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Pakkoa liian vähän?

Svenska Yle Spotligt 8.10.2017 - Tappamalla 
pakkohoitoon https://areena.yle.fi/1-3797221 Toimittaja: Stefan Brunow.

Tahdosta riippumatonta psykiatrista hoitoa eli ns. pakkohoitoa saa 
Suomessa yhä harvempi sitä tarvitseva. Avohoito ei selviä nykytilanteesta, 
eikä valtiolla ole aikomustakaan korjata ongelmaa. 

• Pakkohoidettujen aikuisten määrä on vähentynyt lähes 30 prosenttia ja  
mielentilatutkimuksien määrä puolittunut vuosina 1996-2015. 

• ”Valtakunnallinen kriisipuhelin on entistä ruuhkautuneempi. Vastaamme 
vuosittain suunnilleen 50 000 puheluun. Suuri osa soittajista ei ole saanut 
apua julkisessa terveydenhuollossa”. Suomen Mielenterveysseuran 
kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck.

• ”En tiedä miten on mennyt niin hankalaksi, ettei tahdosta riippumatonta hoitoa 
oikein ole enää. Näen täällä seurauksia siitä”. Niuvanniemen sairaalan johtava 
ylilääkäri Eila Tiihonen. 

jukka kärkkäinen 12112019 2

https://areena.yle.fi/1-3797221


Pakkoa liikaa?

• Alueelliset vaihtelut ovat erittäin suuria pakkohoitoon lähetettyjen, 
pakkohoidon sairaalajaksojen ja hoidon aikana toteutettujen 
itsemääräämisoikeuden rajoittamisten määrissä.

• Pakkohoitoon lähetettyjen ja määrättyjen lukumäärä voi kertoa 
vaihtoehtoisten avohoidon hoitomuotojen puutteesta tai että niitä 
ei käytetä asianmukaisesti.

• Hoidon aikaisen pakon käyttöä määrittelee sairaalapotilaiden 
vaikeahoitoisuus,  sairaalan resurssit, osaaminen ja hoitokulttuuri. 

• Arviointietoja pakkohoidon määristä ja pakon käytöstä -> 
thl.fi/tietoikkuna
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thl.fi/tietoikkuna
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Vaihtelu 0,3 – 3,3 -> 10 x erot! (2018)
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Vaihtelu 0,3 – 2,3 -> 8x erot! (2018)
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Vaihtelu 0,3 – 2,9 -> 10x erot! 
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Vaihtelu 2,7 – 44,1 % -> 16x erot! (2017)
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Pakkotoimet psykiatrisessa sairaalahoidossa, 
% psykiatrian laitoshoidon potilaista (2017, ind. 

3205)

• Indikaattori ilmaisee psykiatrisen sairaalahoidon potilaiden (joihin 
on tarkasteluvuoden aikana kohdistunut pakkotoimia) osuuden 
prosentteina kaikista psykiatrian laitoshoidon potilaista.

• HUOM. Pakkotoimien tiedonkeruuta on muutettu vuoden 2017 
alusta. Vuodesta 2017 lähtien: henkilötarkastus ja -katsastus, 
yhteydenpidon rajoittaminen, eristäminen muista potilaista, 
sitominen lepositeillä, hoidollinen kiinnipitäminen, 
tahdonvastainen hoitotoimenpide / tutkimus, liikkumisvapauden 
rajoittaminen, omaisuuden haltuunotto ja omaisuuden 
tarkistaminen. Vuoteen 2017 asti: eristys, lepositeen käyttö, 
tahdonvastainen injektio-lääkitys ja fyysinen kiinnipitäminen 
potilaan rauhoittamiseksi.
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Johtopäätöksiä

• Pakkoa on (keskimäärin) liikaa hoidon aikana, painottuen 
alueellisesti epätasaisesti -> Pakon käytölle vaihtoehtoisten 
menetelmien osaamista kehitettävä ja resursseja lisättävä.

• Pakkoa on (keskimäärin) liikaa hoitoon toimittamisissa. 
Intensiivisessä avohoidossa on puutteita -> Tehostetun 
avohoidon vaihtoehtoja kehitettävä ja resursseja lisättävä.

• Edellyttääkö sairaalaan pääsy M1-lähetettä? Sairaalahoitoa 
pitäisi aina ensisijaisesti toteuttaa vapaaehtoisesti.

• Onko itsemääräämisoikeuden raja joissain tilanteissa liian 
korkea sairaalaan pakkohoitoon toimittamiseen?

