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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata psykiatrisessa sairaalahoidossa olevan potilaan 
tärkeänä pitämiä tiedon alueita, tiedonsaannin toteutumista sekä potilaan taustatekijöiden 
yhteyttä potilaan tiedonsaantiin. Lisäksi selvitettiin, millä tavoin potilaat haluaisivat saada 
tietoa, tiedonsaannin ongelmia potilaiden kuvaamina ja potilaiden näkemyksiä tiedonsaannin 
kehittämiseksi. 
 
Tutkimus toteutettiin eräässä eteläsuomalaisessa psykiatrisessa sairaalassa. Tutkimukseen 
otettiin mukaan tutkimuskriteerit täyttäneet ja vapaaehtoisen suostumuksen antaneet potilaat 
uloskirjoitusjärjestyksessä. Aineisto kerättiin haastattelemalla 51 potilasta puolistrukturoidun 
haastattelun avulla. Mittari oli kehitetty tätä tutkimusta varten. Kvantitatiivinen aineisto ana-
lysoitiin kuvailevin tilastolisin menetelmin (Mann Whitney U-testi, t-testi).  Kvalitatiivinen 
aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä. 
 
Tutkimus osoitti, että psykiatrisessa sairaalahoidossa olevat potilaat pitivät tärkeänä saada 
tietoa sairaudesta ja hoidosta, eri tukimuodoista sekä potilaan oikeuksista. Potilaat eivät kui-
tenkaan koe saavansa riittävästi tietoa näiltä alueilta. Suurin osa vastaajista toivoi saavansa 
tietoa keskustellen henkilökunnan kanssa. Keskustelujen lisäksi he toivoivat saavansa tietoa 
usealla eri tavalla rinnakkain sekä mahdollisuuksia itsenäiseen tiedon hankintaan. Tiedon-
saannin ongelmat potilaiden kuvaamina olivat rajoitettu tiedon antaminen, potilaan kohtaami-
seen liittyvät ongelmat sekä henkilökunnan ja potilaan omien tiedollisten edellytysten vaja-
vuudet. Tiedonsaannin kehittämisalueita potilaiden kuvausten mukaan olivat tiedonvälittä-
mistapojen kehittäminen, potilaan huomioimisen kehittäminen sekä henkilökunnan riittävän 
tiedon varmistaminen.  
 
Mielenterveyspotilaan hoitotyötä tulee kehittää, jotta potilaiden tiedonsaantia voidaan tukea 
aiempaa paremmin. Käytäntöön tarvitaan strukturoituja, potilaan yksilölliset tarpeet huo-
mioivia menetelmiä, jotka mahdollistavat potilaiden tiedonsaannin usealla tavalla rinnakkain 
sekä tukevat itsenäistä tiedon etsintää. Myös uuden teknologian hyödyntäminen mielenterve-
ystyössä on ajankohtaista. Mielenterveystyössä toimiva hoitohenkilökunta tarvitsee tukea, 
kuten työnohjausta ja koulutusta, kyetäkseen vastaamaan potilaiden tarpeisiin ja tarjoamaan 
laadukasta hoitoa muuttuneessa palvelujärjestelmässä. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkit-
tua tietoa eri tiedonvälittämismenetelmien vaikuttavuudesta, jotta voidaan edelleen kehittää 
tehokkaaksi havaittuja menetelmiä. 
 
Avainsanat: potilaan tiedonsaanti, mielenterveyspotilas 
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The purpose of this study was to explore spheres of information rated important by patients, 
realization of information supply, and the methods through which patients wanted to access 
information. Patients also described in their own words the problems of information supply 
and offered suggestions for the development of successful information supply.  
 
The data collection was carried out in psychiatric hospital in southern Finland. The data were 
collected by interviewing 51 patients with a semi-structured questionnaire specifically devel-
oped for this study. The interviews were intended for patients who were discharging from the 
participating wards, fulfilled inclusion criteria and gave informed consent to participation. 
The structured questions were analysed through descriptive statistical methods (Mann Whit-
ney U-test, t-test). The open-ended questions were analysed using inductive content analysis.  
 
Patients considered access to information concerning illness and care, different kinds of sup-
port and patients’ rights important during their hospitalization period. Patients’ access to in-
formation was not fully realized. Most patients wanted to receive information through discus-
sions with staff and through parallel methods. They also wanted receive information inde-
pendently. As reported by patients the problems of the information access were limited in-
formation supply, problems related to patient-staff interaction and staff’s and patient’s lim-
ited knowledge level. Patient’s suggestions for developing information access were develop-
ing methods to supply information, developing patient-staff encountering and pay attention to 
personnel’s professional knowledge.  
 
In the future it would be important to develop tailored structured methods of information 
supply. Information supply should be carried out through parallel ways and use of new tech-
nology would also be integrated to mental health care. Personnel among mental health care 
need support to manage with patients’ demands and changes in the provision of mental health 
care services. Further research is needed to evaluate effectiveness of different patient educa-
tion methods.  
 
Keywords: patient information, psychiatric patient  
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1. JOHDANTO 
 

Riittävä tieto sairaudesta ja hoidosta on yksi potilaan itsenäiseen selviytymiseen ja hoidon 

tuloksellisuuteen yhteydessä oleva tekijä (Latvala 1998, Lowry 1998, Tiri 2000). Lisäksi po-

tilaan tiedonsaanti sairaudesta ja hoidosta on eräs keskeisimpiä potilaan oikeuksia (Laki poti-

laan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden 

tiedonsaantia on tarkasteltu osana hoidon laatua potilaiden tyytyväisyyden näkökulmasta 

(Hansson 1989, Svensson & Hansson 1994, Alexius ym. 2000). Tiedonsaantia on tarkasteltu 

myös potilaan itsemääräämisoikeuden edellytyksenä (Välimäki 1998), osana hoidon tuloksel-

lisuutta (Tiri 2000) ja potilaslähtöisen hoidon osatekijänä (Latvala 1998). Potilaan tiedon-

saannissa on kuitenkin jo 1980-luvulta lähtien havaittu olevan puutteita (Hansson 1989, 

Svensson & Hansson 1994, Alexius ym. 2000).  

 

Mielenterveyspotilaan tiedonsaannin kehittäminen sairaalaympäristössä on ajankohtaista pal-

velujärjestelmän muutosten sekä mielenterveydenongelmien yleisyyden vuoksi. Palvelujär-

jestelmää on kehitetty avohoitopainotteiseksi vähentämällä sairaalapaikkoja runsaasti. Vuon-

na 1990 psykiatrisia sairaansijoja oli 12 336, kun niitä vuonna 2000 oli jäljellä 3968. (Suo-

men tilastollinen vuosikirja 1998, Suomen Kuntaliitto 2000, Kansaneläkelaitos 2001.) Sa-

manaikaisesti hoitoajat sairaalassa ovat lyhentyneet (Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastolli-

nen vuosikirja 2000). Mielenterveydenhäiriöiden yleisyyttä kuvaa se, että vuonna 2000 mie-

lenterveysongelmat olivat kolmanneksi yleisin maksuperuste sairauspäivärahojen maksuun 

(Kansaneläkelaitos 2001) ja suurin yksittäinen peruste työkyvyttömyyseläkkeen maksuun 

vuonna 1999 (Eläketurvakeskus & Kansaneläkelaitos 2000). Nämä muutokset lisäävät tarvet-

ta tukea potilaiden itsenäistä selviytymistä aikaisempaa tehokkaammin ja kehittää potilaiden 

tiedonsaantia vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan psykiatrisen sairaalahoidon aikana.  

 

Tiedonsaannin kehittämisessä on potilaan näkökulman huomioiminen ollut vähäistä siitä 

huolimatta, että asiakaslähtöisyys on nostettu erääksi terveydenhuollon ja mielenterveystyön 

keskeisistä kehittämisen alueista sekä kansallisissa että kansainvälisissä suosituksissa. Ter-

veydenhuolto 2000-luvulle laatusuosituksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1998) ja Mie-

lenterveyspalvelujen laatusuosituksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001b) korostetaan 

asiakaan näkökulman huomioimista. Myös Euroopan Unionin suosituksissa Framework for 

Promoting Mental Health in Europe (Lahtinen ym. 1999) ja Public Health Approach on Men-

tal Health in Europe (Lavikainen ym. 2000) painotetaan asiakaslähtöisyyttä mielenterveys-

palvelujen kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Potilaan näkökulman sisällyttämi-
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nen hoidon kehittämiseen ja laadun arviointiin nähdään näissä suosituksissa yhtenä potilaan 

aktiivista roolia tukevana tekijänä.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata psykiatrisessa sairaalahoidossa olevan potilaan 

tärkeänä pitämiä tiedon alueita, tiedonsaannin toteutumista sekä potilaan taustatekijöiden 

yhteyttä potilaan tiedonsaantiin. Lisäksi selvitetään, millä tavoin potilaat haluaisivat saada 

tietoa, tiedonsaannin ongelmia potilaiden kuvaamina ja potilaiden näkemyksiä tiedonsaannin 

kehittämiseksi. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä psykiatrisen hoitotyön käytäntö-

jen kehittämisessä. Potilaan tiedontarpeisiin ja tiedonsaannin toteutumiseen huomiota kiinnit-

tämällä voidaan vastata potilaiden tarpeisiin ja tukea aikaisempaa paremmin heidän tiedon-

saantiaan sairaalahoidon aikana. Lisäksi tiedonsaannin ongelmien ja kehittämisehdotusten 

kartoittaminen potilaan näkökulmasta mahdollistaa aikaisempaa potilaslähtöisempien mene-

telmien kehittämisen. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1. Tiedon merkitys potilaan hyvinvoinnille 

 

Tiedolla sairaudesta ja hoidosta on merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kokemukselle (Åsted-

Kurki 1992). Tiedon antaminen sairaudesta ja hoidosta vaikuttaa positiivisesti potilaan tieto-

tasoon (Kuipers ym. 1994, Ascher-Svanum & Whitesel 1999) ja lisää hänen ymmärrystään 

omasta sairaudesta ja sen luonteesta (Lam & Wong 1997). Joustava tapa soveltaa saatua tie-

toa omaan elämäntilanteeseen mahdollistaa terveydenhuoltojärjestelmästä riippumatonta sel-

viytymistä (Lam & Wong 1997, Latvala 1998, Nikkonen 1999). Riittävä tiedonsaanti on yh-

teydessä myös potilaan kokemaan tyytyväisyyteen hoidon muita osa-alueita kohtaan. Tiedon-

saantiin tyytyväiset potilaat ovat ilmaisseet tyytyväisyyttä muun muassa hoitoajan pituuteen 

sekä tyytyväisyyttä hoitoon kokonaisuutena. (Hansson 1989.) 

 

Tiedon antaminen on yksi itsemääräämisen perusedellytyksistä. Kyetäkseen osallistumaan 

aktiivisesti hoitoaan koskevaan päätöksentekoon potilaan on tiedettävä riittävästi omasta sai-

raudestaan ja sen hoidosta. (Latvala 1998, Välimäki 1998.) Potilaan tiedonsaantioikeutta voi-

daan myös pyrkiä rajoittamaan potilaan heikentyneen itsemääräämiskyvyn perusteella. Sai-

rauden vuoksi sekavassa mielentilassa oleva potilas saattaa olla kyvytön hahmottamaan toi-

mintansa seurauksia realistisella tavalla. Toisaalta voidaan ajatella, ettei sairastuminen vie 

potilaalta oikeutta inhimilliseen kohteluun, jolloin myös sekavassa mielentilassa oleva potilas 

on oikeutettu saamaan sairautta ja hoitoa koskevaa tietoa. (Roberts ym. 2002.) Potilaan itse-

määräämistä vahvistamalla tuetaan hänen kykyään selviytyä mahdollisimman itsenäisesti 

jokapäiväisessä arjessa sairautensa kanssa (Latvala 1998, Välimäki 1998). Potilaan itsenäisen 

selviytymisen tukeminen on tärkeää mielenterveyspalvelujen painottuessa lisääntyvästi avo-

hoitoon (Latvala 1998, Lahtinen ym. 1999, Tiri 2000).  

 

Potilaan itsenäisen selviytymisen tukeminen edistää työ- ja toimintakyvyn säilymistä ja on 

yhteydessä vähentyneeseen terveyspalvelujen käyttöön (Karila 1994, Perry ym. 1999). Poti-

laan ymmärtäessä itseään ja sairauttaan hän kykenee käyttämään saamaansa tietoa omassa 

elämäntilanteessaan sopivalla tavalla (Åsted-Kurki 1992). Hän kykenee etsimään apua var-

haisessa vaiheessa voinnin heikentyessä, mikäli hän on tietoinen sairaudesta, sen oireista ja 

avunsaantimahdollisuuksista. Varhainen hoitoon hakeutuminen puolestaan vähentää sairau-

den vaikeampien vaiheiden määrää ja pidentää niiden väliä. (Karila 1994, Perry ym. 1999.) 
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Vähentyneellä terveyspalvelujen käytöllä on taloudellista merkitystä yhteiskunnan tasolla 

(Knapp ym. 2004). Lisäksi potilaan mahdollisimman itsenäinen selviytyminen parantaa hä-

nen elämänlaatuaan, mikä on merkittävä tekijä yksilön kannalta (Timko ym. 1993, Nikkonen 

1999).  

 

 

2.2 Potilaan tiedonsaantia tukeva ohjeisto 

 

Potilaat ovat kuvanneet välttämättömänä hyvälle hoidolle sen, että he saavat tietoa sairaudes-

ta ja hoidosta henkilökunnalta (Leino-Kilpi & Vuorenheimo 1992). Tiedon antaminen poti-

laalle on osa laadukasta hoitoa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001b). Potilaan tiedonsaantiin 

on kiinnitetty huomiota sekä kansainvälisissä että kansallisissa suosituksissa. Framework for 

promoting mental health in Europe -suosituksen (Lahtinen ym. 1999) mukaan tarvitaan kan-

sallisia kampanjoita lisäämään väestön tietämystä mielenterveysongelmista ja mielenterveys-

palveluista. Tavoitteena on näin vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä negatiivisia ja 

virheellisiä käsityksiä sekä lisätä palvelujen näkyvyyttä.  

 

Riittävän tiedonsaannin varmistamiseksi tiedon antaminen pelkästään terveyspalvelujen pii-

rissä ei ole riittävää, vaan se tulisi ulottaa kaikille yhteiskunnan tasoille. Mielenterveyspalve-

lujen laatusuosituksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001b) määritetään potilaan tiedon-

saantia varsin laajasti. Suosituksen mukaan potilaille tulee tiedottaa mielenterveyteen liitty-

vistä asioista, mielenterveyspalveluista ja siitä, kuinka palveluihin hakeudutaan. Erityisesti 

tieto siitä, miten toimia kriisitilanteissa tulee olla saatavilla vaivatta. Potilaalla tulee myös 

olla tieto missä hoitopaikassa hänen hoitonsa toteutuu ja kuka on hänen hoidostaan vastaava 

henkilö, johon voi ottaa yhteytä tarvittaessa. Laatusuosituksen tavoitteena on, että potilas on 

perillä hoitosuunnitelmansa sisällöstä ja on tämän myötä sitoutunut suunnitelmaan. 

 

Potilaan tiedonsaantia on määritelty myös sosiaali- ja terveyspalveluissa toimivien ammatti-

ryhmien eettisissä ohjeissa. Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden (Sairaanhoitajaliitto 1996) mu-

kaan sairaanhoitajan velvollisuus on kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja järjestää 

potilaalle mahdollisuuksia osallistua hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Ohjeissa mainitaan 

myös hoitosuhteen avoimuudesta. Sairaanhoitajien lisäksi myös muilla mielenterveystyössä 

toimivilla ammattiryhmillä, kuten lääkäreillä (Suomen Lääkäriliitto 1988), fysioterapeuteilla 

(Suomen Fysioterapeuttiliitto 2000), psykologeilla (Suomen Psykologiliitto 1997) ja mielen-
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terveyshoitajilla (Mielenterveyshoitajaliitto 1999) on omia eettisiä ohjeitaan, joissa ammatti-

henkilöitä velvoitetaan toimimaan potilaan tiedonsaantia edistävästi.  

 

Potilaan tiedonsaantia on määritelty eettisten suositusten ja ohjeiden lisäksi lainsäädännöllä. 

Lainsäädännöstä voidaan löytää useita toisiaan tukevia määräyksiä potilaan tiedonsaantia 

koskien. Tärkeää on kyetä hahmottamaan laeista niiden keskeisten periaatteiden kokonaisuus, 

joiden mukaan potilaan tiedonsaantioikeus määräytyy (Jouttimäki 2000). Eräänä hyvin kes-

keisenä potilaan tiedonsaantia määrittävänä lakina voidaan pitää lakia potilaan asemasta ja 

oikeuksista (785/1992), jonka toisen luvun 5. pykälässä määritellään potilaan tiedonsaantioi-

keus. Lain mukaan potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merki-

tyksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksesta sekä muista hänen hoitoonsa liitty-

vistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Tiedonsaantia voidaan 

rajata silloin kun on ilmeistä, että selvityksen saamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan 

terveydelle. Tieto on lain mukaan annettava potilaalle niin, että hän ymmärtää saamansa tie-

don. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) on hyvin samankal-

tainen kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista asiakkaan tiedonsaantioikeuden osalta. Siinä 

ei kuitenkaan ole mainittu asiakkaan tiedonsaannin rajaamista lääketieteellisin tai muin pe-

rustein. 

 

Potilasvahinkolain (585/1986) mukaan potilasta tulee informoida merkityksellisistä riskeistä, 

joita hoitoon tai hoitamattomuuteen saattaa liittyä. Hyvin harvinaisten riskien kertomatta jät-

täminen ei kuitenkaan oikeuta potilasvahinkolain mukaisiin korvauksiin. Oleellisen infor-

maation laiminlyönnillä on merkitystä korvausperusteena ensisijaisesti tilanteissa, joissa poti-

laan oma tahto on ratkaiseva toimenpiteen suorittamiselle. Informaation puutteen osoittami-

nen ei yksin oikeuta korvaukseen. Lisäksi on selvitettävä, miten potilas olisi menetellyt, mi-

käli hän olisi saanut riittävästi informaatiota. Potilaan oletetaan tekevän päätöksensä, kun hän 

on ensin vertaillut eri vaihtoehtoja ja niihin liittyviä hyötyjä sekä haittoja. Laki jättää jossain 

määrin epäselväksi, missä kulkee näiden merkittävien riskien ja vähemmän merkittävien ris-

kien rajat (Mikkola 2000). Myös laissa lääketieteellisistä tutkimuksista (488/1999) mainitaan, 

että potilaalla on oltava riittävästi tietoa tutkimukseen liittyen. Tämä pitää sisällään myös 

riskeistä ja mahdollisesta hyödystä tiedottamisen. 

 

Mielenterveyslaissa (1116/1990) mainitaan potilaalle tiedottamisesta koskien hoitopäätöstä 

vastentahtoisesta hoidosta. Lain mukaan potilaalle on myös kerrottava valitusmahdollisuu-
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desta koskien vastentahtoista hoitopäätöstä sekä vastentahtoisessa hoidossa olevan potilaan 

omaisuuden väliaikaisesta haltuunotosta ja yhteydenpidon rajoittamisesta (Laki mielenterve-

yslain muuttamisesta 1423/2001). Tarkkailussa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa ole-

van potilaan tiedonsaanti ei aina toteudu lain hengen mukaisesti. Potilaalle annetaan tieto 

hoitomääräyksestä tai tarkkailuun asettamisesta, mutta useinkaan potilas ei siinä tilanteessa 

kykene vastaanottamaan ja ymmärtämään tätä tietoa. (Bärlund-Toivonen 2000.) 

 

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot (Henkilötietolaki 523/1999). Potilaalle 

on ilman aiheetonta viivytystä annettava mahdollisuus tutustua tietoihinsa ja pyydettäessä 

hänen tulee saada nämä tiedot kirjallisesti. Potilasasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen pe-

rusteella asiakirjojen tarkastaminen on varsin ongelmallista erityisesti psykiatrisessa sairaala-

hoidossa olevalle potilaalle (Bärlund-Toivonen 2000). 

 

Edellä mainituissa laeissa potilaan tiedonsaannin turvaamisella pyritään mahdollistamaan 

potilaan aktiivinen osallistuminen hoitoonsa. Tartuntatautilain (583/1986) mukaan tieto tart-

tuvasta lain piiriin kuuluvasta sairaudesta tuo potilaalle myös vastuuta olla aiheuttamatta tar-

tuntavaaraa. Tämä laki on ainoa, jossa mainitaan selkeästi lääkärin vastuu tiedottamisesta ja 

oikeaan hoitoon ohjaamisesta. Lisäksi potilaan tiedonsaantioikeutta määritellään myös päih-

dehuoltolaissa (41/1986) ja laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), joiden mu-

kaan potilaita on tarvittaessa autettava ratkaisemaan toimeentuloon, asumiseen ja työhön liit-

tyviä ongelmia. Tämän auttamisen voidaan ajatella pitävän sisällään tiedottamisen kyseisiin 

asioihin liittyen.  

