjaaminen 

   

mittareiden kehittäminen anoreksian 

hoitoa tutkivien määrällisten tutkimus-

ten toteuttamiseksi 

mittareiden kehittämiseen liittyvä lisä-

tutkimus 

menetelmälliseen kehittämiseen liittyvät 

jatkotutkimushaasteet 

konkreettisten mittareiden kehittäminen 

voimavaraisuuden arviointiin tutkimuk-

sen avulla 

arviointimittareiden testaaminen ja ke-

hittäminen suomalaiseen käyttöön 

perhehoitotyötä koskevan kyselylomak-

keen päivittäminen ja uudelleen testaus 

  

faktorianalyysin avulla luodun mallin 

testaaminen konfirmatorisella faktori-

analyysillä 

menetelmällinen ja sisällöllinen lisätut-

kimus 

laadittujen suositusten sisältöjen pilotoi-

minen ja arvioiminen käytännössä 

terveydenedistämistyön menetelmien ja 

terveysseurannan indikaattoreiden kehit-

täminen 
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jälkipoliklinikkatoimintaan liittyvien kä-

sitteiden määrittäminen 

käsitteiden määrittelyyn liittyvä lisätut-

kimus 

tutkimusmetodeihin liittyvät jatkotutki-

mushaasteet 

  potilaiden henkilökuntaan kohdistaman 

väkivallan määrittelyn selkeyttäminen 

sekavuus-käsitteen tutkiminen käsite-

analyysin avulla 

perhehoitotyön käsitteiden selkiyttämi-

nen 

  

narratiivisen lähestymistapaan perustu-

van hoitamaan oppimisen opetussuunni-

telman kehittäminen 

narratiivisen lähestymistavan käyttöön 

liittyvä lisätutkimus 

narratiivisen tutkimusmetodiikan kehit-

täminen hoitotieteessä 

potilaiden ja heidän läheistensä kerto-

musten tutkiminen psyykkisestä sairas-

tumisesta narratiivisen haastattelun 

avulla 

narratiivisen lähestymistapaan perustu-

van hoitamisen menetelmän kehittämi-

nen 

asiantuntijoiden rakentamien kertomus-

ten tutkiminen psykiatrisesta hoidosta ja 

sen kehittymisestä 

    

väestön mielenterveyttä ylläpitävien 

seikkojen selvittäminen ihmisten omiin 

käsityksiin perustuen 

terveyteen ja mielenterveyteen liittyvä 

lisätutkimus 

mielenterveyden edistämistyöhön liitty-

vät jatkotutkimushaasteet 

mielenterveyteen ja mielenterveystyö-

hön kohdistuvat jatkotutkimusaiheet 

väestön kokemusten ja arvioiden selvit-

täminen yhteiskunnallisten päätösten 

merkityksestä mielenterveydellisesti 

terveyttä ja terveyden edistämistä koske-

van ontologisen tason tiedon lisääminen 

lisätiedon hankkiminen mielentervey-

destä 
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väestötason terveysinterventioiden teke-

minen ja niiden vaikutusten tutkiminen 

  

selvittää kansallisesti saatavilla olevat 

yhteneväiset, rekisteriperustaiset tunnus-

luvut psykiatrian kontekstissa 

mielenterveystyön toimintaan liittyvä li-

sätutkimus 

väestön mielenterveyttä edistävän ja säi-

lyttävän toiminnan selvittäminen 

  

lisätiedon hankkiminen mielenterveys-

työstä moniammatillisena työnä 

moniammatilliseen mielenterveystyöhön 

liittyvä lisätutkimus 

hoitokäytäntöjen arvioiminen moniam-

matillisesta näkökulmasta 

aikuisten mielenterveystyössä moniam-

matillisten työryhmien työnjaon tutkimi-

nen perhetyössä 

   

mielenterveystyön toteuttamisen tutki-

minen käytännössä 

mielenterveyspalveluihin liittyvä lisätut-

kimus 

mielenterveyspalveluiden tuottamiseen 

liittyvät jatkotutkimushaasteet 

tarjottujen palvelujen pitkän ajan vaiku-

tusten tutkiminen  

olemassa olevien palveluiden hyödyntä-

misen selvittäminen 

peruspalveluiden parantamisen selvittä-

minen 

  

hyödyntämisen tutkimus organisaation 

näkökulmasta 

organisaatioihin liittyvä lisätutkimus 

hyödyntämisnäkökulman tutkiminen 

kvantitatiivisella tutkimuksella 

    

 