• Psykoosien hoidon laadullista kehittämistä jatkettava -> 
kansallinen psykoosien hoidon laaturekisteri kentän 
kehittämistyön tukena.
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Psykoosien hoidon kansallinen laaturekisteri -
pilotti
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Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit 
–pilottihanke THL:ssä

• Vuosina 2018-2020 toteutettavan selvityshankkeen budjetti 2,7 M€ 

Tavoitteet:

1. Hankkia kokemusta laaturekisteritoiminnasta pilottirekisterien kanssa 
toteutettavien yhteishankkeiden avulla. 

2. Tehdä ehdotus kansallisten laaturekisterien kehittämiseksi ja 
ylläpitämiseksi.

• laaturekisterien rahoitukseksi, hallinnoimiseksi ja ohjaukseksi 

• Linjaukset rekisterien ICT-ratkaisuiksi sekä rekisteritietojen käsittelyksi ja 
raportoimiseksi eri kohderyhmien käyttöön 

• Ehdotuksia lainsäädännön ja toimijoiden roolien kehittämiseksi 

THL:n ehdotus julkaistaan 20.11.2019 Toisen kansallisen 
laaturekisteri- konferenssin yhteydessä.
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Kansallinen laaturekisterikonferenssi  
19.-20.11.2019 THL

Ilmoittaudu 12.11. mennessä THL:n
tapahtumakalenterissa linkistä. Konferenssi on maksuton 
(lounas omakustanteinen).
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Pilottihankkeet - vastuuvetäjät 

• Diabetesrekisteri – Anu Niemi 

• Reumarekisteri – Petteri Hovi

• Eturauhassyöpärekisteri – Jonna Salonen

• Selkäkirurgiarekisteri – Antti Malmivaara 

• Iskeemisen sydäntaudin rekisteri – Mika Keinänen

• Hiv-rekisteri – Sanna Isosomppi

• Psykoosi – Jukka Kärkkäinen

• Hoitotyösensitiivinen laatu – Eija Luoto

• Tulossa muita? Perusterveydenhuolto, psykoterapia?
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thl.fi/laaturekisterit
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Psykoosin hoidon laaturekisteri -pilotti

• Täydentää Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -hankkeen 
tautikohtaista pilottityötä.

• Selvittää, missä eri yksiköissä ja miten psykoosipotilaita hoidetaan 
ja miten hoidon laatua voidaan kehittää kansallisesti.

• Olennaista pilottirekisterityön onnistumisessa on psykiatrian 
ammattilaisten osallistuminen ja sitoutuminen laadun seurantaan.

• Laaturekisterissä voidaan seurata monia asioita, mutta relevantin 
tiedon lisäksi on tärkeä arvioida, mitä kaikkea kentällä toimivat 
työntekijät ja potilaat ovat valmiita mittaamaan ja kirjaamaan.
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Psykoosipilotin organisoituminen
• Kick of 6.3.2019

• Ydintiimi(12) -> käytännön kehittämistyö. 

• Yhteistyöryhmä (46)*) -> seuraa ja tukee pilotin valmistelua, 
toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista, antaa näkemyksiä ydintiimille 
valmistelun ja toimeenpanon tueksi sekä uudistuksen tavoitteiden 
toteutumiseksi. Yhteistyöryhmä pidetään informoituna pilotin 
etenemisestä, mahdollisuus kommentoida, yhteiset kokoukset ydintiimin 
kanssa (3x 2019-2020).

*) edustettuna psykiatrian toimialueet (lääketiede ja hoitotiede), 
yliopistojen psykiatrian oppiaineet, järjestöt, kokemusasiantuntijat. 

• Koordinaatiotiimi /THL(3): Jukka Kärkkäinen (vastuuhenkilö), Mika 
Keinänen, Leena Nuorteva

• Tulevaisuudessa kehittyvä rakenne -> THL+ yo-shp-psykiatrian toimialueet 
(5) + psykiatrian oppiaineet (5) + järjestöt (4)
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Psykoosin hoidon laaturekisteripilotin 
ydintiimi

• HUS: Tuula Kieseppä, Maria Muhonen, Noora Kääriä, 
Petri Näätänen, Asko Wegelius

• TYKS: Johanna Husgafvel

• TY: Raimo K.R. Salokangas

• PSY: Kimmo Suokas

• THL: Jukka Kärkkäinen, Mika Keinänen, Maija Lindgren, 
Jaana Suvisaari

• KOKEMUSASIANTUNTIJAT: Tapio Gauffin, Päivi 
Rissanen
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Psykoosilaaturekisteripilotin organisoituminen 
(luonnos/jk)
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Kuuntele podcasteja laaturekistereistä!
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Laatua hoitoon -podcast-sarjassa keskustellaan THL:n

laaturekisterihankkeeseen liittyvistä ajankohtaisista 

teemoista eri näkökulmista.

Osa 1: Kuinka laadukasta suomalainen terveydenhuolto 

on?

Osa 2: Miten laki vaikuttaa laaturekistereihin?

Osa 3: Miten tavallinen ihminen hyötyy laatutiedosta?

Laatua hoitoon -sarja löytyy täältä: thl.fi/laaturekisterit

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-

arviointi/terveydenhuollon-kansalliset-

laaturekisterit/laatua-hoitoon-podcastit

20

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/terveydenhuollon-kansalliset-laaturekisterit/laatua-hoitoon-podcastit


Kiitos mielenkiinnostanne
ja 

tervetuloa koulutuspäville!

Jukka Kärkkäinen

THL/Reformit-yksikkö

jukka.karkkainen@thl.fi

p. 029 524 7037
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