 

Keskeisenä periaatteena edellä mainituissa laeissa on turvata potilaalle riittävä tiedonsaanti 

koskien sairautta ja hoitoa. Potilalle tulee tarjota monipuolisesti tietoa, jotta hän kykenee ak-

tiivisesti osallistumaan hoitoon sekä saamaan riittävät palvelut ja tuen. Laeissa olevat määrit-

telyt tiedonalueista vaihtelevat. Joissakin on määritelty alueita tarkasti, mutta yleensä oikeus 

tiedonsaantiin mainitaan varsin yleisesti. Ongelmana on myös, ettei laeissa pääsääntöisesti 

mainita mille ammattiryhmälle vastuu tiedottamisesta kuluu vaan vastuu jakaantuu yleisesti 

hoitavalle henkilökunnalle. Hoitotyön käytännössä ei myöskään ole olemassa kriteereitä, 

joiden avulla voidaan arvioida tiedonsaantia ja -antamista (Leavey ym. 1997).  
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2.3. Mielenterveyspotilaan tiedonsaanti 

 

2.3.1 Tieto sairaudesta ja hoidosta 

 

Terveyteen liittyvän tiedon antaminen on tärkeää yksilön terveyden ylläpitämisen, parantami-

sen, ja sairauksien ennaltaehkäisyn kannalta. Tällöin tiedolla on potilasta suojaava vaikutus. 

(Hajagos ym. 1998.) Mielenterveysongelmista kärsivät ovat usein somaattisesti sarastavam-

pia kuin väestö keskimäärin (Salokangas ym. 2000). Pitkäaikainen psyykenlääkkeiden käyttö, 

alentunut kyky huolehtia itsestä ja epäterveelliset elämäntavat alentavat potilaiden fyysistä 

vointia (Brown ym. 1999). Potilaat tarvitsevat tietoa ja tukea elintapoihin liittyen. Myös sek-

suaaliterveyteen liittyvän tiedon antaminen mielenterveysongelmista kärsiville on nähty tär-

keänä osana hoitoa (Morrisey 1998). 

 

Tiedon antamisella sairaudesta on havaittu olevan vaikutusta potilaan asennoitumiseen ja 

sitoutumiseen omaan hoitoonsa (Kuipers ym. 1994, Pevler ym. 1999, Kampman 2003 Pekka-

la & Merinder 2003). Potilaat ovat pitäneet diagnoosin, sairauden nimen tietämistä tärkeänä 

oman hoitonsa toteutumisen kannalta (Shergill ym. 1998). Tiedon antaminen lääkehoidosta 

vaikuttaa positiivisesti potilaan asenteisiin lääkitystään kohtaan (Kuipers ym. 1994) ja auttaa 

potilasta selviytymään lääkehoidostaan itsenäisemmin (Hornung ym. 1996). Potilaat, jotka 

ovat saaneet lääkitystä ja sen sivuvaikutuksia käsittelevää tietoa, sitoutuvat paremmin lääke-

hoitoonsa kuin potilaat, jotka eivät ole saaneet ohjausta (Pevler ym. 1999, Kampman 2003). 

Riittämättömästi tietoa lääkityksestä ja sen sivuvaikutuksista saaneet potilaat ovat kokeneet 

heille määrätyt lääkeannokset liian suurina (Hansson 1989). Sairaalahoidon aikana potilaalle 

tehdään usein myös erilaisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Riittämättömällä tiedonsaan-

nilla hoitotoimenpiteistä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia potilaan myöhempään hoitoon 

sitoutumiseen (Meehan ym. 2000). Sairaalaympäristö on potilaalle vieras ja saattaa aiheuttaa 

pelkoja ja ahdistusta (Hutu 1998). Hoitoympäristöä koskevalla tiedolla on potilaiden pelkoja, 

ahdistusta ja masennusta lievittävä vaikutus (Meehan ym. 2000).  

 

Potilaan lähiverkoston osallistuminen hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin koko 

hoidon ajan on tärkeä osa hoitoa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001b) ja läheisten osallistu-

mista pidetäänkin eräänä hoidon onnistumisen edellytyksenä (Cullberg 1999).  Potilaalla on 

oikeus päättää läheisten osallistumisesta hoitoon (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

785/1992) ja potilaat ovat ilmaisseet tyytyväisyyttä kun heidän läheisillään on ollut mahdolli-
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suus osallistua hoitoon (Perreault ym. 1999). Läheiset ovat usein sairaalahoidon jälkeen poti-

laan tärkein tukiverkosto, johon potilas tukeutuu ongelmatilanteissa. Potilaat ovat kokeneet 

läheiset tärkeinä lääkityksen toteutuksessa sekä psykoosin ennakoivien oireiden ja lääkityk-

sen mahdollisten sivuvaikutusten tunnistajina. He saattavat olla myös apuna saadun infor-

maation ymmärtämisessä ja toimia tukena epävarmoissa tilanteissa. Lisäksi lähiverkoston 

suhtautumisella on vaikutusta siihen, miten potilas hyväksyy oman sairautensa. (Kilkku 

1998.)  

 

 

2.3.2 Tieto tukimuodoista 

 

Mielenterveyspotilaiden tiedonsaantia erilaisista tukimuodoista ei ole juurikaan selvitetty (ks. 

Hansson 1989, Mueser ym. 1992, Svensson & Hansson 1994, Payson ym. 1998, Alexius ym. 

2000, Lien ym. 2003). Psyykkisistä ongelmista kärsivät ovat kuitenkin eräs suuressa syrjäy-

tymisvaarassa oleva ryhmä. Yhteiskunnalliset muutokset kuten muuttoliike, tietoyhteiskun-

nan kehittyminen ja työelämän vaatimusten kasvaminen edesauttavat syrjäytymistä. (Lahti-

nen ym. 1999, Salokangas ym. 2000.) Psyykkiset sairaudet aiheuttavat edelleen usein myös 

leimautumista, jota välttääkseen potilaat saattavat eristäytyä ympäröivästä yhteiskunnasta 

(Nikkonen 1996). Potilaiden selviytymiseen sairaalan ulkopuolella ja heidän elämänlaatuunsa 

vaikuttavat merkittävästi kokemus yhteisöön kuulumisesta, viihtyminen asuinyhteisössä sekä 

mielekäs vapaa-ajan toiminta (Timko 1993, Borge ym. 1999). Potilaiden hyvinvoinnin, työ- 

ja toimintakyvyn ja selviytymisen edistäminen edellyttää edellä mainittujen eri elämänaluei-

den ymmärtämistä osana kokonaisvaltaista mielenterveystyötä. Tämän toteutuminen vaatii 

moniammatillisen yhteistyön lisäksi henkilökunnan riittävää tietämystä, jotta he kykenevät 

tarjoamaan potilaille oikeaan aikaan oikeaa informaatiota. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2001b.)  

 

Jo sairaalahoidon aikana potilaat tarvitsevat tukea sosiaalisten suhteiden rakentamiseen (Lah-

tinen ym. 1999, Nikkonen 1999, Edwards 2000, Sosiaali- ja terveysministeriö 2000). Per-

heenjäsenet ja terveydenhuoltohenkilöstö saattavat muodostua psyykkisesti pitkään sairasta-

neen lähimmäksi tukiverkostoksi. Muuttoliikkeen seurauksena ja terveydenhuollon resurssien 

vähentyessä monien sosiaaliset verkostot ovat kuitenkin heikentyneet. (Borge ym. 1999, Lah-

tinen ym. 1999, Nikkonen 1999.) Näiden muutosten myötä vertaistuen merkitys on korostu-

nut. Potilaat ovat kokeneet vertaistuen tärkeänä oman jaksamisensa ja selviytymisensä kan-
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nalta. Potilaat hakeutuvat usein yhteisöihin, joissa he voivat tavata toisia samassa tilanteessa 

olevia. (Nikkonen 1999.)  

 

Psyykkisistä sairauksista kärsivien yhteiskunnasta ulkopuolelle jääminen pitää sisällään myös 

työelämästä syrjäytymisen (Donegan & Palmer-Erbs 1998, Weich & Lewis 1998). Mielen-

terveysongelmat heikentävät potilaan toimintakykyä ja aiheuttavat usein pitkäaikaista työky-

vyttömyyttä. Vuonna 2000 mielenterveysongelmat olivat kolmanneksi yleisin maksuperuste 

sairauspäivärahojen maksuun (Kansaneläkelaitos 2001) ja suurin yksittäinen peruste työky-

vyttömyyseläkkeen maksuun vuonna 1999 (Eläketurvakeskus & Kansaneläkelaitos 2000). 

Työkyvyttömyys heikentää usein taloudellista toimeentuloa. Taloudellisen toimeentulon 

huomioiminen sairaalahoidon aikana on merkityksellistä, koska toimeentuloon liittyvät asiat 

ovat yhteydessä potilaan elämänlaatuun ja hoidon tuloksellisuuteen (Nikkonen 1999, Tiri 

2000). 

 

Työ on paitsi taloudellisen toimeentulon lähde myös tärkeä tekijä mielenterveysongelmista 

kärsivien identiteetin ja sosiaalisen verkoston rakentajana. Potilaat pitävät tärkeänä, että heil-

lä on mielekästä ja merkityksellistä tekemistä. (Nikkonen 1996, Borge 1999, Aspvik 2003.) 

Työelämän vaatimukset ovat kasvaneet ja siirtyminen takaisin työelämään sairastumisen jäl-

keen saattaa kuitenkin olla vaikeaa. Työelämään siirtymisen helpottamiseksi on kehitetty 

erilaisia keinoja kuten siirtymätyö ja työkokeilut (Ylipaavalniemi 2001). Lisäksi mahdolli-

suudet potilaiden uudelleenkouluttautumiseen on tarpeen kartoittaa, jotta voitaisiin edistää 

potilaan mahdollisuuksia palata takaisin työelämään (Donegan & Palmer-Erbs 1998). 

 

Psykiatrisen sairaanhoidon rakennemuutoksen myötä potilaat ovat siirtyneet sairaalasta asu-

maan tuettuihin asumismuotoihin tai omaan asuntoon (Salokangas ym. 2000). Tämä muutos 

edellyttää heiltä kodinhoitoon liittyvien taitojen lisäksi myös yhteiskunnassa tarvittavien tie-

tojen ja taitojen hallintaa (Lahtinen ym. 1999). Laitoksissa tapahtuvassa psykiatrisessa hoito-

työssä painottuvat kodinhoitoon liittyvien arjen toimintojen harjoittaminen muiden yhteis-

kunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen jäädessä vähemmälle (Nojonen 1990, Latvala 1998). 

Tämä voi osaltaan olla vaikuttamassa potilaiden syrjäytymiseen ympäröivästä yhteiskunnas-

ta. 
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2.3.3 Tieto oikeuksista 

 

Potilaan oikeuksia on määritelty lakisääteisesti. Psykiatrisessa sairaalahoidossa olevan poti-

laan oikeuksia voidaan tarkastella lain potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja mielen-

terveyslain (1116/1990) avulla. Näiden perusteella potilaan keskeisimmät oikeudet ovat oi-

keus hoitoon ja hyvään kohteluun, itsemääräämisoikeus, tiedonsaantioikeus, oikeus tarkastaa 

itseään koskevat asiakirjat ja oikeus tietosuojaan. Lisäksi potilaan oikeuksia on määritelty 

muissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa laeissa kuten henkilötietolaissa (523/1999), 

potilasvahinkolaissa (585/1986) ja laissa lääketieteellisistä tutkimuksista (488/1999). Potilaat 

ovat kokeneet tiedon oikeuksista tukevan heitä toimimaan aktiivisesti hoidossa (Crowe ym. 

1999). Usein potilaat eivät kuitenkaan ole tietoisia oikeuksistaan (Tuohimäki ym. 2001) ja 

oikeuksien toteutumisessa on havaittu puutteita (Sosiaali- ja terveysministeriö 1998).  

 

Potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaudenhoitoon määritellään laissa potilaan asemasta 

ja oikeuksista (785/1992). Lain mukaan jokaisella on oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoi-

toon. Hoidon tulee olla riittävää ja tarpeenmukaista henkilön terveydentilaan nähden. Lääkäri 

arvioi hoidon tarpeen potilaan tilanteen perusteella ja hoitoa tulee tarjota niiden voimavarojen 

puitteissa, jotka ovat terveydenhuollon käytettävissä. Jos henkilölle ei voida heti antaa tar-

peelliseksi katsottua hoitoa, hänet on ohjattava odottamaan hoitoon pääsyä tai järjestettävä 

hoito muualla. Hoitoon pääsyn viivytyksen syy ja kesto on myös ilmoitettava. Hoidon saata-

vuus Suomessa vaihtelee alueellisesti (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003a). Vuoden 2005 

maaliskuussa voimaan tulevan hoitotakuun avulla pyritäänkin turvaamaan potilaan oikeuksi-

en toteutumista hoidon saatavuuden suhteen. Hyvään hoitoon on laissa sisällytetty myös poti-

laan oikeus hyvään kohteluun (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Hyvä kohte-

lu tarkoittaa, että henkilöä kohdellaan kunnioittaen hänen ihmisarvoaan, yksityisyyttään, kult-

tuuriaan ja vakaumustaan. Potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri on mahdolli-

suuksien mukaan huomioitava hoidossa ja kohtelussa. 

 

Hoito tulee toteuttaa potilaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, yhteisymmärryksessä hä-

nen kanssaan (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, § 6). Terveydenhuollossa tär-

keimpiä itsemääräämisoikeuden rajoituksia ovat mielenterveyslain mukainen päätös tahdosta 

riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja erilaiset rajoitukset tällaisen hoidon aikana, kuten 

eristäminen, omaisuuden väliaikainen haltuunotto, pakkolääkitys sekä potilaan yhteydenpi-

don rajoittaminen ulkomaailmaan, joista tiedottamiseen on kiinnitetty huomiota lainsäädän-
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nössä (Mielenterveyslaki 1116/1990, Laki mielenterveyslain muuttamisesta 1423/2001). Po-

tilaat ovat kokeneet, etteivät he voi osallistua riittävästi hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, 

koska eivät tiedä riittävästi hoidosta ja sairaudesta (Kumpulainen 1999). Myös potilasasia-

miehelle tulleiden yhteydenottojen perusteella on käynyt ilmi etteivät potilaat ole aina tietoi-

sia miten heitä hoidetaan tai mitä vaihtoehtoja on tarjolla (Bärlund-Toivonen 2000).  

 

Potilaalla on henkilötietolain (523/1999) mukaan salassapitosäännösten estämättä oikeus tie-

tää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeutta ei ole jos 

tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai 

jonkun muun oikeuksille. Potilaat eivät useinkaan ole tietoisia tästä oikeudestaan. Lisäksi 

asiakirjoihin tutustuminen saattaa olla hyvin monimutkainen ja aikaa vievä prosessi organi-

saation sisällä. (Bärlund-Toivonen 2000.) 

 

Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön potilas voi tehdä asiasta muistutuksen hoitoyksikön 

johtajalle sekä tarpeen vaatiessa kantelun terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille (Laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Potilaalla on myös oikeus hakea muutosta mie-

lenterveyslain perusteella tehtyyn hoitopäätökseen sekä päätöksiin omaisuuden haltuunotosta 

ja yhteydenpidon rajoittamisesta (Laki mielenterveyslain muuttamisesta 1423/2001, Mielen-

terveyslaki 1116/1990). Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta ja hänen läheisiään muis-

tutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

785/1992). Potilaat ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään tiedonsaantiin mahdollisuuksista va-

littaa hoidosta (Hansson 1989, Svensson & Hansson 1994, Alexius 2000). 

 

 

2.3.4. Mielenterveyspotilaan tiedonsaantia koskevat odotukset ja tiedonsaannin toteu-

tuminen  

 

Potilaat ovat halukkaita saamaan sairauteensa ja hoitoonsa liittyvää tietoa (Mueser ym. 1992, 

Ascher-Svanum ym. 2001). He ovat pitäneet tärkeänä saada tietoa diagnoosista (Shergill ym. 

1998), sairauden oireista ja niiden kanssa selviämisestä, sairauden vaikutuksesta toimintaky-

kyyn (Chien ym. 2000). Potilaat ovat pitäneet tärkeänä myös tietoa lääkityksestä ja sen sivu-

vaikutuksista, hoidosta, hoidon etenemisestä ja ennusteesta, eri hoitovaihtoehdoista sekä kei-

noista, jotka auttavat selviytymään ongelmatilanteista sairaalahoidon päätyttyä (Payson ym. 
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1998). Lisäksi potilaat ovat ilmaisseet haluavansa saada tietoa mahdollisuudesta vaikuttaa 

omaan hoitoon, hoidossa olon syistä sekä osaston toiminnasta ja säännöistä (Nojonen 1990). 

 

Potilaat ovat ilmaisseet pitävänsä tärkeänä tietoa, joka on merkityksellistä heidän elämänti-

lanteessaan (Kilkku 1998). Hoitohenkilökunnan haasteellisena tehtävänä on tunnistaa nämä 

potilaan yksilölliset tiedontarpeet (Lockwood ym. 1999). Hoitohenkilökunnan ja potilaiden 

käsityksissä potilaiden tiedontarpeista on kuitenkin havaittu eroja. Potilaat ovat pitäneet tär-

keimpinä tietoa lääkityksestä ja sen sivuvaikutuksista sekä tietoa mielenterveyspalvelujen 

saatavuudesta. Hoitajat puolestaan ovat maininneet tärkeimmiksi tiedonalueiksi vuorovaiku-

tukseen, tunteisiin ja elämän sisältöön liittyvät asiat. (Payson ym. 1998, Lien ym. 2003.) 

 

Potilaiden tyytymättömyys tiedonsaantiin on tullut esiin useissa tyytyväisyystutkimuksissa jo 

1980-luvulta lähtien (Hansson 1989, Svensson & Hansson 1994, Alexius ym. 2000). Myös 

potilasasiamiehille tulleiden ilmoitusten perusteella potilaiden tiedonsaannissa ilmenee puut-

teita (Bärlund-Toivonen 2000). Potilaat ovat ilmaisseet saaneensa riittämättömästi tietoa sai-

raudesta ja sen oireista (Hansson 1989, Svensson & Hansson 1994, Alexius ym. 2000). Tie-

donsaanti koskien hoitoa, hoidon suunnittelua, etenemistä ja kestoa on myös ollut puutteellis-

ta. Potilaat eivät ole riittävästi olleet selvillä hoitovaihtoehdoista ja valituista hoitomuodoista 

(Svensson & Hansson 1994, Beech & Norman 1995, Alexius ym. 2000). Erityisesti lääkityk-

sestä ja sen sivuvaikutuksista potilaat ovat ilmaisseet saaneensa riittämättömästi tietoa 

(Svensson & Hansson 1994). Potilaat ovat myös ilmaisseet tyytymättömyyttään tiedonsaan-

tiin koskien potilaan oikeuksia. He ovat kokeneet saaneensa riittämättömästi tai eivät lain-

kaan tietoa mahdollisuudesta valittaa hoidosta sekä mahdollisuudesta tutustua sairauskerto-

mukseensa. (Hansson 1989, Svensson & Hansson 1994, Alexius ym. 2000.) Mielenterveys-

lain mukaisesti tarkkailussa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa olevalle potilaalle on 

useimmiten kerrottu hoitomääräyksestä ja oikeudesta hakea muutosta päätökseen. Potilas on 

kuitenkin saattanut olla tiedonantotilanteessa kykenemätön vastaanottamaan annettua tietoa. 

(Bärlund-Toivonen 2001.)  

 

 

2.3.5. Mielenterveyspotilaan tiedonsaannin toteutumiseen yhteydessä olevia tekijöitä 

 

Potilaan tiedonsaannissa on kyse tiedonvälittymisestä. Tähän vaikuttaa useita tiedonvälittä-

mistapahtumaan liittyviä tekijöitä, joita ovat muun muassa tiedon sisältöön, vuorovaikutuk-
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seen, henkilökuntaan, potilaaseen, sekä tiedon välittämisen tapaan yhteydessä olevat seikat. 

(Macpherson ym. 1996 a). Potilaat ovat toivoneet saavansa tietoa, joka on heille merkityksel-

listä heidän elämäntilanteessaan (Kilkku 1998). Potilaan tilanteen ymmärtämisen edellytys on 

onnistunut kommunikaatio hoitosuhteessa. Ongelmat potilaan ja hoitajan välisessä kommu-

nikaatiossa ilmenevät riittämättömänä tiedonsaantina ja väärinymmärryksinä. (Lowry ym. 

1998, Partanen ym.1998, Attree 2001, Bärlund-Toivonen 2001.) Sosiaaliset, kulttuuriset ja 

koulutukselliset erot voivat aiheuttaa ongelmia kommunikaatiossa potilaan ja henkilökunnan 

välillä (Lowry ym. 1998). Myös päätös tahdonvastaisesta hoidosta saattaa olla yhteydessä 

potilaan negatiiviseen asennoitumiseen hoitoa kohtaan ja vaikeuttaa kommunikaatiota (Allen 

ym. 2003). Tahdonvastaisessa hoidossa olleet potilaat ovatkin olleet tyytymättömämpiä tie-

donsaantiinsa kuin vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuneet potilaat (Hansson 1989, Svensson & 

Hansson 1994, Alexius ym. 2000).  

 

Henkilökunnan asenteilla on vaikutusta potilaan tiedonsaantiin. Mielenterveysongelmien 

vuoksi hoidossa olevia henkilöitä voidaan edelleen pitää kyvyttöminä ymmärtämään infor-

maatiota sairaudesta ja hoidosta. (Roberts ym. 2002, Allen ym. 2003.) Henkilökunta saattaa 

myös määritellä potilaan tiedontarpeet omista lähtökohdistaan käsin. Tällöin potilas ei saa 

tietoa, jota henkilökunta ei ajattele hänen tarvitsevan. Henkilökunnan pidättyvyys sairautta ja 

hoitoa koskevan tiedon suhteen säilyttää vallan työntekijöillä. (Crowe ym. 2001.) Potilaat 

ovat kokeneet itsensä ulkopuolisiksi hoitoaan koskevassa päätöksenteossa, koska he eivät 

olleet saaneet hoitoaan koskevaa informaatiota (Crowe ym. 2001, Allen ym. 2003).  

 

Tiedon vastaanottamiseen vaikuttaa potilaan elämäntilanne ja kokemus omasta sairaudestaan 

(Pollack 1996, Kilkku 1998). Potilaan saattaa olla vaikea ymmärtää tai vastaanottaa annettua 

tietoa sairauden akuutissa vaiheessa (Partanen ym.1998, Bärlund-Toivonen 2001). Potilaan 

on helpompi ottaa sairautta ja hoitoa koskevaa tietoa vastaan mikäli hän on ehtinyt hyväksy-

mään sairautensa. Potilaan kieltäessä sairautensa hän saattaa kieltäytyä vastaanottamasta sitä 

koskevaa tietoa. (Pollack 1996.) Toisaalta kaikki potilaat eivät aktiivisesti etsi tietoa, ja hen-

kilökunta saattaa tulkita tämän välinpitämättömyytenä asioita kohtaan. Potilaat ovat koke-

neet, ettei heille kerrota asioista, mikäli he eivät osaa itse aktiivisesti kysyä. (Leavey ym. 

1997, Crowe ym. 2001.) Potilaat ovat kuitenkin ilmaisseet, etteivät he tiedä riittävästi osatak-

seen kysyä sairauteensa ja hoitoonsa liittyvistä asioista (Kumpulainen 1999).  
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Psykiatrisilla sairauksilla on usein vaikutusta ihmisen kognitiivisiin kykyihin, ajatteluun ja 

tunne-elämään. Ne voivat aiheuttaa passiivisuutta vähentäen henkilön itseään ja ympäristöään 

koskevaa kiinnostusta ja näin ollen myös potilaan tiedontarpeet saattavat vähentyä. (Isohanni 

ym. 1999.) Paysonin ym. (1998) tutkimuksen mukaan potilaiden diagnoosilla ei kuitenkaan 

ollut yhteyttä ilmaistuun tiedontarpeeseen. Chienin ym. (2000) tutkimuksen mukaan sairau-

den kestolla puolestaan oli yhteyttä potilaan tiedontarpeeseen: skitsofreniaa pidempään sai-

rastaneet potilaat ilmaisivat vähäisempää tiedontarvetta kuin lyhyemmän aikaa sairastaneet.  

 

Potilaan sairaus saattaa vaikuttaa myös tiedonsaannin toteutumiseen. Psykiatrisiin sairauksiin 

liittyy yleisesti keskittymiskyvyn häiriöitä (Isometsä 1999). Ongelmia tiedon vastaanottami-

sessa, käsittelyssä ja muistamisessa on havaittu skitsofrenian lisäksi myös masennuksesta ja 

persoonallisuuden häiriöistä kärsivillä (Pollack 1996, Hajagos ym. 1998). Diagnoosin yhtey-

destä tyytyväisyyteen tiedonsaantia koskien on saatu toisistaan eriäviä tutkimustuloksia. Ale-

xiuksen ym. (2000) sekä Svenssonin & Hanssonin (1994) tutkimusten mukaan psykoottisista 

oireista kärsivät ovat olleet tyytymättömämpiä tiedonsaantiinsa kuin muun syyn vuoksi hoi-

dossa olleet. Leaweyn ym. (1997) tutkimuksen mukaan potilaiden diagnoosi ei puolestaan 

ollut yhteydessä koettuun tyytyväisyyteen tiedonsaantia koskien.  

 

Potilaan elämäntilanteen ja sairauden lisäksi myös potilaiden muiden taustatekijöiden kuten 

iän, sukupuolen ja koulutustaustan yhteyttä tiedontarpeisiin ja tyytyväisyyteen tiedonsaantia 

koskien on selvitetty. Potilaan taustatekijöiden ja tiedonsaannin yhteyksiä selvittävien tutki-

musten tulosten vertailu on kuitenkin vaikeaa koska taustatekijät on luokiteltu varsin sattu-

manvaraisesti. Lisäksi otoskoot ja kiinnostuksen kohteena olevat taustamuuttujat vaihtelevat 

tutkimuksittain. Tutkimusten tulokset eivät tue toisiaan ja ovat osittain jopa ristiriitaisia kes-

kenään. (ks. de Vaus 2002.) 

 

Potilaiden iällä ei ole havaittu yhteyttä psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden tie-

don tarpeisiin (Payson ym. 1998) eikä tyytyväisyyteen tiedonsaantiin (Leawey ym. 1997, 

Alexius ym. 2000).  Nuoremmat potilaat ovat kuitenkin ilmaisseet vanhempia ikäluokkia 

enemmän tyytymättömyyttä psykiatriseen hoitoon yleisesti (Greenwood ym. 1999). Potilaan 

sukupuolen yhteydestä tiedonsaantiin on saatu toisistaan poikkeavia tuloksia. Paysonin ym. 

(1998) tutkimuksen mukaan sukupuolella ei ole havaittu yhteyttä psykiatrisessa sairaalahoi-

dossa olevien potilaiden tiedontarpeisiin. Somaattisessa sairaanhoidossa tehdyllä tutkimuk-

sella on naisilla kuitenkin todettu olevan enemmän tiedontarvetta kuin miehillä (Hölttä ym. 
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2002). Hanssonin (1989) tutkimuksen mukaan miehet puolestaan olivat tyytyväisempiä tie-

donsaantiin kuin naiset. Toisaalta Leaweyn ym. (1997) ja Alexiuksen ym. (2000) tekemissä 

tutkimuksissa sukupuolella ei havaittu olevan yhteyttä tyytyväisyyteen tiedonsaantia koskien. 

Potilaiden koulutustaustalla on havaittu olevan yhteyttä tiedonsaantiin. Korkeamman koulu-

tustaustan omaavat potilaat ovat ilmaisseet suurempaa tiedontarvetta kuin potilaat, joiden 

koulutustaso on alhaisempi (Chien ym. 2000). Tiedonsaannin toteutumiseen potilaiden kou-

lutustaustalla ei ole havaittu yhteyttä (Svensson & Hansson 1994). 

 

 

2.3.6. Tiedonvälittämismenetelmiä mielenterveystyössä 

 

Tietoa potilaalle voidaan välittää monin tavoin. Henkilökohtaisten keskustelujen, erilaisten 

ryhmien, kirjallisen materiaalin, videoiden ja uuden teknologian käyttöä tiedon antamisessa 

potilaille on tutkittu. Tiedon antamisella sairaudesta ja hoidosta on havaittu olevan positiivis-

ta vaikutusta potilaiden tietotasoon (Kuipers ym. 1994, Macpherson ym. 1996b, Ascher-

Svanum & Whitesel 1999, Pekkala & Merinder 2003). 

 

Psykiatrisessa hoitotyössä yleisesti käytetty potilasopetusmenetelmä on psykoedukaatio. Täl-

lä tarkoitetaan potilaalle annettavaan tietoa sairauteen ja hoitoon liittyvistä asioista sekä ohja-

usta, jonka avulla potilas kykenee selviytymään sairautensa kanssa. Psyoedukaatiota voidaan 

toteuttaa yksilöohjauksena tai ryhmässä. (Lieberman 1994, EPPIC 1997.) Tutkimukset ovat 

osoittaneet yksilöohjauksen olevan ryhmäohjausta tehokkaampaa (Kuipers. ym. 1994), erityi-

sesti käsiteltäessä arkoja henkilökohtaisia aiheita (Hajagos ym. 1998). Ryhmämuotoisen oh-

jauksen etuna puolestaan on sen taloudellisuus sekä osallistujien mahdollisuus saada tukea 

vertaisiltaan (Webster & Austin 1999). Potilaiden tietotason sairautta ja hoitoa koskien on 

todettu nousseen psykoedukatiivisissa ryhmissä, strukturoiduissa keskusteluryhmissä kuin 

myös vapaamuotoisissa keskusteluryhmissä. Näiden ryhmien välillä ei havaittu merkittäviä 

eroja, vaikkakin psykoedukatiivisia ryhmiä yleensä pidetään tehokkaimpina. (Kuipers ym. 

1994, Hornung ym. 1996, Ascher-Svanum & Whitesel 1999, Pekkala & Merinder 2003.) 

Useamman kerran kokoontuneet ryhmät ovat kohentaneet potilaiden tietotasoa yksittäisiä 

kokoontumisia enemmän (Macpherson ym. 1996b). Ryhmien päätyttyä potilaiden tietotaso 

kuitenkin laski vuoden aikana samalle tasolle kuin ennen ryhmiä (Hornung ym. 1996).  
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Potilaille on nykyään tarjolla erilaista kirjallista materiaalia koskien sairautta ja hoitoa. Saa-

tavilla on suomenkielistä kirjallisuutta psykiatrisista sairauksista ja niiden hoidosta. Lisäksi 

lääkevalmistajat ovat julkaisseet paljon esitteitä sairautta ja lääkitystä koskien. Myös palvelu-

jen tarjoajilla on esitteitä toiminnastaan. Näiden esitteiden taso on kuitenkin ollut vaihtelevaa 

ja osittain jopa sisällöltään puutteellista. (Morrisey 1998.)  

 

Videoiden käyttöä tiedon antamisessa psykiatrisessa sairaalahoidossa oleville potilaille on 

myös tutkittu. Meymandi & Deaver (1999) selvittivät potilaiden ja hoitajien näkemyksiä vi-

deoiden käytöstä psykiatrisella akuuttiosastolla. Videon tavoitteena oli antaa potilaalle tietoa, 

jonka avulla hän kykenee ottamaan vastuuta omasta hoidostaan sekä tukea potilaan omia 

voimavaroja. Sekä potilaat ja hoitajat kokivat videon hyvänä. Potilaat olivat tyytyväisiä vide-

on avulla saamaansa tietoon. Hoitajien mielestä videon katsoneilla potilailla oli vähemmän 

kysyttävää hoidosta ja osaston rutiineista kuin niillä potilailla, jotka eivät olleet katsoneet 

videota.  

 

Tietokoneavusteinen tiedon välittäminen on vielä suhteellisen uutta hoitotyössä. Tietokoneen 

avulla annettava ohjaus on käyttökelpoinen menetelmä antaa tietoa psyykkisistä häiriöistä 

kärsiville. Potilaat ovat kokeneet tietokoneen käytön helpoksi. Ohjelman käyttö omassa rau-

hassa, omaan tahtiin on koettu hyvänä. Potilaiden mielestä he kykenivät näin hallitsemaan 

saamaansa tietoa paremmin kuin tilanteessa, jossa he saavat tietoa henkilökunnalta. (Jimison 

ym1998, Jones ym. 2001.) Tietokoneen avulla annettu ohjaus oli yhtä tehokasta kuin hoitajan 

antama ohjaus. Potilaat tosin pitivät hoitajan antamaa tietoa olennaisempana omassa tilan-

teessaan kuin tietokoneen avulla saatua tietoa. (Jones ym. 2001.) Tietokonetta on käytetty 

apuvälineenä myös potilaan kognitiivisessa kuntouttamisessa. Potilaiden kognitiiviset taidot, 

erityisesti keskittymiskyky kehittyivät paremmin tietokoneavusteisessa kuntoutuksessa ver-

rattuna perinteisiin menetelmiin. (Suslow ym. 2001.)  

 

Internetin käyttö on lisääntynyt viime vuosina ja nykyään yhä useammilla on mahdollisuus 

hyödyntää sen tarjoamia palveluja. Internetissä on tarjolla paljon mielenterveyden ongelmiin 

ja niiden hoitoon liittyvää informaatiota. Ongelmana on kuitenkin vielä tiedontason vaihtele-

vuus. Tarjolla oleva tieto ei ole sisällöltään johdonmukaista ja tieteelliset perustelut puuttuvat 

useilta sivuilta, joilla tietoa tarjotaan. (Grifffiths & Christensen 2000, Gagliardi & Jadad 

2002.) 
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Tiedon välittämisessä on havaittu tärkeäksi useiden eri menetelmien rinnakkainen käyttö si-

ten, että potilas on tilanteessa aktiivisesti mukana (Munez & Roth 1985, Hajagos ym. 1998, 

Kuipers ym. 1998, Pevler ym. 1999). Kirjallisen materiaalin käytöön on havaittu tarpeellisek-

si yhdistää muita tiedonvälittämisen menetelmiä (Munez & Roth 1985, Pevler ym. 1999). 

Lisäksi psykoedukaatioryhmät, joissa potilaat saavat toiminnallista ohjausta keskustelujen 

lisäksi, ovat osoittautuneet tehokkaiksi tiedonantamisessa. Niissä potilaiden itsehoitovalmiu-

det ovat lisääntyneet keskusteluryhmiä enemmän. (Eckman  ym. 1992, Zygmunt ym. 2002.) 

Potilaat ovat myös toivoneet voivansa hankkia tietoa itsenäisesti ja mahdollisuuksia palata 

itsenäisesti aiemmin henkilökunnalta saamaansa tietoon (Jimison ym. 1998).  

 

 

2.3.7. Yhteenveto mielenterveyspotilaan tiedonsaantia ja siihen yhteydessä olevia teki-

jöitä käsittelevien tutkimusten tuloksista 

 

Mielenterveyspotilaiden tiedonsaantia on tutkittu laadun, itsemääräämisen, hoidon tulokselli-

suuden ja potilaslähtöisen hoidon näkökulmasta. Tiedonsaannilla on todettu olevan yhteyttä 

potilaan hyvinvointiin, itsemääräämisoikeuden toteutumiseen, hoitoon sitoutumiseen ja itse-

näiseen selviytymiseen. Tiedonsaannin ongelmista ja kehittämisestä potilaiden näkökulmasta 

ei kuitenkaan vielä ole tarjolla riittävästi tutkimustietoa. 

 

Potilaiden tiedontarpeita selvittävien tutkimusten mukaan potilaat ovat halukkaita saamaan 

tietoa sairauteen ja hoitoon liittyvistä asioista. Mielenterveyspotilaiden tiedonsaannin toteu-

tuminen on havaittu puutteelliseksi. Potilaat ovat ilmaisseet saaneensa riittämättömästi tietoa 

sairaudesta, hoidosta ja potilaan oikeuksista. Potilaiden tiedonsaantia koskien erilaisia tuki-

muotoja on selvitetty vielä vähän.  

 

Tiedonsaannin toteutumiseen ovat yhteydessä potilaan ja henkilökunnan väliseen vuorovai-

kutukseen liittyvät tekijät sekä potilaan tilanteeseen liittyvät tekijät. Potilaan muiden tausta-

tekijöiden kuten iän, sukupuolen, koulutustaustan, siviilisäädyn, sairauden keston ja diagnoo-

sin yhteydestä tiedonsaantiin on eri tutkimuksissa saatu ristiriitaisia tuloksia. 

 

Erilaisten menetelmien vaikuttavuutta tiedon saannin toteutumiseen on selvitetty vähän. Tie-

donantaminen hoitotyössä tapahtuu melko sattumanvaraisesti ja strukturoituja menetelmiä ei 

juuri ole käytettävissä. Tiedonantaminen yleisesti lisää potilaiden tietotasoa. Yksilöllisyys ja 
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erilaisten menetelmien rinnakkainen käyttö on havaittu tehokkaaksi tietoa annettaessa. Tar-

kempien päätelmien tekemiseksi tarvitaan eri menetelmien vaikuttavuudesta lisää tutkittua 

tietoa.  
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3.  TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata psykiatrisessa sairaalahoidossa olevan potilaan tärkeä-

nä pitämiä tiedon alueita ja tiedonsaannin toteutumista sekä potilaan taustatekijöiden yhteyttä 

potilaan tiedonsaantiin. Lisäksi selvitetään millä tavoin potilaat haluaisivat saada tietoa, tie-

donsaannin ongelmia potilaiden kuvaamina ja potilaiden näkemyksiä tiedonsaannin kehittä-

miseksi. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mitä mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoitoon liittyviä asioita potilaat pitävät tärkeä-

nä saada tietää sairaalahoidon aikana?  

 

2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä potilaiden käsityksiin tiedon tärkeydestä? 

 

3. Miltä mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoitoon liittyviltä alueilta potilaat ovat saaneet 

riittävästi tietoa sairaalahoidon aikana?  

 

4. Mitkä tekijät ovat yhteydessä potilaiden käsityksiin tiedonsaannin riittävyydestä? 

 

5. Miten potilaat haluaisivat saada tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta? 

 

6. Mitä ovat tiedonsaantiin liittyvät ongelmat potilaiden kuvaamana? 

 

7. Miten potilaat haluaisivat kehittää tiedonsaantia sairaalassa? 
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4. TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimusjoukon muodostaminen ja kuvaus 

 

4.1.1 Tutkimusjoukon muodostaminen 

 

Tutkimus toteutettiin eräässä eteläsuomalaisessa psykiatrisessa sairaalassa. Tutkimuksen pe-

rusjoukko muodostui kahden sairaalaosaston uloskirjoitettavista potilaista. Osastot ovat ai-

kuisten akuuttipsykiatrisia suljettuja osastoja. Osasto A vastaanottaa potilaita ympäri vuoro-

kauden. Keskimääräinen hoitoaika on 11 vuorokautta. Sairaansijoja osastolla on 18. Vastaa-

vasti osasto B:n keskimääräinen hoitoaika on noin 2 kuukautta. Osasto toimii osittain toisesta 

sairaalasta tulevien potilaiden jatkohoitopaikkana. Osastolla on 25 sairaansijaa. Potilaat otet-

tiin mukaan tutkimukseen uloskirjoitusjärjestyksessä. Tutkimukseen otettiin mukaan seuraa-

vat haastattelukriteerit täyttäneet potilaat: 

• vähintään 18 vuoden ikä ja 

• suomenkielen taito. 

 

 

4.1.2 Tutkimusjoukon kuvaus 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltiin 51 potilasta. Vastaajien iät vaihtelivat 18 – 72 vuoden välil-

lä keski-iän ollessa 38 vuotta (Ka = 38.5, Kh = 13.4). Naisten ja miesten osuus vastaajien 

joukossa oli lähes yhtä suuri (51 % vs. 49 %). Suurimman joukon siviilisäädyn mukaan muo-

dostivat parisuhteessa olevat (naimisissa/avoliitossa 45 %). Puolella (51 %) oli ammattitut-

kinto ja korkeakoulututkinto oli lähes kymmenesosalla (8 %). Vastaajista puolet (53 %) oli 

ollut ensimmäistä kertaa yhteydessä mielenterveyspalveluihin alle 10 vuotta aikaisemmin. 

Yli kolmannes (35 %) vastaajista oli ensimmäistä kertaa hoidossa psykiatrisessa sairaalassa. 

Keskimäärin vastaajat olivat olleet hoidossa viisi kertaa. Kyseessä olevan hoitojakson kesto 

vaihteli yhdestä vuorokaudesta yli neljään kuukauteen. Keskimääräinen hoitoaika oli 19 vuo-

rokautta. Vastaajilla oli mahdollisuus kuvata itse sairautensa nimi. Suurimman joukon (43 %) 

muodostivat masennuksen vuoksi hoidossa olleet.  Maanisdepressiivisyyden tai manian 

vuoksi ilmoitti olleensa hoidossa noin neljännes (24 %) vastaajista. Vastaajista 82 % uloskir-

joitettiin osastolta A. (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden kuvaus 
 
       
Taustamuuttujat (n)    n %
       
 
Sukupuoli (n=51) 
  Nainen      26 51 
  Mies     25 49 
 
Siviilisääty (n=51) 
  Naimaton     19 37 
  Naimisissa/avoliitossa    23 45 
  Eronnut       9 18 
 
Koulutus (n=51) 
  Kansa- tai kansalaiskoulu      5 10 
  Keski- tai peruskoulu      9 18 
  Ylioppilastutkinto      6 12 
  Ammattitutkinto    26 51 
  Korkeakoulututkinto      4   8 
  Muu       1   2 
 
Ensimmäinen kontakti mielenterveyspalveluihin (n=50) 
  Alle vuosi aikaisemmin      8 16 
  1 - 5 vuotta aikaisemmin    14 28 
  6 - 10 vuotta aikaisemmin    18   9 
  11 - 20 vuotta aikaisemmin    12 24 
  Yli 20 vuotta aikaisemmin       7 14 
 
Hoitokerrat psykiatrisessa sairaalassa (n=51) 
  Ensimmäinen kerta    18 35 
  2 – 4 kertaa     20 40 
  5 – 10 kertaa       9 18 
  Yli 10 kertaa        4   8 
 
Nykyisen hoitojakson kesto (n=51) 
  Alle viikko     24 48 
  1-2 viikkoa     14 24 
  3-4 viikkoa       3   6 
  Yli 4 viikkoa       9 18 
   
Diagnoosi tai sairauden nimi (n=51) 
  Psykoosi / skitsofrenia      8 16 
  Maanis-depressiivisyys / mania   12 24 
  Masennus     22 43 
  Muu       7 14 
  En tiedä / muista      2   4 
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4.2 Aineistonkeruuväline 
 

Aineistonkeruuväline suunniteltiin tätä tutkimusta varten aihetta käsittelevän kirjallisuuden 

perusteella. Kyselylomake jakautui kahteen osaan, jotka olivat potilaan taustatietoihin ja tie-

donsaantiin liittyvät kysymykset. Potilaan taustatietoja koskevia kysymyksiä oli kahdeksan. 

Taustatiedoissa kysyttiin potilaan ikää, sukupuolta, siviilisäätyä, koulutusta, ensimmäisen 

mielenterveyspalvelujen kontaktin ajankohtaa, hoitokertoja psykiatrisessa sairaalassa, nykyi-

sen hoitojakson pituutta sekä diagnoosin / sairauden nimeä. Vastaajien ilmoittamia tietoja ei 

tarkistettu sairauskertomuksista.  

 

Tiedonsaantiin liittyviä kysymyksiä oli viisi, joista kolme oli strukturoituja kysymyksiä. Niis-

sä kysyttiin, miltä alueilta vastaajat pitivät tärkeänä saada tietoa sairaalahoidon aikana, miltä 

alueilta vastaajat olivat saaneet riittävästi tietoa tämän hoitojakson aikana sekä tapoja, joilla 

he haluaisivat saada tietoa. Strukturoitujen kysymysten lisäksi lomakkeessa oli kaksi avointa 

kysymystä tiedonsaantiin liittyen. Kysymyksissä kysyttiin tiedonsaantiin liittyviä ongelmia 

sekä ehdotuksia tiedonsaannin kehittämiseksi sairaalassa.  Tiedon tärkeyttä selvittävässä 

strukturoidussa kysymyksessä oli 20 tiedonaluetta. Nämä alueet käsittelivät tietoa sairaudesta 

ja hoidosta (13 kysymystä), eri tukimuodoista (5 kysymystä) ja potilaan oikeuksista (2 kysy-

mystä). Kysymyksiin vastattiin kaksiluokkaisella asteikolla (1 = ”kyllä”, 2 = ”ei”). Lisäksi 

vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastausta vastaamalla kahteen avoimeen kohtaan, mi-

käli jotain heille tärkeää aluetta ei strukturoiduissa vaihtoehdoissa esiintynyt. 

 

Tiedonsaannin riittävyyttä sairaalahoidon aikana selvitettiin vastaavasti 20 strukturoidulla 

vastausvaihtoehdolla ja kahdella avoimella vastausvaihtoehdolla. Strukturoidut vastausvaih-

toehdot käsittelivät tietoa sairaudesta ja hoidosta (13 kysymystä), eri tukimuodoista (5 kysy-

mystä) ja oikeuksista (2 kysymystä). Kysymyksiin vastattiin kolmeportaisella asteikolla 

(1=”kyllä”, 2=”ei”, 0=”ei koske minua”). Avoimiin vastausvaihtoehtoihin vastaajat saattoivat 

täydentää vastauksiaan. 

 

Eri tiedonsaantitapoja käsittelevässä kysymyksessä oli kuusi vaihtoehtoa ja yksi avoin vaih-

toehto. Vaihtoehdot olivat: keskustellen henkilökunnan kanssa, itse etsien, kirjallisuudesta, 

kirjallisista esitteistä, videoista ja internetistä. Avoimeen vastausvaihtoehtoon vastaajalla oli 

mahdollisuus täydentää vastaustaan. Vastaaja saattoi valita kaikki ne vaihtoehdot, jotka hän 

katsoi tarpeellisiksi.  
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Lomake esitestattiin viidellä potilaalla syyskuussa 2001. Esitestauksen tarkoituksena oli var-

mistaa, että mittari on toimiva, looginen, ymmärrettävä ja helposti käytettävä. Esitutkimusta 

koskevat kaikki varsinaiselle tutkimukselle asetetut eettiset vaatimukset. Esitutkimuksen pe-

rusteella muutettiin kysymyksissä 9 ja 10 esiintynyt ”vertaistuki” ilmaisuksi ”tuki samassa 

tilanteessa olevilta” lomakkeen ymmärrettävyyden parantamiseksi. Muita muutoksia lomak-

keeseen ei tehty. Haastattelijat keskustelivat vielä haastattelutekniikasta, jotta se olisi mah-

dollisimman yhdenmukainen kaikilla haastattelijoilla. (ks. Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 

1998, Heikkilä 2001.) 

 

 

4.3 Tutkimusaineiston kerääminen 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin pääasiassa strukturoituja kysymyksiä sisältävän haastattelun 

avulla syys-marraskuussa 2001. Haastattelut toteutettiin sairaalan tiloissa. Haastattelut suorit-

tivat neljä sairaalan henkilökuntaan kuuluvaa hoitajaa. Haastattelijat keskustelivat keskenään 

haastattelukäytännöistä ennen aineistonkeruun aloittamista ja sen aikana. Tällä pyrittiin var-

mistamaan mahdollisimman yhdenmukainen haastattelukäytäntö. 

 

Tutkimuksessa mukana olevilta osastoilta uloskirjoitettavilta haastattelukriteerit täyttäviltä 

potilailta kysyttiin haastattelulupa. Haastatteluihin pyydettiin uloskirjoittautumisjärjestykses-

sä ne potilaat, jotka olivat antaneet haastatteluluvan. Aineisto sisälsi 51 potilaan haastattelut. 

 

Haastattelut suoritettiin muutamaa päivää aikaisemmin tai samana päivänä kun potilas ulos-

kirjoitettiin sairaalasta. Tutkimusosastolla työskennellyt hoitaja, yleensä omahoitaja, kertoi 

haastattelusta alustavasti potilaalle. Potilaan suostuessa osallistumaan tutkimukseen hoitaja 

otti puhelimitse yhteyttä haastattelijaan. Haastattelija tuli tapaamaan potilasta osastolle ja 

sopi haastatteluajankohdasta, mikäli haastattelua ei sillä hetkellä voitu toteuttaa. 

 

Ennen varsinaisen haastattelun aloittamista haastattelija kertoi potilaalle tutkimuksesta ja 

tutkimukseen liittyvistä eettisistä seikoista, minkä jälkeen potilas allekirjoitti suostumuslo-

makkeen. Varsinainen haastattelu toteutettiin lomakkeen mukaisesti edeten. Haastattelija 

kirjasi lomakkeeseen potilaan vastaukset.  Haastattelujen jälkeen vastaajille tarjottiin mahdol-
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lisuutta keskustella heitä mahdollisesti askarruttavista asioista. Haastattelujen kesto vaihteli 

noin viidestätoista minuutista puoleentoista tuntiin. 

 

Täytetyt lomakkeet suljettiin kirjekuoriin ja säilytettiin lukitussa tilassa, johon vain haastatte-

lijoilla ja tutkijalla oli mahdollisuus päästä. Vastaajien suostumuskirjeet säilytettiin erillään 

vastauksista, myös lukitussa tilassa. Aineiston analyysin jälkeen lomakkeet ja suostumiskir-

jeet säilytetään 10 vuotta lukitussa tilassa. 

 

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

4.4.1. Tilastollinen analyysi 

 

Tutkimusaineiston strukturoidut kysymykset käsiteltiin atk-tallennuksen jälkeen tilastollisesti 

käyttämällä SPSS 9.0 ohjelmaa. Aineiston alustava kuvailu suoritettiin tarkastelemalla muut-

tujien frekvenssejä ja tunnuslukuja. 

 

Seitsemän taustamuuttujaa luokiteltiin uudelleen aineiston pienuuden vuoksi. Uudelleen luo-

kittelu oli tarpeen, jotta aineistoa oli mahdollista tarkastella aineistoa riippuvuustestien avul-

la. Uudet luokat olivat seuraavat: 

• Ikäluokat: 1 = 18-40 -vuotiaat, 2 = yli 40 -vuotiaat 

• Siviilisääty: 1 = ei parisuhdetta, 2 = parisuhteessa  

• Koulutus: 1 = perusaste tai vähemmän, 2 = keskiaste tai enemmän 

• Ensimmäinen kontakti mielenterveyspalveluihin: 1 = alle 5 vuotta tai 5 vuotta aikaisem-

min, 2 = yli 5 vuotta aikaisemmin 

• Aikaisemmat hoitokerrat: 1 = 1-2 kertaa, 2 = 3 kertaa tai enemmän 

• Hoitojakson pituus: 1 = alle viikko ja viikko, 2 = yli viikko  

• Diagnoosi: 1 = mielialahäiriöt, 2 = psykoosi tai muu    

 

Iän luokitteluperusteena oli väestön keski-ikä (Tilastokeskus 2001). Ensimmäinen kontakti 

mielenterveyspalveluihin -muuttujan luokittelun avulla haluttiin saada tietoa sitä eroavatko 

mielenterveyspalveluita vähän aikaa käyttäneiden kokemukset pidemmän aikaa palveluita 

käyttäneiden kokemuksista. Mielenterveyspalvelujen käytön jatkuttua yli viisi vuotta ajatel-

tiin palvelujen käytön olevan pidempi kestoista. Aikaisempien hoitokertojen ja nykyisen hoi-
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tojakson pituuden luokitteluperusteena oli muuttujan mediaani. Tämä tehtiin koska tutkija 

halusi saada tietoa ensimmäisiä kertoja hoidossa olleiden näkemyksistä ja selvittää eroavatko 

heidän kokemuksensa useamman kerran sairaalassa olleista. Lisäksi näin pyrittiin varmista-

maan, että tarkasteltaviin luokkiin tulee riittävästi havaintoja tilastollisten menetelmien käy-

tön onnistumiseksi. Potilaiden ilmoittama diagnoosi/sairauden nimi luokiteltiin ensin ICD-10 

luokituksen mukaisesti, jonka jälkeen masennus ja maanis-depressiivisyys / mania yhdistet-

tiin mielialahäiriöiden luokaksi ja skitsofrenia, psykoosit, persoonallisuushäiriöt sekä muut 

yhdistettiin psykoosi tai muu -luokaksi. 

 

Seuraavaksi tiedon tärkeyttä ja tiedonsaannin riittävyyttä käsittelevistä kysymyksistä muo-

dostettiin kustakin summamuuttujat laskemalla yhteen kunkin vastaajan ”kyllä” -vastaukset. 

Myös tiedonsaannin riittävyyttä käsittelevän kysymyksen ”ei koske minua” -vastauksista 

muodostettiin samalla tavoin summamuuttuja. Tällä tavoin oli mahdollista selvittää, missä 

määrin lomakkeessa oli tietoalueita, jotka eivät koskeneet potilaita sekä mitkä tekijät mahdol-

lisesti olivat yhteydessä tarpeettomina koettuihin tietoalueisiin. Summamuuttujan arvo saattoi 

vaihdella vastaajan vastauksien mukaan nollan ja kahdenkymmenen välillä. Tiedon tärkeyttä 

ja tiedonsaannin riittävyyttä käsittelevien kysymysten tiedon alueista muodostettiin kolme 

summamuuttujaa: tieto sairaudesta ja hoidosta (min 0 – max 13), tieto eri tukimuodoista (min 

0 – max 5) ja tieto potilaan oikeuksista (min 0 – max 2) laskemalla yhteen kunkin vastaajien 

”kyllä” - vastaukset. Summamuuttujien avulla tarkasteltiin vastaajien taustamuuttujien yhte-

yksiä eri tiedonalueiden tärkeyteen ja tiedonsaannin toteutumiseen näillä alueilla.  

 

Taustamuuttujien yhteyttä summamuuttujiin tarkasteltiin Mann-Whitney U -testin ja t-testin 

avulla. Mann-Whitney U -testiä käytettiin tiedon tärkeyttä käsittelevän kysymyksen summa-

muuttujan, tiedonsaannin riittävyyttä käsittelevän kysymyksen ”ei koske minua” -

vastauksista muodostetun summamuuttujan sekä tiedonalueista muodostettujen summamuut-

tujien tarkastelussa, koska muuttujat eivät noudattaneet normaalijakaumaa. T-testiä käytettiin 

tarkasteltaessa tiedonsaannin riittävyyttä käsittelevästä kysymyksestä muodostettua summa-

muuttujaa, sillä muuttujan jakauma noudatti riittävän tarkasti normaalijakaumaa.  

 

Eri tiedonsaantitapoja tarkasteltiin taustamuuttujien suhteen ristiintaulukoinnilla ja Fisherin 

tarkalla testillä, koska havaintojen määrä soluissa oli alle 30. (ks. Heikkilä 2001.)  
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4.4.2 Laadullinen analyysi 

 

Kaksi avovastausta analysoitiin sisällönanalyysillä induktiivisesti. Aineistolähtöiseen, induk-

tiiviseen lähestymistapaan päädyttiin koska haluttiin saada tietoa psykiatrisessa sairaalahoi-

dossa olevien potilaiden näkemyksistä tiedonsaantiin liittyvistä ongelmista ja ehdotuksista 

tiedonsaannin kehittämiseksi. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 

2001, Priest ym. 2002.)  

 

Vastaukset tallennettiin alkuperäisessä muodossa käyttäen tekstinkäsittelyohjelmaa. Tämän 

jälkeen vastaukset luettiin läpi kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tässä tutkimuksessa analy-

soitiin vain ilmisisällöt ja analyysiyksiköksi valittiin lausuma. Lausuma voi olla sana, lause 

tai lauseen osa, mikä muodostaa ajatusteeman. (Cavanagh 1997) Tämän jälkeen aineisto luet-

tiin useaan kertaan läpi. Lukeminen oli aktiivista ja sen tarkoituksena oli luoda pohja analyy-

sille. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, Woods ym. 2002). 

 

Seuraava vaihe analyysissä oli aineiston pelkistäminen. Aineistoa pelkistettiin kysymällä 

tutkimustehtävän mukaista kysymystä. Aineistosta poimittiin pelkistetyt ilmaisut. Pelkistetyt 

ilmaisut kirjattiin tarkasti samoin kuin alkuperäisessä aineistossa. Tämän jälkeen pelkistetyt 

ilmaisut kerättiin listoiksi. Analyysiä jatkettiin ryhmittelemällä pelkistetyt ilmaisut. Ryhmit-

telyssä on kyse pelkistettyjen ilmaisujen erilaisuuksien ja yhtäläisyyksien löytämisestä. Sa-

maa tarkoittavat ilmaisut yhdistettiin samaan kategoriaan ja annettiin kategorialle sen sisältöä 

kuvaava nimi. Näin muodostuivat alakategoriat. Tarvittaessa palattiin takaisin alkuperäiseen 

aineistoon. Tällä tavoin voitiin varmistaa kategorioiden kuvaavan alkuperäistä aineistoa 

mahdollisimman hyvin. Viimeiseksi muodostettiin yläkategorioita yhdistämällä samansisäl-

töiset alakategoriat toisiinsa. (Priest ym. 2002, Woods ym. 2002.) Tässä vaiheessa tutkija 

palasi vielä alkuperäiseen aineistoon ja tarkisti kategorioiden vastaavuuden aineiston kanssa. 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, Priest ym. 2002.) Aineiston analyysi tehtiin uudestaan 

vuoden kuluttua ensimmäisestä analyysistä. Näin pyrittiin lisäämään analyysin luotettavuutta. 

(Priest ym. 2002.) 

 

Laadullinen aineisto oli niukka. Tutkija halusi tuoda esiin lausumien yleisyyden aineistossa 

kvantifioimalla aineiston. Eri kategorioihin sisältyvät lausumat laskettiin ja kvalitatiivinen 

aineisto muutettiin kvantitatiiviseen muotoon. Näin oli mahdollista kuvata kategorioiden 

esiintymisen runsautta aineistossa. (Begley 1996.) 
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4.5 Tutkimuseettiset kysymykset 

 

Tutkimuksiin liittyvien eettisten ongelmien ratkaisemiseksi on luotu kansainvälisiä ja kansal-

lisia ohjeita ja sääntöjä. Näitä ovat esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistus (1948), Euroo-

pan ihmisoikeusyleissopimus (1990), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä 

laki lääketieteellisistä tutkimuksista (488/1999). Tutkimuseettisiä kysymyksiä on käsitelty 

myös Helsingin julistuksessa (Suomen Lääkäriliitto 2001) ja ETENE:n määrittelemissä ter-

veydenhuollon yhteisissä eettisissä periaatteissa (ETENE 2001). Lisäksi eettiset ja tieteelliset 

toimikunnat ratkaisevat paikallisissa organisaatioissa tutkimuseettisiä kysymyksiä.  

 

Keskeisiä tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ovat potilaan yksityisyyden, itsemää-

räämisoikeuden ja tiedonsaantioikeuden sekä pätevään tietoon perustuvan suostumuksen (in-

formed concent) varmistaminen (Holloway & Wheeler 2000, Latvala 2001). Lisäksi tutki-

musetiikan kannalta tärkeitä eettisiä periaatteita ovat vahingon välttämisen periaate, hyötype-

riaate, ja oikeudenmukaisuuden periaate (Vehviläinen-Julkunen 1998, Häyry 1999, Holloway 

& Wheeler 2000). Eettiset kysymykset ovat usein luonteeltaan sellaisia, että niitä on vaikea 

ratkaista pelkästään normiston perusteella. Tutkijan eettinen ajattelu ja päätöksentekokyky 

ovat keskeisiä yksilön oikeuksien kunnioittamisessa. Tämä seikka korostuu erityisesti kun 

tutkimuksen kohteena on haavoittuva ryhmä kuten mielenterveyspotilaat. (Osborn 1999, Lat-

vala 2001.) 

 

Tässä tutkimuksessa vastaajien anonymiteetti varmistettiin tässä siten, ettei heidän nimeään 

tai henkilötunnustaan merkitty haastattelulomakkeeseen. Potilasta haastatellut hoitaja ei työs-

kennellyt samalla osastolla, jolta potilas uloskirjoitettiin. Osastojen henkilökunta ei saanut 

nähdä potilaiden vastauksia. Avointen vastausten tulokset raportoitiin siten, ettei vastaajia 

voida tunnistaa. Täytetyt lomakkeet säilytettiin lukitussa tilassa, johon vain haastattelijoilla ja 

tutkijalla oli mahdollista päästä. (Holloway & Wheeler 2000.) 

 

Vastaajille ilmaistiin kirjallisesti ja suullisesti ennen haastattelun aloittamista, että tutkimuk-

seen osallistuminen oli vapaaehtoista ja että vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikut-

tanut hoitoon. Tutkimukseen osallistuminen oli mahdollista lopettaa missä vaiheessa tahansa. 

(Häyry 1999, Holloway & Wheeler 2000). Psykiatristen potilaiden kohdalla saattaa olla vai-

kea arvioida kykeneekö potilas tekemään vapaan ja tietoisen valinnan päättäessään osallistua 

tutkimukseen (Latvala 2001). Tässä tutkimuksessa haastattelun ajankohta oli kuitenkin hoi-
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don loppuvaiheessa, jolloin voidaan ajatella potilaiden psyykkisen voinnin olleen riittävän 

vakaan tietoisen päätöksen tekemiseen.  

 

Osallistujille kerrottiin suullisesti ennen haastattelun aloittamista tutkimuksen rajoituksista, 

sen mahdollisista riskeistä ja ehkä saatavasta hyödystä. Lisäksi he saivat kirjallisen tiedotteen 

tutkimusta koskien. (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, myös Vehviläinen-

Julkunen 1998, Holloway & Wheeler 2000.) Tiedotteessa oli tutkijan yhteystiedot, mikäli 

vastaajilla tuli tarvetta ottaa yhteyttä tutkijaan haastattelun jälkeen. Vastaajat allekirjoittivat 

suostumuslomakkeen ennen haastattelun alkamista (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 

488/1999). Suostumuslomakkeessa oli selvitetty vastaajan asema ja tutkijan velvollisuudet.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää potilaan tiedonsaantiin liittyviä kysymyksiä 

potilaan näkökulmasta. Tällainen kokemus voi merkitä potilaalle kokemusta yhteistyöstä ja 

todellisena vaikuttajana olemisesta. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää hoitotyön 

käytännössä potilaiden tiedonsaannin kehittämisessä. (Vehviläinen-Julkunen 1998, Häyry 

1999, Holloway & Wheeler 2000, Latvala 2001.)  

 

Haastattelujen aikana tai niiden jälkeen tutkittavat saattoivat kokea hämmennystä ja ahdistus-

ta käsiteltyjen aiheiden vuoksi. Heillä saattoi myös herätä kysymyksiä tutkimusaiheeseen 

liittyen. Haastattelujen jälkeen vastaajien kanssa keskusteltiin asioista, jotka he toivat esiin 

hämmennystä tai kysymyksiä aiheuttavina. Näin toimimalla pyrittiin välttämään aiheuttamas-

ta vahinkoa tutkittaville. (Vehviläinen-Julkunen 1998, Häyry 1999, Holloway & Wheeler 

2001.) Haastattelijat keskustelivat myös keskenään haastattelukäytännöistä ennen aineiston-

keruun aloittamista ja sen aikana. Tällä pyrittiin varmistamaan mahdollisimman yhdenmu-

kainen haastattelukäytäntö. 

 

Tutkimukseen haettiin asianmukainen lupa eettiseltä toimikunnalta ja organisaation johtavilta 

virkamiehiltä organisaation käytännön mukaisesti (Holloway & Wheeler 2000). Osastoilla 

työskennellyttä henkilökuntaa informoitiin tutkimuksesta ennen aineiston keruun aloittamis-

ta. Tällä pyrittiin varmistamaan, että kaikilla tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvilla potilailla 

oli yhtäläinen mahdollisuus osallistua tutkimukseen sekä tutkimuseettisten seikkojen toteu-

tuminen käytännössä. (ks. Vehviläinen-Julkunen 1998, Holloway & Wheeler 2000) Lisäksi 

tutkimuksesta oli mahdollista lukea osastojen ilmoituskansioista. Tutkimuksentekijän yhteys-

tiedot olivat osastoilla, mikäli henkilökunnalla olisi ollut kysyttävää tutkimukseen liittyen. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1. Tiedon tärkeys potilaiden kuvaamana  

 

Tutkimuksessa selvitettiin potilaiden tiedontarpeita sairaalahoidon aikana sairautta, hoitoa, 

tukimuotoja ja potilaan oikeuksia koskien. Vastaajat ilmaisivat pitävänsä tärkeänä saada tie-

toa kaikilta kysytyiltä alueilta. Tärkeimpänä potilaat (98 %) pitivät tiedonsaantia hoitotoi-

menpiteistä ja eri hoitovaihtoehdoista. Vähiten tärkeänä pidettiin tiedonsaantia koskien mie-

lenterveysjärjestöjen toimintaa (67 %) ja uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia (55 %). 

(Taulukko 2.) Avovastauksissa potilaat pitivät lisäksi tärkeänä saada tietoa eri jatkohoito-

mahdollisuuksista kuten terapiamuodoista ja hoitopaikoista (n=2), lääkkeidenjakoperusteista 

(n=1), osaston säännöistä (n=1) sekä toimintamahdollisuuksista (n=1).  

 
Taulukko 2. Potilaiden arvio tiedon tärkeydestä sairaalahoidon aikana (n = 51, %) 
 
       
Tiedon alueet   Pidän tärkeänä En pidä tärkeänä 
                 %             %  

 
Tieto sairaudesta ja hoidosta 
Sairauden /diagnoosin nimi                90           10  
Sairauden vaikutus toimintakykyyn        92             8 
Tutkimukset ja niiden tulokset                96             4 
Hoitotoimenpiteet         98             2 
Eri hoitovaihtoehdot         98             2 
Hoitoon liittyvät riskit          86           14 
Hoidon eteneminen ja kesto                88           12 
Hoidon ennuste                84           16 
Lääkkeiden vaikutukset         92             8 
Lääkkeiden sivuvaikutukset         90              10 
Omaisten mahdollisuus osallistua hoitoon            80           20 
Jatkohoito          96             4 
Kuntoutus          88           12 
 
Tieto eri tukimuodoista 
Sairausloma/työkyvyttömyys aika        82           18 
Mielenterveysjärjestöjen toiminta        67           33 
Tuki samassa tilanteessa olevilta        86           14 
Sosiaalietuudet          86           14 
Uudelleen kouluttautumismahdollisuudet         55           45 
 
Tieto oikeuksista 
Potilaan oikeudet yleensä         92             8 
Mahdollisuus valittaa hoidosta         90           10 
       
 
 

Tiedon tärkeydestä muodostettiin summamuuttuja (min 0 - max 20). Vastaajat pitivät tärkeä-

nä saada tietoa keskimäärin seitsemältätoista tiedonalueelta (Ka = 17.39, Kh = 2.93). Tiedon-
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tärkeyttä kuvaavista tiedon alueista muodostettiin kolme summamuuttujaa: tieto sairaudesta 

ja hoidosta, tieto tukimuodoista ja tieto oikeuksista. Vastaajat pitivät tärkeänä saada tietoa 

sairaudesta ja hoidosta keskimäärin kahdeltatoista alueelta, eri tukimuodoista neljältä alueelta 

sekä molemmilta oikeuksia koskevilta alueilta. (Taulukko 3.) 

 

Taulukko 3. Potilaiden arvio tiedon tärkeydestä eri tiedon alueilta sairaalahoidon aikana  
 
 
Tiedonalue  Min      Ka       Kh             Max       

Sairaus ja hoito  0           11.80      1.84 13  

Tukimuodot    0             3.76      1.34 5  

Potilaan oikeudet  0             1.82      0.52 2  

 

 

5. 2. Tiedon tärkeyteen yhteydessä olevat tekijät 
 

Vastaajien taustamuuttujien yhteyttä tiedon tärkeyteen tarkasteltiin tiedon tärkeyttä kuvaavan 

summamuuttujan (min 0 - max 20) avulla. Potilaat, jotka ilmoittivat olevansa hoidossa mieli-

alahäiriöiden vuoksi, ilmaisivat pitävänsä tärkeämpänä saada tietoa sairaalahoidon aikana 

kuin psykoottisten tai muiden oireiden vuoksi hoidossa olevat. Myös sukupuolten ja sivii-

lisäädyn välillä oli eroa siten, että naiset ja yksin asuvat pitivät tiedon saantia tärkeämpänä 

kuin miehet ja parisuhteessa elävät. Näiden ryhmien välinen ero ei kuitenkaan ollut tilastolli-

sesti merkitsevä. (Taulukko 4.) 
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Taulukko 4. Vastaajien taustamuuttujien yhteys heidän käsityksiin tiedon tärkeydestä sairaa-
lahoidon aikana  

 
       
Taustamuuttuja  Tiedon tärkeys 

      n         min        max         Ka         Md         Kh  p
       
 
Ikä 
  ≤ 40 vuotta         29           9          20       17.31     18.0      2.85 0.52 
  40 < vuotta      22           9          20    17.50     18.5      3.08 
 
Sukupuoli 
   Nainen      26         13          20 18.19     18.0      1.90 0.15 
   Mies      25           9      20 16.56     19.0      3.56 
 
Siviilisääty 
   Yksin asuvat            28         12          20 17.79     19.0      2.44 0.44 
   Yhdessä asuvat     23           9      20 16.91     18.0          3.42 
 
Koulutus 
   < Perusaste      15         12          20 17.13     18.0      2.95 0.56 
   Keskiaste >        36           9      20 17.50     18.5      2.95 
 
Ensimmäinen kontakti  
mielenterveyspalveluihin 
   ≤ 5 vuotta aikaisemmin          22           9          20 17.38     18.0      2.87 0.88 
   5 < vuotta  aikaisemmin     28           9      20 17.29      18.5      3.08 
 
Hoitokerrat psykiatrisessa  
sairaalassa 
   1 - 2 kertaa      27           9          20 17.56     18.0      2.71 0.83 
   3 ≤ kertaa       24           9      20 17.21     19.0      3.20 
 
Tämän hoitojakson kesto 
   ≤ Viikko       27           9       20 17.40     18.0      3.23 0.70 
   Viikko <      23         12       20 17.35     18.5      2.67 
 
Diagnoosi 
   Mielialahäiriöt     34           9       20 18.00     19.0      2.70 0.02 
   Psykoosit ja muut     17           9       20 15.93     16.0      3.07 
      
 

 

Vastaajien taustamuuttujien yhteyttä tiedon tärkeyteen eri tiedonalueilla tarkasteltiin tiedon-

alueita kuvaavien summamuuttujien avulla. Vastaajien ilmoittama diagnoosi / sairauden nimi 

oli yhteydessä tiedon tärkeyteen sairaudesta ja hoidosta. Mielialahäiriöiden vuoksi hoidossa 

olleet ilmaisivat pitävänsä tietoa sairaudesta ja hoidosta tärkeämpänä kuin psykoosin ja mui-

den oireiden vuoksi sairaalahoidossa olleet potilaat. (Taulukko 5.) Tiedon tärkeys koskien eri 

tukimuotoja (min 0 – max 5) ja potilaan oikeuksia (min 0 – max 2) ei ollut tilastollisesti mer-

kittävästi yhteydessä vastaajien taustamuuttujiin. 
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Taulukko 5. Vastaajien taustamuuttujien yhteys heidän käsityksiinsä tiedon tärkeydestä kos-
kien sairautta ja hoitoa 

 
       
Taustamuuttuja                    Tiedon tärkeys sairaudesta ja hoidosta 

       n         min        max          Ka        Md       Kh                  p 

 
Ikä 
   ≤ 40 vuotta      29           7          13      11.69     13.0      1.87 0.37 
   40 < vuotta      22           7          13  11.90     13.0      1.87 
 
Sukupuoli 
   Nainen      26           8          13 12.23    13.0  1.31 0.29 
   Mies      25           7      13 11.29    13.0  2.24 
 
Siviilisääty 
   Yksin asuvat       28           7          13 11.93     13.0  1.54 0.77 
   Yhdessä asuvat     23           7      13 11.59     13.0      2.22 
 
Koulutus 
   < Perusaste      15           7          13 11.71     13.0   1.94 0.96 
   Keskiaste <       36           7      13 11.81     13.0   1.85 
 
Ensimmäinen kontakti  
mielenterveyspalveluihin 
   ≤ 5 vuotta aikaisemmin     22           7          13 12.00     13.0    2.00 0.18 
   5 < vuotta aikaisemmin               28           7      13 11.57     12.5    1.77 
 
Hoitokerrat psykiatrisessa  
sairaalassa 
   1 - 2 kertaa      27           7          13 11.78     13.0        1.90 0.87 
   3 ≤ kertaa       24           7      13 11.79     13.0    1.84 
 
Tämän hoitojakson kesto 
   ≤ Viikko       27           7      13 11.69     13.0    1.89 0.75 
   Viikko <      23           7      13 11.83     13.0        1.87 
 
Diagnoosi 
   Mielialahäiriöt     34           7      13 12.21     13.0    1.61 0.01 
   Psykoosit ja muut     17           7      13 10.88     11.0        2.06 
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5.3. Tiedonsaannin riittävyys potilaiden kuvaamana  

 

Tutkimuksessa selvitettiin potilaiden käsityksiä saadun tiedon riittävyydestä sairautta, hoitoa, 

potilaan oikeuksia ja eri tukimuotoja koskevista asioista. Potilaat arvioivat, että saatu tieto oli 

riittävää jatkohoitoa (75 %) ja sairauden / diagnoosin nimeä (69 %) koskien. Sitä vastoin 

useimmat arvioivat saaneensa tietoa riittämättömästi lääkkeiden sivuvaikutuksista (59 %) ja 

potilaan oikeuksista yleensä (57 %). Huomattava osa vastaajista (55 %) ilmoitti, ettei tieto 

uudelleen kouluttautumismahdollisuuksista koske heitä. (Taulukko 6.) Avovastauksissa vas-

taajat lisäksi ilmaisivat saaneensa riittämättömästi tietoa osaston tiloista ja tavoista (n=3) ja 

toimintamahdollisuuksista hoidon aikana (n=1).  

 

 

Taulukko 6. Tiedonsaannin riittävyys potilaiden ilmaisemana (n=51, %) 
 
                     Sain tietoa  En saanut                          Ei koske 
   Tiedon alueet                    riittävästi  tietoa riittävästi                  minua 
   %        %                      %  
 
Tieto sairaudesta ja hoidosta 
Sairauden /diagnoosin nimi  69        28            3       
Sairauden vaikutus toimintakykyyn 43        49   8 
Tutkimukset ja niiden tulokset  43        49  8 
Hoitotoimenpiteet  65        31  4 
Eri hoitovaihtoehdot  39        55  6 
Hoitoon liittyvät riskit *  36        50                      14 
Hoidon eteneminen ja kesto  45        55  0 
Hoidon ennuste   45        53  2 
Lääkkeiden vaikutukset  39        55  6 
Lääkkeiden sivuvaikutukset  33        59  8 
Omaisten mahdollisuus osallistua  
  hoitoon   53        33                      14 
Jatkohoito   75        22  3 
Kuntoutus   43        43                      14 
 
Tieto eri tukimuodoista 
Mielenterveysjärjestöjen toiminta 29        53                      18 
Tuki samassa tilanteessa olevilta 43        45                      12 
Sairausloma/työkyvyttömyys aika 39        29                      32 
Uudelleen kouluttautumis- 
mahdollisuudet   12        33                      55 
Sosiaalietuudet   35        39                      26 
 
Tieto oikeuksista 
Potilaan oikeudet yleensä  39        57  4 
Mahdollisuus valittaa hoidosta  45        47  8 
       
 
*n=50 
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Tiedonsaannin riittävyyttä kuvaavan summamuuttujan (min 0 - max 20) mukaan vastaajat 

olivat saaneet riittävästi tietoa keskimäärin yhdeksältä eri tiedonalueelta (Ka = 8,71, Kh = 

4,77). Tiedon alueista muodostettiin summamuuttujat tieto sairaudesta ja hoidosta, tieto tu-

kimuodoista ja tieto oikeuksista. Vastaajat ilmaisivat saaneensa riittävästi tietoa sairautta ja 

hoitoa koskien keskimäärin kuudelta alueelta, eri tukimuotoja koskien kahdelta alueelta ja 

yhdeltä potilaan oikeuksia käsittelevistä alueista. (Taulukko 7.) 

 

Taulukko 7. Potilaiden arvio tiedonsaannin riittävyydestä eri tiedon alueilta sairaalahoidon 
aikana  

 
 
Tiedonalue  Min         Ka       Kh             Max  
      
Sairaus ja hoito  0             6.22       3.41 13  

Tukimuodot   0             1.59       1.38 5  

Potilaan oikeudet  0             0.84       0.86 2  

 

 
5.4. Tiedonsaannin riittävyyteen yhteydessä olevat tekijät 
 

Tiedonsaannin riittävyys oli yhteydessä vastaajien sukupuoleen siten, että miehet kokivat 

saaneensa riittävämmin tietoa kuin naiset. Lisäksi keskiasteen koulutuksen tai vähemmän 

suorittaneet ja kolme kertaa tai useammin hoidossa olleet olivat saaneet mielestään riittä-

vämmin tietoa kuin korkeammin koulutetut ja ensimmäistä tai toista kertaa hoidossa olleet. 

Näiden ryhmien väliset erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. (Taulukko 8.) 

 

Vastaajilla oli mahdollisuus käyttää vastausvaihtoehtoa ”3” = ”ei koske minua” silloin, jos he 

kokivat, ettei kysytty tiedonalue ollut heille ajankohtainen. Näistä vastauksista muodostettiin 

summamuuttuja (min 0 – max 20). Ei ajankohtaisiksi koetut tiedonalueet eivät olleet yhtey-

dessä vastaajien taustamuuttujiin. 
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Taulukko 8. Vastaajien taustamuuttujien yhteys käsitykseen tiedonsaannin riittävyydestä 
 
  
Taustamuuttuja  Tiedonsaannin riittävyys 

        n     min      max          Ka        Kh p 

 
Ikä 
   ≤ 40 vuotta   29        0 19             8.55         5.02 0.79 
   40 < vuotta   22        1 16             8.91         4.53 
 
Sukupuoli 
   Nainen   26        1 14             6.62         3.94 0.001 
   Mies   24        1 19           11.04         4.58 
 
Siviilisääty 
   Yksin asuvat    28        1 19             8.64         5.06 0.92 
   Yhdessä asuvat  23        0 16             8.78         4.50 
 
Koulutus 
   < Perusaste    15        0 19             9.80         5.40 0.30 
   Keskiaste <    35        1 16             8.25         4.49 
 
Ensimmäinen kontakti  
mielenterveyspalveluihin 
   ≤ 5 vuotta aikaisemmin  22        0 16             7.86         4.23 0.42 
   5 < vuotta aikaisemmin  28        1 19             9.32         5.11 
 
Hoitokerrat psykiatrisessa  
sairaalassa 
   1 - 2 kertaa   27        2 16             8.07         4.32 0.32 
   3 ≤ kertaa    24        0 19             9.42         5.23 
 
Tämän hoitojakson kesto 
   ≤ Viikko    27        0 19             8.52         4.97 0.90 
   Viikko <   23        1 18             8.70         4.61 
 
Diagnoosi 
   Mielialahäiriöt  34        0 19             8.45         5.20 0.85 
   Psykoosit ja muut  17        3 15             9.19         3.82 
       
 

 
Tiedonsaannin riittävyyttä käsittelevistä tiedon alueista muodostettuja summamuuttujia, tieto 

sairaudesta ja hoidosta (min 0 – max 13), tieto tukimuodoista (min 0 – max 5) ja tieto oikeuk-

sista (min 0 – max 2), tarkasteltiin taustamuuttujien suhteen. Miehet ilmaisivat saaneensa 

riittävämmin tietoa sairaudesta ja hoidosta kuin naiset (Ka = 7.6, Md = 7.5, Kh = 3.5 vs. Ka = 

4.9, Md = 5.0, Kh = 2.8, p < 0.001). Samoin miehet ilmaisivat saaneensa riittävämmin tietoa 

potilaan oikeuksista kuin naiset (Ka = 1.3, Md = 1.5, Kh = 0.8 vs. Ka = 0.4, Md = 0.0, Kh = 

0.7, p = 0.01).   

 

Tiedonsaannin riittävyys eri tukimuodoista oli myös yhteydessä vastaajien taustamuuttujiin. 

Potilaat, joiden ensimmäinen kontakti mielenterveyspalveluihin oli tapahtunut alle viisi vuot-
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ta tai viisi vuotta aikaisemmin ilmaisivat saaneensa riittävämmin tietoa eri tukimuodoista 

kuin potilaat, joiden ensimmäinen kontakti mielenterveyspalveluihin oli tapahtunut yli viisi 

vuotta aikaisemmin. (Taulukko 9.) 

 
Taulukko 9. Vastaajien taustamuuttujien yhteys tiedonsaannin riittävyyteen koskien eri tu-

kimuotoja 
 
       
Taustamuuttuja     Tiedonsaannin riittävyys eri tukimuodoista 

      n         min        max           Ka         Md           Kh  p
       
 
Ikä 
   ≤ 40 vuotta      29           0            5      1.76       1.0     1.66 0.70 
   40 < vuotta      22           0            3   1.38       1.0           0.86 
 
Sukupuoli 
   Nainen      26           0            4 1.31       1.0      1.29 0.11 
   Mies      25           0        5 1.92       2.0      1.44 
 
Siviilisääty 
   Yksin asuvat           28           0            5 1.64       1.0      1.62 0.77 
   Yhdessä asuvat     23           0        4 1.55       1.0            1.06 
 
Koulutus 
   < Perusaste       15           0            5 1.79       1.0      1.76 0.93 
   Keskiaste <      36           0        4 1.53       1.0      1.23 
 
Ensimmäinen kontakti  
mielenterveyspalveluihin 
   ≤ 5 vuotta aikaisemmin     22           0            4 1.14       1.0      1.24 0.02 
   5 < vuotta aikaisemmin     28           0        5 2.00       2.0      1.39 
 
Hoitokerrat psykiatrisessa  
sairaalassa 
   1 - 2 kertaa      27           0             4 1.27       1.0      1.28 0.06 
   3 ≤ kertaa       24           0        5 1.96       1.5      1.43 
 
Tämän hoitojakson kesto 
   ≤ Viikko       27           0         5 1.27       1.0      1.28 0.07 
   Viikko <      23           0         5 1.96       2.0      1.46 
 
Diagnoosi 
   Mielialahäiriöt     34           0         5 1.71       1.0       1.40 0.37 
   Psykoosit ja muut     17           0             4 1.38       1.0      1.36 
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5.5. Potilaiden toiveet eri tavoista saada tietoa  

 

Tutkimuksessa kysyttiin, millä tavoin vastaajat (n=51) haluaisivat saada tietoa sairaalahoidon 

aikana. Suurin osa (94 %) halusi saada tietoa keskustellen henkilökunnan kanssa. Puolet (52 

%) halusi saada tietoa esitteistä ja kirjallisuudesta tietoa halusi saada yli kolmannes (36 %). 

Itse etsien ja videoista tietoa halusi saada kolmannes (32 %), sekä internetistä viidesosa (20 

%) vastaajista. Lisäksi avovastauksissa he toivat esiin, että toivoivat saavansa tietoa keskus-

tellen lääkärin, yleensä työntekijöiden ja vertaisten kanssa (n=5), mediasta (n=4) sekä viras-

toista (n=1). Vastaajat olivat valinneet keskimäärin 3 (Ka = 2,7) eri vaihtoehtoa. Eri ryhmät 

eivät eronneet taustamuuttujien suhteen siinä millä tavoin he halusivat saada tietoa. 

  

 

5.6. Tiedonsaantiin liittyvät ongelmat potilaiden kuvaamina  

 

Tutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä tiedonsaantiin liittyviä ongelmia potilai-

den kuvaamina. Haastatelluista potilaista 43 vastasi tähän kysymykseen. Heistä 3 ilmoitti, 

ettei mitään ongelmia ole. Viisi vastausta ei käsitellyt tiedonsaannin ongelmia, joten ne jätet-

tiin pois analyysistä. Kysymystä käsitelleiden potilaiden (n = 35) kuvausten perusteella muo-

dostettiin kolme luokkaa (yläkategoriat). Nämä olivat rajoitettu tiedon antaminen, potilaan 

kohtaamiseen liittyvät ongelmat ja tiedollisten edellytysten vajavuudet (Taulukko 10.). 

 
Taulukko 10. Tiedonsaannin ongelmat potilaiden kuvaamana, lausumien jakautuminen ylä-

gategorioihin ( %) 
 
 
Yläkategoria            Tiedonsaannin ongelmat  

f % 

Rajoitettu tiedon antaminen  34 33 
Potilaan kohtaamiseen liittyvät ongelmat 51 50 
Tiedollisten edellytysten vajavuudet  17 17 
 
Yhteensä    102 100 
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Rajoitettu tiedon antaminen 

 

Rajoitettua tiedon antamista kuvaavia ilmaisuja oli aineistossa 34. Näistä muodostui kaksi 

alakategoriaa, jotka olivat vähäinen annettu tieto (f = 24) ja henkilökunnan pidättyvyys tietoa 

annettaessa (f = 10).  

 

Vähäinen annettu tieto tarkoitti vastaajien kuvauksen mukaan, etteivät he saa henkilökunnal-

ta riittävästi tietoa hoitoon, potilaan oikeuksiin ja eri tukimuotoihin liittyen. Lisäksi tieto 

osaston käytännöistä oli puutteellista. Osa vastaajista koki, etteivät he olleet saaneet tietoa 

lainkaan.  

 

”Minusta se tieto jää aika vähiin.” (Vastaaja 41)  

”Verikokeista ja muista tuloksista ei ole saanut tietoa.” (Vastaaja 31) 

”Lääkkeistä tms. ei yksinkertaisesti ole informoitu lainkaan.” (Vastaaja 4)  

”Mulla ei ollut tietoa, että voin tutustua sairaskertomuksiin.” (Vastaaja 33) 

”Sosiaaliasioista olisin tarvinnut tietoa, ne on laiminlyöty.” (Vastaaja 20) 

 

Henkilökunnan pidättyvyys tiedon antamisessa tarkoitti vastaajien mukaan sitä, että henkilö-

kunta ei halunnut tai uskaltanut kertoa hoitoon, sairauteen ja potilaan oikeuksiin liittyvistä 

asioista. Vastaajien mukaan asiat saattoivat myös olla henkilökunnalle niin itsestäänselvyyk-

siä, ettei niistä ”vaivauduttu” kertomaan potilaalle. Saadakseen tietoa potilaan piti sitä itse 

pyytää. Pidättyvyys tiedon antamisessa oli koettu henkilökunnan vallankäyttönä. Lisäksi po-

tilaat odottivat henkilökunnalta aktiivisuutta keskustelumahdollisuuksien tarjoamisessa.  

 

”Hyviä tuloksia ei ilmoiteta, vasta huonoista vastauksista saa tietoa. Itse pitää 

kysyä.” (Vastaaja 28) 

 

”Ongelmana on vallankäyttö, tieto on valtaa. Koska hoitajilla on vähän valtaa, 

he käyttävät tietoa vallankäyttönä. Hoitajien ja lääkäreiden vallankäyttö on on-

gelma…” (Vastaaja 34) 

 

”Kun ihminen on huonossa kunnossa aloitteen tulisi tulla hoitopuolelta.” (Vas-

taaja 27) 
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Potilaan kohtaamiseen liittyvät ongelmat 

 

Potilaan kohtaamiseen liittyviä ongelmia mainittiin aineistossa 51. Näistä muodostui kolme 

alakategoriaa, jotka olivat yksilöllisyyden puute (f = 11), ajan puute (f = 23) ja epäystävälli-

nen kohtelu (f = 17).  

 

Yksilöllisyyden puute tietoa annettaessa ilmeni vastaajien kokemuksena rutiininomaisesta 

kohtelusta, heitä ei huomioitu yksilöinä. Tämä tarkoitti, ettei heidän sen hetkistä tilannettaan 

otettu huomioon. Osa vastaajista toivoi saavansa tietoa heti osastolle tultuaan, osa vasta voin-

tinsa hieman tasaannuttua. Tiedon vastaanottaminen oli koettu vaikeaksi, mikäli potilaan 

vointi oli ollut huono sairaalaan tullessa. Erilaiset odotukset tiedonsaannin suhteen tulivat 

ilmi myös tiedon alueissa. Vastaajat pitivät tärkeinä eri tiedonalueita ja halusivat saada tietoa, 

joka oli heille merkityksellistä sen hetkisessä tilanteessa. 

  

”Kun tulee sisälle, henkilökunnan tulisi olla ammattitaitoinen. Heidän täytyy kye-

tä ottamaan vastaan jokainen potilas yksilönä, mikä on potilaan tila, mitä hän 

pystyy ottamaan vastaan ja mitä ei. Henkilökunta käsittelee kaikkia liian massa-

na, rutiininomaisesti.” (Vastaaja 13) 

 

”Kun ihminen on huonossa kunnossa, kaikkea tietoa on vaikea ottaa vastaan.” 

(Vastaaja 27) 

 

Ajan puute tarkoitti vastaajien kuvausten mukaan henkilökunnan vähäistä potilaiden kanssa 

vietettyä aikaa. Henkilökunnan tavoittaminen oli koettu vaikeaksi ja tällöin vastaajat kokivat 

myös tiedonsaannin ongelmalliseksi. Vastaajat toivat esiin henkilökunnan kiirettä yleensä 

sekä omahoitajalta ja lääkäriltä saadun ajan vähyyttä. Lääkärille pääsy saattoi olla hankalaa 

lääkärin ajanpuutteen vuoksi ja omahoitajan tavoittaminen oli vaikeaa. Osastolla vuorossa 

olevan henkilökunnan tavoittaminen koettiin myös vaikeaksi henkilökunnan kiireen ja ajan-

puutteen vuoksi. Henkilökunnalla toivottiin olevan enemmän aikaa sekä potilaiden kanssa 

käytäviin yksilöllisiin keskusteluihin että vapaamuotoisempaan yhdessäoloon.  

 

”Hoitajilla kiire, ei ole aikaa kuunnella. Lääkäriä joutui odottamaan 2 päivää. 

Omahoitajan tapaamisia ei ole ollut. Olen saanut tietoa toisilta potilailta. (Vas-

taaja 22) 
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”Kukaan ei ole puhunut mun kanssa. Tulopäivänä ja seuraavana päivänä näin 

lääkärin. Sen jälkeen en ole tavannut ja tänään olen lähdössä kotiin. Omahoita-

jan olen tavannut kerran.” (Vastaaja 49) 

 

Epäystävällinen kohtelu potilaan kokemana oli yhteydessä tiedonsaannin toteutumiseen. Vas-

taajat ilmaisivat, että henkilökunnalta oli vaikeaa tai pelottavaa mennä kysymään asioista 

epäystävällisen ja töykeän kohtelun vuoksi. Vastaajat olivat myös kokeneet, että henkilökun-

nalla oli negatiivisia asenteita mielenterveysongelmia ja niistä kärsiviä kohtaan. Tämä ilmeni 

vastaajien kokemuksena, ettei henkilökunta katsonut potilaan voivan ymmärtää sairautta ja 

hoitoa koskevaa tietoa. 

 

”Hoitajat tuntuivat pelottavilta, tuomitsevilta.” (Vastaaja 18)  
 

”Asenteet potilaita kohtaan, asenteet mielenterveysongelmaisia kohtaan.” (Vas-

taaja 26) 

 

 

Tiedollisten edellytysten vajavuudet 

 

Tiedollisten edellytysten vajavuuksia kuvaavia ilmaisuja oli aineistossa kaikkiaan 17.  Näistä 

muodostui kolme alakategoriaa, jotka olivat tiedonkulun ongelmat henkilökunnan välillä (f = 

5), virheellinen tieto (f = 3) ja potilaan riittämätön tietotaso (f = 9). 

 

Tiedonkulun ongelmat henkilökunnan välillä vaikeuttivat vastaajien mukaan myös heidän 

tiedonsaantiaan. Hoitajat eivät aina olleet tietoisia lääkärin kanssa tehdyistä sopimuksista ja 

hoidon suunnittelusta. Toisaalta tieto ei aina välittynyt riittävästi hoitajien välillä työvuorojen 

vaihtuessa. Sijaishenkilökunta ei myöskään ollut vastaajien mukaan riittävästi selvillä poti-

laan asioista. Potilaat odottivat, että vuorossa kulloinkin olevat hoitajat olisivat olleet tietoisia 

heidän asioistaan. 

 

”Lääkäri puhuu joskus eri asiaa kuin henkilökunta, lääkäri määrää lääkityksen, 

henkilökunta sanoo, ettet saa sitä.” (Vastaaja 39) 
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”Jos työntekijät vaihtuu nopeasti, tiedonsaanti on ongelmallista. Jos on varahen-

kilöstöä, niin ne ei tiedä potilaiden asioista, jos informaatio ei kulje.” (Vastaaja 

46) 

 

Virheellinen tieto oli vastaajien henkilökunnalta saamaa virheellistä tietoa liittyen hoitoon. 

Tämä aiheutti epätietoisuutta vastaajissa. Vastaajien mukaan heille annettu virheellinen tieto 

johtui osittain siitä, ettei henkilökunnalla ollut riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa mielenter-

veysongelmista ja hoidosta. Myös osastoesitteen tiedot olivat osoittautuneet joiltakin osin 

virheellisiksi. 

 

”Lääkäreillä ei lääkkeiden yhteisvaikutuksesta tietoa.” (Vastaaja 24) 

”Osaston perehdyttämislehti ei pidä paikkaansa.” (Vastaaja 40) 

 

Potilaan riittämätön tietotaso vaikeutti vastaajien tiedonsaantia. He kokivat, etteivät osaa 

kysyä, koska heillä ei ole riittävästi tietoa, minkä pohjalta kysyä asioista. Lisäksi outo ympä-

ristö ja tietämättömyys osaston toimintatavoista vaikeuttivat asioista kysymistä. 

 

”Ei osaa itse kysyä, … , ei ole selvillä, onko oikeus kysyä asioista. Outo paikka, 

ensimmäinen hoitokerta.” (Vastaaja 18) 

 

”Ehkä minä en osaa kysyä tai hakea sitä oikeasta paikasta.” (Vastaaja 41) 

 
 

5.7. Tiedonsaannin kehittäminen potilaiden kuvaamana 

 

Potilaiden näkemyksiä tiedonsaannin kehittämiseksi selvitettiin yhdellä avoimella kysymyk-

sellä. Haastatelluista potilaista 44 vastasi tähän kysymykseen. Heistä 4 ilmoitti, ettei mitään 

kehitettävää ole. Vastauksista 4 ei käsitellyt tiedonsaannin kehittämistä, joten ne jätettiin pois 

analyysistä. Potilaiden kuvausten (n=36) perusteella muodostettiin kolme tiedonsaannin ke-

hittämistä kuvaavaa luokkaa (yläkategoriat). Näitä olivat tiedonvälittämistapojen kehittämi-

nen, potilaan huomioiminen sekä henkilökunnan riittävä tieto (Taulukko 11.).  
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Taulukko 11. Tiedonsaannin kehittäminen potilaiden kuvaamana, lausumien jakaantuminen 
yläkategorioihin (%) 

 
 
Yläkategoria          Tiedonsaannin kehittäminen  

   f % 

Tiedonvälittämistapojen kehittäminen 27 42  
Potilaan huomioiminen  32 50 
Henkilökunnan riittävä tieto  5 8 
 
Yhteensä   64 100 
 

 

Tiedonvälittämistapojen kehittäminen 

 

Tiedonvälittämistapojen kehittäminen –kategoriaan sisältyviä ilmaisuja oli kaikkiaan 27. Ka-

tegoria piti sisällään avoimuuden tietoa annettaessa (f = 16) ja erilaiset mahdollisuudet saada 

tietoa (f = 11).  

 

Avoimuus tietoa annettaessa tarkoitti riittävää, avoimesti annettua tietoa sairaudesta, hoidos-

ta, potilaan oikeuksista ja eri tukimuodoista. Vastaajat toivoivat saavansa suoria, helposti 

ymmärrettäviä vastauksia kysymyksiin. Lisäksi he toivoivat tiedon välittämisen olevan kes-

kustelua henkilökunnan kanssa eikä niinkään yksisuuntaista tiedon vastaanottamista.  

 

”Avoimempaa kommunikaatiota lääkärin ja potilaan välillä. Enemmän tietoa tu-

levista tapahtumista: lääkitysmuutokset, hoidon kesto, kotiuttaminen. Potilaan 

mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa omaan hoitoonsa varsin rajalliset, silloin-

kin kun potilas tuntee jo hyvin oman sairautensa.” (Vastaaja 39) 

 

Erilaisina mahdollisuuksina saada tietoa vastaajat ehdottivat kirjallisen materiaalin ja tieto-

teknologian käyttöä tietoa annettaessa. He toivoivat yksityiskohtaisempia osastoesitteitä, 

osastolla olevaa käsikirjastoa, omien hoitotietojen saamista myös kirjallisesti sekä kirjallisia 

ohjeita esimerkiksi valituksen tekemiseen. Vastaajat toivoivat myös, että heillä olisi osastolla 

mahdollisuus internetin ja tietokoneen avulla etsiä tietoa sairaudesta, hoidosta sekä potilaan 

etuuksista ja oikeuksista. Lisäksi vastaajat toivoivat, että heillä olisi mahdollisuus kysyä 

omista sairauteen ja hoitoon liittyvistä asioista joltakin nimetyltä henkilöltä. Vastaajat toivoi-

vat saavansa tietoa usealla eri tavalla rinnakkain. 
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”Esiteltäisiin paikat, esitevihko saisi olla laajempi, kokonaisvaltainen informaa-

tio. On erittäin epätietoinen olo, en tiennyt mitä paikkoja täällä on ja missä voin 

liikkua.” (Vastaaja 1) 

 

”Olisi mahdollisuus internetistä tarkistaa sairaalassa asioita. Olisi huone, jossa 

on tietokone ja internetyhteys.” (Vastaaja 24) 

 

 

Potilaan huomioiminen 

 

Potilaan huomioiminen -kategoriaan liittyviä mainintoja oli 32. Potilaan huomioiminen -

kategoriaan sisältyivät potilaan huomioiminen aktiivisesti (f = 18), yksilöllisesti (f = 10) ja 

ystävällisesti (f = 4).  

 

Potilaan aktiivinen huomioiminen pitää sisällään sen, että henkilökunnalla on aikaa potilaalle 

ja henkilökunta on aktiivinen tiedon antamisessa. Vastaajat toivoivat aikaa omahoitajan ja 

lääkärin lisäksi myös muilta työryhmän jäseniltä.  

 

”Henkilökohtaista juttelua oman hoitajan kanssa enemmän, kukaan ei ole kerto-

nut mulle, että mulla on edes omahoitaja.” (Vastaaja 49)    

 

”Henkilökunta tulisi vastaan enemmän.” (Vastaaja 17) 

 

Potilaan yksilöllinen huomioiminen tarkoitti vastaajien kuvausten perusteella, että he toivoi-

vat saavansa tietoa yksilöllisesti omassa tilanteessaan oikeaan aikaan ja riittävän usein. Tie-

donsaannin oikea-aikaisuudella vastaajat tarkoittivat vointinsa ja tilanteensa huomioimista 

tietoa annettaessa. Vastaajat pitivät tärkeänä tiedon saamista säännöllisesti ja aina silloin kun 

tapahtuu muutoksia heidän asioihinsa liittyen.  

 

”Kun olo on vähän tasaantunut olisi hyvä saada osastoesite ja tavata lääkäri 

mahdollisimman pian.” (Vastaaja 18) 

 

Jos jotain muutoksia tapahtuu, siitä olisi kerrottava, esimerkiksi rajoituksista. 

Omahoitajalta tietoa nopeammin. (Vastaaja 33) 
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Potilaan ystävällinen huomioiminen tarkoitti yleisten hyvien tapojen mukaista kohtelua. Vas-

taajat toivoivat tulevansa ystävällisesti ja kunnioittavasti kohdelluksi henkilökunnan taholta. 

Vastaajat toivoivat, että heitä ei kohdeltaisi niinkään mielenterveysongelmaisina vaan tasa-

vertaisina ihmisinä. He toivoivat myös mielipiteidensä kunnioittamista ja huomioimista hoi-

toaan koskevissa päätöksissä.  

 

Se palaute, mitä saa kun menee kysymään, on usein kielteistä, kanssakäyminen 

hoitajien kanssa on vaikeata. Kielteinen asenne suututtaa. Ei voi kenellekään pu-

hua. (Vastaaja 12) 

 

 

Henkilökunnan riittävä tieto 

 

Henkilökunnan riittävä tieto – kategoriaan sisältyviä ilmaisuja oli 5. Kategoriaan sisältyivät 

henkilökunnan sisäinen tiedonvälittäminen (f = 3) ja henkilökunnan koulutus (f = 2).  

 

Henkilökunnan sisäinen tiedonvälittäminen piti sisällään tiedon välittymisen hoitajilta toisille 

työvuoron vaihtuessa sekä eri ammattiryhmien välillä. Henkilökunnan tietoisuus potilaan 

asioista koettiin tärkeäksi tiedonsaantia parantavaksi tekijäksi. Vastaajat toivoivat, että henki-

lökunnalla olisi yhtenäinen linja hoidossa ja kaikki hoitoon osallistuvat olisivat tietoisia tästä 

linjasta. Tiedonvälittymisen edistämiseksi vastaajat ehdottivat tietokoneen käyttöä raportoin-

nissa sekä kiertoja potilaiden luona.  

 

”Lääkäri + hoitohenkilökunta = sama linja” (Vastaaja 39) 

 

”Tietokoneen välityksellä hoitajat voisivat välittää tietoa toisilleen tehokkaam-

min” (Vastaaja 46) 

 

Henkilökunnan koulutus oli vastaajien mukaan eräs mahdollisuus kehittää potilaiden tiedon-

saantia sairaalassa. Koulutuksen sisältönä mainittiin mielenterveyden ongelmiin sekä henki-

lökunnan asenteisiin liittyvät asiat. Koulutuksen avulla henkilökunnalla olisi vastaajien mu-

kaan ajan tasalla olevaa tietoa, jota he voisivat välittää potilaille. 
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”Hoitajille lisäkoulutusta edellä mainituista asioista (ECT-hoito, potilaan oikeu-

det, potilasasiamies ja avohoito).” (Vastaaja 21) 

 

 

5.8. Yhteenveto tuloksista 

 

Potilaat pitivät tärkeänä saada tietoa kaikilta kysytyiltä alueilta. Tärkeimpänä he pitivät tie-

donsaantia hoitotoimenpiteistä ja eri hoitovaihtoehdoista. Vähiten tärkeinä pidettiin tietoa 

mielenterveysjärjestöjen toiminnasta ja uudelleenkouluttautumismahdollisuuksista. Mieliala-

häiriön tai muiden oireiden vuoksi hoidossa olleet pitivät tiedonsaantia tärkeämpänä kuin 

psykoottisten oireiden vuoksi hoidossa olleet potilaat.  

 

Potilaat ilmaisivat saaneensa riittämättömästi tietoa kaikilta kysytyiltä alueilta. Riittävimmin 

he olivat saaneet tietoa jatkohoidosta ja sairautensa nimestä. Heikoiten vastaajat olivat saa-

neet tietoa lääkkeiden sivuvaikutuksista ja potilaan oikeuksista yleensä. Tietoa uudelleen 

kouluttautumismahdollisuuksista ei koettu ajankohtaiseksi. Miehet ilmaisivat saaneensa tie-

toa riittävämmin kuin naiset. Lisäksi potilaat, joiden ensimmäinen kontakti mielenterveys-

palveluihin oli tapahtunut alle viisi vuotta tai viisi vuotta aikaisemmin ilmaisivat saaneensa 

riittävämmin tietoa eri tukimuodoista kuin potilaat, joiden ensimmäinen kontakti mielenter-

veyspalveluihin oli tapahtunut yli viisi vuotta aikaisemmin.  

 

Suurin osa vastaajista toivoi saavansa tietoa keskustellen henkilökunnan kanssa. Keskustelu-

jen lisäksi he toivoivat saavansa tietoa usealla eri tavalla rinnakkain sekä mahdollisuuksia 

itsenäiseen tiedon hankintaan. 

 

Tiedonsaannin ongelmat potilaiden kuvaamina olivat rajoitettu tiedon antaminen, potilaan 

kohtaamiseen liittyvät ongelmat ja tiedollisten edellytysten vajavuudet. Rajoitettu tiedonan-

taminen tarkoitti liian vähäistä potilaalle annettua tietoa sekä henkilökunnan pidättyvyyttä 

tiedon antamisessa. Potilaan kohtaamiseen liittyviä tiedonsaantia vaikeuttavia ongelmia oli-

vat yksilöllisyyden puute, ajan puute sekä epäystävällinen kohtelu. Tiedollisten edellytysten 

vajavuudet tarkoittivat henkilökunnan välisen tiedonkulun ongelmia, jolloin tieto potilaan 

asioista ei välittynyt, sekä virheellistä potilaalle annettua tietoa. Lisäksi potilaat ilmaisivat 

tiedollisten edellytysten vajavuuksien koskettavan myös itseään. He kokivat, etteivät osan-
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neet kysyä sairauteensa ja hoitoonsa liittyvistä asioista, koska heillä ei ollut riittävästi tausta-

tietoa, jonka pohjalta esittää kysymyksiä henkilökunnalle. 

 

Tiedonsaannin kehittämisalueita potilaiden kuvausten mukaan olivat tiedonvälittämistapojen 

kehittäminen, potilaan huomioiminen sekä henkilökunnan riittävä tieto. Vastaajat toivoivat 

tiedonvälittämisen olevan avointa ja tapahtuvan usealla menetelmällä rinnakkain. He toivoi-

vat tulevansa aktiivisesti, yksilöllisesti ja ystävällisesti huomioiduiksi. Vastaajat toivoivat 

henkilökunnan kiinnittävän huomiota keskinäiseen tiedonvälittämiseen potilaan asioista sekä 

henkilökunnan ammatillisten tietojen ajan tasalla pitämiseen. 
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6. POHDINTA  

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 

 

Luotettavuus on keskeinen kysymys tutkimuksessa. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan ar-

vioida mittaamisen, aineiston keruun ja analyysin luotettavuuden suhteen. Tutkimuksen luo-

tettavuutta käsitellään reliabiliteetin ja validiteetin avulla. (Holsti 1969, Weber 1990, Niemi-

nen 1998, de Vaus 2002.) Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatii-

visia menetelmiä, joiden arviointikriteerit poikkeavat toisistaan (Leininger 1994, Nieminen 

1998). Tämän perusteella tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan strukturoitujen kysymys-

ten osalta kvantitatiivisen tutkimuksen arviointikriteereiden perusteella ja avoimien kysymys-

ten luotettavuuden arviointiin käytetään laadullisen tutkimuksen arviointikriteereitä. Kvanti-

tatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa painottuvat mittarin sekä tulosten luotetta-

vuus (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998, de Vaus 2002). Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta arvioitaessa tarkastellaan tutkimuksen totuusarvoa, sovellettavuutta, pysyvyyttä ja 

neutraaliutta (Weber 1990, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001).   

 

Mittari laadittiin aihetta käsittelevän kirjallisuuden perusteella ja sitä ei ole käytetty aikai-

semmin. Tässä tutkimuksessa yhdistettiin kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusmene-

telmä. Menetelmien yhdistäminen oli perusteltua, jotta saataisiin mahdollisimman monipuoli-

sesti tietoa koskien potilaan tiedonsaantia (Bradley 1995, Begley 1996, Paunonen & Hyrkäs 

2000, Foss & Ellefsen 2002). Psykiatrisen potilaan tiedontarpeita ja tiedonsaannin toteutu-

mista on tutkittu paljon. Tutkimuksessa pyrittiin tarkentamaan alueita, joilta potilaat pitävät 

tärkeänä saada tietoa sekä tiedonsaannin toteutumista eri tiedon alueilla. Lisäksi avoimilla 

kysymyksillä pyrittiin antamaan vastaajille mahdollisuus ilmaista alueita, joita tutkija ei ole 

määritellyt. (Leino-Kilpi 1998.) Tiedonsaantiin liittyvistä ongelmista ja tiedonsaannin kehit-

tämistä psykiatrisessa sairaalahoidossa potilaan näkökulmasta ei kuitenkaan vielä ole tarjolla 

riittävästi tutkittua tietoa. Näitä aiheita selvitettiin avoimilla kysymyksillä, jotta oli mahdol-

lista saada tietoa aiheesta potilaan näkökulmasta. Strukturoidun menetelmän käyttö olisi saat-

tanut rajata aiheen käsittelyä. (Bradley 1995, Begley 1996, Foss & Ellefsen 2002). 

 

Tiedon tärkeyttä kuvaavan summamuuttujan luotettavuutta arvioitiin Kuder-Richardson -

kertoimen avulla (de Vaus 2002). Summamuuttuja sai arvon 0,77. Tiedonsaannin toteutumis-

ta kuvaavan summamuuttujan luotettavuutta arvioitiin Cronbachin alfan avulla (Heikkilä 
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2001, de Vaus 2002). Summamuuttuja sai arvon 0,79. Mittarin sisäinen johdonmukaisuus on 

näin ollen hyvä. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998, Heikkilä 2001, de Vaus 2002.) 

 

Mittarin reliabiliteettia pyrittiin parantamaan mittarin esitestauksella. Haastattelulomake esi-

testattiin viidellä vastaajalla. Esitestauksen perusteella lomakkeen tiedon tärkeyttä ja tiedon-

saannin riittävyyttä käsittelevien kysymyksien ”vertaistuki”-ilmaisu muutettiin paremmin 

ymmärrettävään muotoon ”tuki samassa tilanteessa olevilta”-ilmaisuun. (Vehviläinen-

Julkunen & Paunonen 1998, Heikkilä 2000, de Vaus 2002.)  

 

Tutkijavaikutuksen ja ympäristötekijöistä johtuvien virhetekijöiden minimoimiseksi haastat-

telijat keskustelivat haastattelutekniikasta ja haastatteluympäristöistä ennen aineiston keruun 

aloittamista. Osa haastattelijoista piti myös haastattelupäiväkirjaa haastattelujen edetessä 

Haastattelut toteutettiin osaston tiloissa. Haastatteluympäristön rauhallisuudesta pyrittiin huo-

lehtimaan varaamalla tarkoitukseen häiriötön tila. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998.) 

Haastattelut tapahtuivat päivää ennen tai samana päivänä kuin potilas uloskirjoitettiin sairaa-

lasta. Vastaajien voidaan ajatella olleen riittävän vakaassa psyykkisessä voinnissa osallistu-

maan tutkimukseen (Adshead 1996, Roberts ym. 2002). Haastattelijat korostivat haastatteluti-

lanteessa haastattelun luottamuksellisuutta, jotta vastaajilla oli mahdollisuus vastata mahdol-

lisimman totuudenmukaisesti, ilman ajatusta henkilökunnan miellyttämisestä. Haastattelijat 

työskentelivät tästä syystä eri osastolla kuin millä potilas oli ollut hoidossa. (Latvala 2001.) 

 

Tulosten uskottavuuden varmistamiseksi haastattelijat keskustelivat haastattelujen toteutumi-

sesta haastattelujen jälkeen. Näin pyrittiin arvioimaan miten hyvin vastaajat ovat kyenneet 

antamaan tietoa käsiteltävästä ilmiöstä sekä miten hyvin aineisto vastaa ilmiötä. (Weber 

1990, Leininger 1994.)  

 

Laadullisen aineiston analyysi pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja 

selkeästi luotettavuuden varmistamiseksi. Aineistosta analysoitiin vain ilmisisältö. Aineistos-

ta poimittujen esimerkkien avulla pyrittiin osoittamaan luokkien yhteys aineistoon. (Leinin-

ger 1994, Nieminen 1998.) Laadullisen aineiston kvantifioinnilla voidaan vähentää tutkijan 

subjektiivisuutta. Vaarana on kuitenkin validiteetin heikkeneminen. Tämän vuoksi vain muu-

tamia yksittäisiä kertoja aineistossa esiintyneet ilmaisut, jotka muodostivat selkeästi oman 

luokkansa, otettiin mukaan tuloksiin. Näin pyrittiin siihen, että tulokset todella kuvaavat tut-
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kittavaa ilmiötä. Laadullisen aineiston analyysiin käytettiin myös riittävästi aikaa, jotta tutki-

jalle mahdollistui tutkimuskohteen ymmärtäminen. (Morgan 1993.)  

 

Reliabiliteetin vahvistamiseksi aineisto luokiteltiin uudestaan vuoden kuluttua ensimmäisestä 

luokittelusta (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Näiden kahden luokittelun välinen yksi-

mielisyysaste laskettiin Scott’n pi:n avulla (Holsti 1969) alakategorioittain. Menetelmää on 

yleensä käytetty kahden luokittelijan tekemän luokittelun yksimielisyyden varmistamiseksi, 

mutta sitä voidaan soveltaa myös tässä. Potilaan tiedonsaannin ongelmia kuvaavan aineiston 

luokittelun yksimielisyysaste oli 0.93 ja tiedonsaannin kehittämistä kuvaavan aineiston luo-

kittelun yksimielisyysaste oli 0.67.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten sisäistä validiteettia saattaa heikentää tutkittavien valikoitumi-

nen tutkimukseen. Kaikille uloskirjoitetuille potilaille ei tarjottu mahdollisuutta osallistua 

tutkimukseen. Tutkimuksen ulkopuolelle ovat saattaneet jäädä esimerkiksi kriittisimmin hoi-

toonsa suhtautuneet potilaat, joiden vuorovaikutus henkilökunnan kanssa on ollut puutteellis-

ta (Beech & Norman1995, Crowe ym. 2001). Haastatteluista kieltäytyneitä koskeva kirjanpi-

to ei myöskään ole luotettavaa. Tutkimuksesta saattoivat kieltäytyä potilaat, joilla on ongel-

mia toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen alueella, ja näin ollen myös tiedonsaannin 

toteutumisessa (Ito ym. 1999). Sisäiseen validiteettiin vaikuttaa myös se, että neljä haastatte-

lijaa suoritti haastattelut. Tutkimuksen tuloksissa ei ole tarkasteltu haastattelijan mahdollista 

vaikutusta tutkimustuloksiin. Tällöin ei voida olla täysin varmoja siitä, ettei haastattelijalla 

olisi ollut vaikutusta saatuihin tuloksiin. Tutkimusjoukon valikoituminen heikentää myös 

tutkimuksen ulkoista validiteettia. Tuloksia ei voida luotettavasti yleistää koko perusjouk-

koon. (ks. Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998.)  

 

 

6.2 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää potilaan tiedonsaantiin liittyviä kysymyksiä 

potilaan näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata psykiatrisessa sairaalahoidossa 

olevan potilaan tärkeänä pitämiä tiedon alueita ja tiedonsaannin toteutumista sekä potilaan 

taustatekijöiden yhteyttä potilaan tiedonsaantiin. Lisäksi selvitettiin millä tavoin potilaat ha-

luaisivat saada tietoa, tiedonsaannin ongelmia potilaiden kuvaamina ja potilaiden näkemyksiä 

tiedonsaannin kehittämiseksi.  
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Tämä tutkimus osoitti, että psykiatrisessa sairaalahoidossa olevat potilaat pitivät tärkeänä 

saada sairaalahoidon aikana tietoa sairauteen, hoitoon, potilaan oikeuksiin ja eri tukimuotoi-

hin liittyen. Tulos tukee aikaisempien tutkimusten tuloksia. Myös tärkeimpinä pidetyt tiedon-

alueet ovat vastaavia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. (Nojonen 1990, Payson ym. 1998, 

Shergill ym. 1998, Chien ym. 2000.) Psyykkinen sairaus saattaa aiheuttaa passiivisuutta ja 

vaikuttaa ihmisen kiinnostukseen itseään ja ympäristöään kohtaan (Pollack 1996, Hajagos 

ym. 1998, Isometsä 1999). Tämän tutkimuksen tulokset tukevat kuitenkin näkemystä poti-

laasta aktiivisena toimijana, joka on kiinnostunut saamaan tietoa sairauteensa ja hoitoonsa 

liittyvistä asioista.  

 

Tietoa uudelleenkouluttautumismahdollisuuksista ja mielenterveysjärjestöjen toiminnasta 

pidettiin vähemmän tärkeinä kuin muita tiedonalueita. Puolet vastaajista ilmaisi, ettei tieto 

uudelleenkouluttautumismahdollisuuksista koske heitä. Potilaat ovat aikaisemmissa tutki-

muksissa ilmaisseet pitävänsä tärkeänä tietoa, joka on ajankohtaista heidän sen hetkisessä 

elämäntilanteessaan (Kilkku 1998). Edellä mainitut alueet eivät ole välttämättä ajankohtaisia 

sairauden akuutissa vaiheessa sairaalahoidon aikana. Ne saattavat tulla ajankohtaisiksi myö-

hemmin toipumisen edetessä ja elämäntilanteen muuttuessa. Tämä koskee erityisesti vertais-

tukea, jota mielenterveyskuntoutujat ovat pitäneet tärkeänä kuntoutumisen voimavarana 

(Nikkonen 1999). 

 

Tässä tutkimuksessa mielialahäiriöiden vuoksi hoidossa olleet potilaat pitivät tiedonsaantia 

tärkeämpänä kuin psykoosin tai muiden syiden vuoksi hoidossa olleet. Tulosten perusteella 

tulisi tietoa annettaessa huomiota kiinnittää psykoottisten oireiden vuoksi hoidossa oleviin 

potilaisiin. Vähäisempi kiinnostus sairautta ja hoitoa koskevaan tietoon saattaa olla yhteydes-

sä vähäisempään kiinnostukseen itseään ja itsensä hoitamista kohtaan (ks. Chien ym. 2000). 

Potilaan passiivisuus aiheuttaa usein myös sen, ettei hän saa hoitohenkilökunnalta tarvitse-

maansa tietoa hoidosta ja sairaudesta (Leawey ym. 1997, Crowe ym. 2001.) Tiedon antami-

nen kuitenkin lisää potilaiden ymmärrystä omasta sairaudestaan ja sen luonteesta (Lam & 

Wong 1997). Tällöin tiedon antaminen myös niille potilaille, jotka eivät osoita kiinnostusta 

tiedonsaantiin, on keskeistä potilaiden mahdollisimman itsenäisen selviytymisen tukemiseksi 

(Lam & Wong 1997, Latvala 1998, Nikkonen 1999). 
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Vastaajat olivat kokeneet saaneensa riittämättömästi tietoa sairaalahoidon aikana kaikilta 

kysytyiltä alueilta (myös Hansson 1989, Svensson & Hansson 1994, Alexius ym. 2000). Riit-

tämättömimmin vastaajat olivat saaneet tietoa lääkkeiden sivuvaikutuksista ja potilaan oike-

uksista yleisesti. Aikaisempien tutkimusten mukaan potilaan tiedonsaanti lääkkeiden sivuvai-

kutuksista on toteutunut huonosti (Hansson 1989), vaikka tutkimukset ovat osoittaneet tiedon 

lääkityksestä, sen vaikutuksista ja sivuvaikutuksista, lisäävän potilaiden sitoutumista lääke-

hoitoon (Pevler ym. 1999). Lääkityksen pois jättäminen on puolestaan eräs sairauden uusiu-

tumisen ja uudelleen sairaalaan tulon merkittävimpiä syitä (Karila 1994, Olfson ym. 2000, 

Magura ym. 2002). Lääkityksestä ja lääkityksen sivuvaikutuksista kertomisen ajatellaan 

usein kuuluvan ensisijaisesti potilasta hoitavalle lääkärille. Potilaat saattavat kuitenkin tarvita 

asioiden uudelleen käsittelyä ja kertaamista myös muiden hoitoon osallistuvien ammattiryh-

mien kanssa, jotta he kykenisivät ymmärtämään saadun tiedon (Pollack 1996, Bärlund-

Toivonen 2001).  

 

Riittämätön tiedonsaanti potilaan oikeuksista on myös yhtenevä aikaisempien tutkimustulos-

ten kanssa (Alexius ym. 2000, Svensson & Hansson 1994, Hansson 1989). Potilaat eivät ole 

tienneet esimerkiksi oikeutta itsemääräämiseen (Tuohimäki ym. 2001). Myös potilasasiamie-

hille tulleiden valitusten perusteella tieto potilaan oikeuksista välittyy huonosti psykiatrisessa 

sairaalahoidossa oleville potilaille. Kyse saattaa osittain olla hoito-organisaatioissa vallitse-

vista kulttuureista, joissa potilas nähdään kykenemättömänä päättämään omasta hoidostaan ja 

passiivisena hoidon vastaanottajana. (Bärlund-Toivonen 2001.) Mikäli potilaat nähdään hoi-

tokulttuurissa aktiivisina osallistujina tieto potilaan oikeuksistakin saattaa välittyä paremmin. 

Tällöin potilaille tarjoutuu mahdollisuus osallistua hoitoa koskevaan päätöksentekoon, mikä 

puolestaan lisää heidän kiinnostusta ja sitoutumista omaan hoitoonsa. (Latvala 1998, Lowry 

1998, Bärlund-Toivonen 2000.) Näkemystä potilaasta aktiivisena toimijana hoidossa, joka on 

kiinnostunut saamaan tietoa, tukee myös tämän tutkimuksen tulos, jonka mukaan kaikki vas-

taajat ilmaisivat tiedon hoidon etenemisestä ja kestosta koskevan heitä. Voisikin ajatella, että 

potilaat näkevät itsensä aktiivisempana ja kyvykkäämpänä osallistumaan hoitoaan koskevaan 

päätöksentekoon kuin hoitoyhteisöt yleensä. 

 

Vastaajien taustamuuttujista sukupuoli oli yhteydessä ilmaistuun tiedonsaannin riittävyyteen. 

Naiset ilmaisivat saaneensa riittämättömämmin tietoa kuin miehet. Tämä tulos on yhtenevä 

Hanssonin (1989) ja Greenwoodin (1999) tutkimusten tulosten kanssa. Toisaalta Alexiuksen 

ym. (2000) ja Leaweyn ym. (1997) tutkimuksien mukaan vastaajien sukupuolella ei ollut 
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yhteyttä tyytyväisyyteen tiedonsaantia koskien. Vastaajien diagnoosilla ei tässä tutkimukses-

sa ollut yhteyttä koettuun tiedonsaannin riittävyyteen (myös Leawey ym. 1997). Psyykkisillä 

sairauksilla on kuitenkin usein vaikutusta ihmisen kykyyn vastaanottaa, käsitellä ja muistaa 

tietoa (Macpherson ym. 1996a, Pollack 1996, Hajagos ym. 1998, Isometsä 1999) ja erityisesti 

psykoottisten oireiden vuoksi sairaalahoidossa olleet potilaat ovat aikaisemmissa tutkimuk-

sissa ilmaisseet tyytymättömyyttä tiedonsaannin toteutumiseen (Hansson 1989, Svensson & 

Hansson 1994, Alexius ym. 2000). Aikaisempien tutkimusten tulokset potilaiden taustamuut-

tujien yhteydestä tiedonsaannin riittävyyteen ovat olleet keskenään ristiriitaisia. Tämän tut-

kimuksen pieni aineisto saattaa puolestaan aiheuttaa sen, ettei ryhmien välisiä eroja löytynyt 

(de Vaus 2002). Näin ollen tämäkään tutkimus ei tuota tässä suhteessa yksiselitteistä tietoa ja 

tulokset ovat vain suuntaa antavia. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että eri 

ryhmien tiedonsaannin toteutumisessa on eroja ja potilaan taustatekijät ovat eräs huomioitava 

tekijä tietoa annettaessa.  

 

Vastaajat halusivat saada tietoa sairaalahoidon aikana useilla eri tavoilla rinnakkain. Lähes 

kaikki vastaajat halusivat saada tietoa keskustellen henkilökunnan kanssa. Keskustelut ovat 

eräs käytetyimpiä menetelmiä psykiatrisessa hoitotyössä (Nojonen 1990, Latvala 1998). 

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa potilaat ovat pitäneet tärkeänä, että hoitohenkilökunnalla 

on aikaa kuunnella heitä ja perehtyä heidän ongelmiinsa (Allen ym. 2003). Keskustelun li-

säksi vastaajat toivoivat saavansa tietoa esitteistä, kirjallisuudesta, videoista ja internetistä. 

Potilaille tulisikin olla tarjolla vaihtoehtoisia tapoja saada tietoa (Hajagos ym. 1998, Kuipers 

ym. 1998). Tässä mainitut vaihtoehtoiset tavat välittää tietoa eivät useinkaan ole vaikeasti 

järjestettäviä tai kustannuksiltaan kalliita vaihtoehtoja.  

 

Tutkimuksessa pyrittiin syventämään tietoa potilaan tiedonsaannista selvittämällä potilaiden 

käsityksiä tiedonsaantiin liittyvistä ongelmista. Vastaajien mukaan heidän tiedonsaantiaan 

vaikeuttivat rajoitettu tiedon antaminen, potilaan kohtaamiseen liittyvät ongelmat sekä henki-

lökunnan ja potilaiden omat tiedollisten edellytysten vajavuudet. Rajoitettu tiedon antaminen 

tarkoitti vähäistä annettua tietoa sekä henkilökunnan pidättyvyyttä tiedon antamisessa. Vas-

taajien kuvaus liian vähäisestä tiedonsaannista sairaalahoidon aikana tukee aikaisempien tut-

kimusten tuloksia (Hansson 1989, Svensson & Hansson 1994, Alexius ym. 2000) sekä täy-

dentää tämän tutkimuksen tiedonsaannin riittävyyttä selvittävän kysymyksen tulosta. Vastaa-

jat kuvasivat saaneensa tietoa liian vähän, tai eivät lainkaan, useilta tiedon alueilta. Lain poti-

laan asemasta ja oikeuksista (785/1992) mukaan potilaalla tulee kuitenkin olla riittävästi tie-
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toa osallistuakseen hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja henkilökunnan tehtävänä on antaa 

potilaalle tietoa siten, että potilas ymmärtää saamansa tiedon. Henkilökunnan pidättyvyys 

tiedon antamisessa koettiin vaikeuttavan tiedonsaantia. Potilaalle annettavaa tietoa ei lain 

mukaan voida rajoittaa kuin erityistapauksissa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

785/1992). Henkilökunnan pidättyvyyden tiedonantamisessa vastaajat olivat kokeneet henki-

lökunnan vallankäyttönä (myös Crowe ym. 2001). Tieto on eräs itsemääräämisoikeuden pe-

rusedellytyksiä (Välimäki 1998, Roberts ym. 2002). Henkilökunnan määrittäessä potilaan 

tiedontarpeet omista lähtökohdistaan käsin, potilas saa vain tietoa, jota henkilökunta ajattelee 

hänen tarvitsevan (Crowe ym. 2001) ja potilaan tiedontarpeisiin vastaaminen jää puutteelli-

seksi (Payson ym. 1998, Lien ym. 2003).  

 

Potilaan kohtaamiseen liittyviä ongelmia olivat yksilöllisyyden puute, ajan puute ja epäystä-

vällinen kohtelu. Yksilöllisyyden puute ilmeni siten, että vastaajat kokivat tulleensa kohdel-

luiksi rutiininomaisesti. Potilaat odottivat saavansa heidän elämäntilanteeseensa sopivaa tie-

toa sellaisena hetkenä, jolloin he olivat valmiita vastaanottamaan tietoa. Myös aikaisempien 

tutkimusten tulosten mukaan potilaat ovat pitäneet tärkeänä yksilöllistä kohtelua (Allen ym. 

2003), joka mahdollistaa tiedonsaannin toteutumisen (Macpherson ym. 1996a, Pollack 1996, 

Hajagos ym. 1998, Kilkku 1998). Henkilökunnan vähäinen potilaiden kanssa vietetty aika 

vaikeutti potilaiden tiedonsaantia. Potilaat ovat pitäneet tärkeänä, että henkilökunnalla on 

aikaa kuunnella heitä ja perehtyä heidän ongelmiinsa (Roper & Manela 2000, Allen ym. 

2003). Hoitoaikojen sairaalassa lyhentyessä joudutaan usein tilanteisiin, joissa potilaan asioi-

ta selvitetään aikaisempaa lyhyemmässä ajassa, potilaiden jäädessä näiden tilanteiden ulko-

puolelle. Esimerkiksi Whittingtonin ja Mc Laughlin (2000) tutkimuksen mukaan hoitajat 

käyttivät työajastaan vain alle puolet suoriin potilaskontakteihin. Lisäksi vastaajat ilmaisivat 

henkilökunnan epäystävällisen kohtelun vaikeuttavan tiedonsaantia. He kokivat henkilökun-

nan suhtautuvan asenteellisesti ja töykeästi mielenterveysongelmista kärsiviin henkilöihin 

(myös Crowe ym. 2001, Allen ym. 2003). Potilaiden hyvä kohtelu on eräs keskeisimpiä hoi-

totyön eettisiä periaatteita, joiden tulee toteutua kaikissa ammatilliseen hoitotyöhön liittyvissä 

tilanteissa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, Sairaanhoitajaliitto 1996). Poti-

laan kohtaamisen merkitystä tiedonsaannin toteutumisessa korostaa lisäksi tämän tutkimuk-

sen tulos potilaiden toiveista koskien eri tiedonsaantitapoja. Lähes kaikki vastaajathan halu-

sivat saada tietoa keskustellen henkilökunnan kanssa.   
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Tiedollisten edellytysten vajavuuksia olivat tiedonkulun ongelmat henkilökunnan välillä, vir-

heellinen tieto ja potilaan riittämätön tietotaso. Ongelmat henkilökunnan välisessä tiedonku-

lussa vaikeuttivat vastaajien mukaan heidän tiedonsaantiaan, koska henkilökunta ei ollut tie-

toinen potilaan asioista. Potilaan hoito psykiatrisessa sairaalassa vaatii yhteistyötä useiden eri 

henkilöiden ja ammattiryhmien välillä. Ammattiryhmien erilaiset viitekehykset saattavat vai-

keuttaa kommunikaatiota ja yhteistyötä (Roberts & Priest 1997). Henkilökunnan tieto ja pe-

rehtyneisyys potilaan asioihin on kuitenkin hyvän hoidon edellytys (Beech & Norman 1995, 

Attree 2001). Sisäisen tiedonvälittämisen lisäksi, henkilökunnan haasteellisena tehtävänä on 

omien ammatillisten tietojen ajan tasalla pitäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003b). Eri 

tieteenalat tuottavat jatkuvasti lisääntyvässä määrin tietoa terveydenhuollon alueelta. Tutki-

mustiedon soveltaminen käytännön hoitotyössä on vielä valitettavan vähäistä (French 1999, 

Eriksson ym. 2000). Lisäksi vastaajat kokivat myös oman riittämättömän tietotasonsa vaike-

uttaneen heidän tiedonsaantiaan. Vastaajat ilmaisivat, etteivät he tienneet riittävästi, jotta he 

olisivat voineet kysyä sairaudestaan, hoidostaan ja oikeuksistaan (myös Kumpulainen 1999, 

Crowe ym. 2001). Riittävä tieto sairaudesta ja hoidosta on edellytys potilaan hoitoon osallis-

tumiseen ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen (Välimäki 1998, Crowe ym. 2001). Psyki-

atrinen hoito laitosympäristössä ei välttämättä kykene tukemaan potilaan omaa osallistumista 

vaan potilas on usein hoidossa passiivisena vastaanottajana (Latvala 1998, Vuokila-Oikkonen 

2003). 

 

Potilaiden näkemyksiä tiedonsaannin kehittämiseksi on selvitetty aikaisemmissa tutkimuksis-

sa varsin vähän. Vastaajien kuvaamat tiedonsaannin kehittämisalueet olivat tiedonvälittämis-

tapojen kehittäminen, potilaan huomioiminen sekä henkilökunnan riittävä tieto. Nämä tarjoa-

vat näkökulmia ratkaisuehdotuksiksi useisiin edellä kuvattuihin tiedonsaannin ongelmiin. 

Tiedonvälittämistapojen kehittäminen piti sisällään avoimuuden tietoa annettaessa ja erilaiset 

mahdollisuudet saada tietoa. Vastaajat toivoivat avointa dialogista tiedonvälittämistä sairau-

teen, hoitoon, potilaan oikeuksiin ja eri tukimuotoihin liittyen. Käytännössä tämä tarkoittaa 

keskustelemista potilaan kanssa hänen asioistaan ja ratkaisujen etsimistä yhdessä. Näin mah-

dollistuu potilaan oman sairauden ja siihen liittyvien asioiden ymmärtäminen sekä aktiivinen 

mukanaolo hoidossa. (Allen ym. 2003.) Tiedonvälittäminen tapahtuu tällöin potilaan omaan 

tahtiin, hänen elämäntilanteensa huomioiden. Tiedonvälittämistapojen kehittämiseen liittyi 

myös vastaajien toive saada tietoa eri menetelmillä rinnakkain. Tulos tukee aikaisempien 

tutkimusten tuloksia (Hajagos ym. 1998) ja täydentää tämän tutkimuksen tiedon välittämisen 

tapoja selvittävän kysymyksen tulosta. Vastauksista löytyi konkreettisia ehdotuksia tiedon 
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saannin välineiksi. Vastaajat esittivät käytettäväksi muun muassa yksityiskohtaisia osastoesit-

teitä, käsikirjastoja osastoille, omien hoitotietojen saamista myös kirjallisessa muodossa ja 

kirjallisia ohjeita esimerkiksi potilaan oikeuksiin liittyen. Kirjallinen materiaali yhdistettynä 

suulliseen tiedonvälittämiseen on havaittu tehokkaaksi menetelmäksi (Munez & Roth 1985, 

Pevler  ym. 1999).  

 

Vastaajat toivoivat myös mahdollisuuksia etsiä tietoa itsenäisesti sekä palata aikaisemmin 

käsiteltyihin aiheisiin joko itsenäisesti tai henkilökunnan kanssa. Aikaisempien tutkimusten 

mukaan potilaat ovat pitäneet tärkeänä mahdollisuuksia itsenäiseen tiedon hankintaan esi-

merkiksi tietokoneen avustuksella (Jimison ym1998, Jones ym. 2001). Mielenterveystyön 

alueella teknologian hyödyntäminen on vielä varsin vähäistä. Teknologian käyttö mielenter-

veystyössä saattaa herättää ennakkoluuloja sillä potilaiden kanssa tehtävä työ on perinteisesti 

pitkälti perustunut henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen potilaan ja hoitohenkilökunnan vä-

lillä. Tietoteknologian ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata näitä työmuotoja vaan täydentää 

niitä. Käyttäjät tarvitsevat myös opastusta hoitohenkilökunnalta tiedonhakuun sekä tiedon 

arviointiin, sillä tarjolla olevan tiedon taso esimerkiksi internetissä vaihtelee paljon (Griffiths 

& Christensen 2000).  

 

Potilaan huomioimiseen liittyvät kehittämisehdotukset olivat toive tulla kohdatuksi aktiivi-

sesti, yksilöllisesti ja ystävällisesti tiedonvälittämiseen liittyvissä tilanteissa. Nämä ovat laa-

dukkaan potilaslähtöisen hoidon peruslähtökohtia (Latvala 1998). Potilaan kohtaaminen ak-

tiivisesti, yksilöllisesti ja kunnioittaen edellyttää jaksavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Henki-

löstön työrasituksen on todettu olevan yhteydessä potilaiden ilmaisemaan tyytyväisyyteen 

koskien hoitohenkilöstöä (Vahey ym. 2004). Muutokset mielenterveyden palvelujärjestel-

mässä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004) sekä väkivallan lisääntyminen hoitotyössä (Sö-

derholm ym. 1999) ovat lisänneet henkilöstön kokemaa työrasitusta. Työntekijöiden hyvin-

vointiin ja työssä jaksamiseen on viimevuosina kiinnitetty huomiota valtakunnallisella tasolla 

(Työministeriö 2003). Työssä jaksamista edistävät koulutus, työnohjaus (Paunonen-Ilmonen 

2001), mahdollisuus ammattitaidon käyttöön ja mahdollisuus vaikuttaa työoloihin (Kivimäki 

ym. 2004). 

 

Henkilökunnan riittävään tietoon liittyvät kehittämisalueet olivat henkilökunnan sisäinen 

tiedonvälittäminen ja henkilökunnan koulutus. Henkilökunnan sisäinen tiedonvälittäminen 

piti sisällään tiedon välittymisen hoitajilta toisille työvuoron vaihtuessa sekä eri ammattiryh-
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mien välillä. Tiedonkulun varmistaminen on mahdollista kiinnittämällä huomiota potilasasia-

kirjoihin kirjaamiseen, raportointikäytäntöihin ja yhteistyöhön eri ammattiryhmien välillä. 

Potilasasiakirjoihin kirjaamista käsittelevien valtakunnallisten säännösten (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 2001a) lisäksi yksikkökohtaiset kirjaamisen kriteerit varmistavat kirjaamisen 

tasoa. Vastaajat ehdottivat myös henkilökunnan välisen tiedonsiirron toteuttamista potilaan 

läsnä ollessa. Tämän ns. avoimen raportoinnin voidaan ajatella lisäävän hoitoyhteisön yhteis-

toiminnallisuutta ja tukevan potilaan tiedonsaantia (Latvala 1998, Vuokila-Oikkonen 2003). 

Yhteistyön sujuvuutta hoitoon osallistuvien ammattilaisten välillä on mahdollista kehittää ja 

saada toimivaksi esimerkiksi koulutuksen ja työnohjauksen avulla (Paunonen-Ilmonen 2001). 

Myös vastuun selkiyttäminen tiedon antamisesta potilaalle eri ammattiryhmien välillä edistää 

potilaan tiedonsaantia.  

 

Henkilökunnan koulutuksen puolestaan toivottiin tarjoavan henkilöstölle ajan tasalla olevaa 

tietoa, jota he voivat välittää potilaille. Henkilökunnan tietoisuus potilaan asioista koettiin 

tärkeäksi tiedonsaantia parantavaksi tekijäksi. Henkilökunnan koulutuksen sisältönä vastaajat 

mainitsivat mielenterveyden ongelmiin sekä henkilökunnan asenteisiin liittyvät aiheet. Hoito-

organisaatioissa tulisikin kiinnittää huomiota potilaille välitettävän tiedon oikeellisuuteen ja 

ajan tasalla pitämiseen (Morrisey 1998). Tämä pitää sisällään niin palveluista tarjotun tiedon 

kuin henkilöstön ammatillisen tiedon. Vastuu ammattitaidon ajan tasalla pitämiseen on jokai-

sella terveydenhuollon ammattihenkilöllä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

559/1994) ja hoitotyön johdolle kuuluu osaltaan tämän mahdollistaminen (Sinkkonen 2000, 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2003b). 

 

Tämän tutkimuksen perusteella psykiatrisessa sairaalahoidossa olevat potilaat ovat aktiivisia 

arvioimaan sekä kehittämään potilaan tiedonsaantia. Potilaat ovat kiinnostuneita saamaan 

tietoa sairaalahoidon aikana. Valitettavasti myös tässä tutkimuksessa, kuten aikaisemmissa-

kin tutkimuksissa, todettiin puutteita tiedonsaannin toteutumisessa. Potilaiden kuvaukset tie-

donsaannin ongelmista tukivat pitkälti aikaisempien tutkimusten tuloksia. Tiedonsaantia vai-

keuttivat tiedonantamisen rajoittuneisuus, potilaan kohtaaminen rutiininomaisesti, henkilö-

kunnan vähäinen potilaan kanssa vietetty aika sekä henkilökunnan ja potilaiden tiedollisten 

edellytysten puutteet. Potilaiden näkemykset tiedonsaannin kehittämiseksi vastasivat osittain 

heidän kuvaamiinsa ongelmiin. Potilaiden näkökulmasta heidän tiedonsaantiaan psykiatrises-

sa sairaalassa on mahdollista kehittää kiinnittämällä huomiota tiedon antamisen avoimuuteen 

ja menetelmiin, joilla tietoa potilaille välitetään. Potilaan yksilöllisten tarpeiden aktiivinen 
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huomioiminen ja ystävällinen kohtelu nähtiin potilaan tiedonsaantia tukevina tekijöinä. Li-

säksi henkilökunnan yhteistyö ja ammatillisten tietojen päivittäminen tukevat potilaan tie-

donsaantia potilaiden näkökulmasta. Potilaiden taustatekijöiden yhteydestä tiedonsaantiin ei 

tämän tutkimuksen perusteella voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä.  

 

 

6.3 Hoidon kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Rajoituksistaan huolimatta tämä tutkimus tarjoaa tietoa potilaiden tiedonsaannista heidän 

näkökulmastaan. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää psykiatrisen hoidon kehittämises-

sä, jotta potilaiden tiedonsaantia voidaan tukea aiempaa paremmin. Käytännön hoitotyöhön 

tarvitaan strukturoituja, potilaan yksilölliset tarpeet huomioivia menetelmiä, joiden avulla 

voidaan myös osoittaa, mitä tietoa ja millä menetelmin potilaalle on annettu. Huomiota tulee 

kiinnittää tiedon antamiseen laaja-alaisesti koskien sairautta ja hoitoa, eri tukimuotoja ja poti-

laan oikeuksia.  Pelkkä tiedon määrän lisääminen ei kuitenkaan riitä potilaiden tiedonsaannin 

turvaamiseksi. Potilaslähtöisten yhteistoiminnallisuuteen perustuvien interventioiden tulee 

mahdollistaa potilaiden tiedonsaanti usealla tavalla rinnakkain ja itsenäiseen tiedon etsintä. 

Lisäksi potilaiden tulee automaattisesti saada itselleen sairautta ja hoitoa koskevaa materiaa-

lia.  

 

Uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen mielenterveystyössä on ajankohtaista. 

Näin kyetään vastaamaan palvelujen käyttäjien toiveisiin eri tavoista saada palveluja, lisään-

tyvään palvelujen tarpeeseen, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä sekä tukea mielenterveyson-

gelmista kärsivien henkilöiden mahdollisimman itsenäistä selviytymistä. Potilaille tulee jat-

kossakin tarjota mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti tiedonsaannin kehittämiseen ja huo-

mioida heidän näkökulmansa palvelujen laadun arvioinnissa.  

 

Hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin huomion kiinnittäminen saattaa edistää myös potilai-

den tiedonsaannin toteutumista. Henkilöstö tarvitsee tukea kyetäkseen tarjoamaan laadukasta 

ja hyvää hoitoa muuttuneessa palvelujärjestelmässä. Tämä tuki on esimerkiksi työnohjauk-

sen, koulutuksen ja omaan työhön vaikuttamisen mahdollistamista. Lisäksi tulee edistää hoi-

tajien valmiuksia soveltaa tutkimustietoa käytännön työhön. Nämä ovat myös keinoja, joilla 

voidaan hoitokulttuurien käytäntöjä muuttaa kohti potilaslähtöisempää toimintaa.  
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Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkittua tietoa eri tiedonvälittämismenetelmien vaikuttavuu-

desta, jotta voidaan edelleen kehittää tehokkaaksi havaittuja menetelmiä. Lisäksi eri mene-

telmien vaikuttavuudesta tarvitaan tietoa suunniteltaessa terveydenhuollon rajallisten resurs-

sien käyttöä. 
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