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Johdanto Psykiatristen potilaiden väkivaltaisuus on maailmanlaajuinen 

ja lisääntyvä ongelma

Tutkimuksia väkivallan vähentämisestä hoitoprosessien ja 

henkilökunnan toiminnan avulla on paljon

Arkkitehtuurin vaikutusta väkivaltaan on tutkittu vähemmän

Fyysiset tilat vaikuttavat stressitekijöihin

Stressitekijät lisäävät väkivaltaisuutta



AHISTAAKO??

??



Miksi ahtaus 
aiheuttaa 
stressiä?

Hallinnantunne katoaa ja aiheuttaa kaaosta

Ärsykkeet lisääntyvät

Yksityisyys vähentyy

Väkivaltariskissä olevilla potilailla on suurempi ”oman tilan” 

tarve, jonka rajoittamien lisää väkivaltaisuutta

Avaruudellinen tiheys = Potilasmäärä/ neliöt

- ei merkitystä ellei tilanahtaus ole ”puristavaa”



Sosiaalinen 
tiheys Sosiaalinen tiheys = Potilasmäärä/osaston huoneet

< 0,5 mahdollistaa sen, että potilas voi liikkua tilasta 

toiseen ja vältellä ei-toivottuja kontakteja 

 hallinnantunne parantuu 

 Stressi vähenee 

 Riski aggressiiviseen käyttäytymiseen pienenee



Stressiä vähentäviä 
tilaratkaisuja/ -
ominaisuuksia



Sairaaloiden nykypäivää





Stressiä vähentävä 
potilashuone

1 hengen huoneet

Ikkuna jokaisessa huoneessa

Luontonäkymät

Oma wc/ kylpyhuone

Vierasvuode

Säädettävä valaistus

Ikkuna käytävälle

Sähköinen valvontajärjestelmä



Siirreltäviä

kalusteryhmiä

yhteisillä

alueilla.



Perinteinen hoitajien kanslia



Hoitaja-
asemat 

osaston 
keskellä

Mahdollistaa hoitajan viettävän mahdollisimman paljon aikaa 

potilaiden keskellä (eikä lasin takana)

Hoitajat koulutetaan tarkkailemaan potilaita hienovaraisesti ja 

huomaamaan ja reagoimaan ongelmiin väkivaltaisuuden 

ennaltaehkäisemiseksi

Vähentää ilkivallan mahdollisuutta

Potilaiden turvallisuudentunne kasvaa kun hoitaja on 

näköyhteyden päässä yleisistä tiloista ja omaan huoneeseen 

voi hakeutua silloin kun haluaa olla rauhassa



Hoitaja-asemia



Hoitaja-asemia



Ympäristöstä aiheutuvan 
stressin vähentäminen

Hallitsematon meteli lisää potilaiden ja hlökunnan 

stressiä ja laukaisee väkivaltaisuutta (runsaasti 

tutkittu aihe)

• Äänieristyksen tulee olla hyvä

Potilaan kontrollintunteen lisääminen ja huoneen 

personointi

• ikkunan avaaminen

• valojen himmentäminen

• Sisustaminen

Turvasolun käyttäminen



Turvasolu

Pienempi yksikkö rauhattomille, agitoituneille ja 

aggressiivisille potilaille.

 panostetaan tunnistamiseen ja ennakoituun 

siirtymisen Turvasoluun, jossa hoitajien läsnäolo 

ja rauhallisempi ympäristö laukaisevat tilanteen 

ilman eristämistä/ sitomista

 Eriöt ovat Turvasolussa, joten tilanteen 

eskaloituessa muut potilaat eivät ahdistu 

eristämistilanteesta



Stressiä vähentävät muut 
tekijät

Potilaiden vapaa pääsy puutarhaan (joka mieluiten 

”villi ja runsas” kuin geometrisen ankara)

Puutarha, joka on lukittu ja jonne potilas tarvitsee 

saattajan, jää oletettavasti vähäisemmälle käytölle

Luontonäkymän katseleminen 

Luontotaide ja -kuvat mieluummin kuin abstrakti 

taide

Päivänvalo



Sosiaalinen 
tiheys 

psykiatrian 
osastoilla

K-HKS/ Assi

P2: 0,8/ 0,49 

P3P: 0,9/ 0,4

P4K: 1/0,48

P5: 0,9/0,48

P6: 0,55/ 0,45

Lastenpsykiatria: 0,5/0,5

Pitkähoit. yksikkö: 0,8/0,38



Psykiatrisen 
osaston 

suunnittelu voi 
vähentää 

väkivaltaista 
käyttäytymistä

Ulrich, R., Bogen, L., 
Gardiner, S. et al (2018)
Chalmers University of 

technology

1. Vanha sairaala 2005

2. Uusi sairaala 2007 (jonka suunnittelussa huomioitiin  stressiä 
vähentävät tekijät)

3. Verrokkisairaala
• Sairaalat olivat samalla alueella ja hoitoprotokollat olivat 

identtisiä

Diagnoosit: 
• skitsofrenia ja muut psykoosit
• kaksisuuntainen mielialahäiriö persoonallisuushäiriö
• korkea itsemurhariski

Mitä mitattiin
• Tahdonvastaiset lääkeinjektiot
• Eristämiset



Osastojen vertailua

Vanha sairaala (2005)

• 16 potilasta/ 37,7m2

• 1hh (8), 4hh (2)

• Kiintokalusteet yleisissä tiloissa

• Sosiaalinen tiheys 0,76 (100% 
kuormitus)

• Ei erityistä äänieristystä

• Ei säätelymahdollisuuksia 
potilashuoneissa

Uusi sairaala (2007)

• 14 potilasta/ 36,9m2

• 1hh (10), 2hh (2)

• Siirrettävät kalusteet yleisissä 
tiloissa

• Sosiaalinen tiheys 0,40 (100% 
kuormitus)

• Hyvä äänieristys

• Itse säädeltävät potilashuoneet 
(raotettava ikkuna, himmennettävät 
valot)



Osastojen vertailua

Vanha sairaala (2005)

• Ei suljettua ulkoilupihaa/ 
parveketta

• Ei luontonäkymiä ikkunoista

• Myös abstraktia taidetta

• Vähän luonnonvaloa

• Käytäviä ja suljettu kanslia 
hoitajille

Uusi sairaala (2007)

• Potilailla vapaa pääsy 
suljettuun puutarhaan

• Luontonäkymä ikkunasta

• Vain luontotaidetta, ei 
abstraktia

• Runsaasti luonnonvaloa

• Käytävät minimoitu, avoimet 
hoitaja-asemat



Verrokki-
sairaala

12 potilasta/ 20.3m2

1hh (2), 2hh (1), 4hh (2)

Yhteiskäyttöiset kylpyhuoneet

Ei tilavia/ muunneltavia yleisiä tiloja

1,09 potilasta/ huone

Ei ulkoilupihaa

Pitkät käytävät ja suljettu kanslia hoitajille

Vähän luonnonvaloa



Tulokset

Vanha sairaala (2005)

• 11,4% potilaista eristettiin

• 250 eristystä

• 4,46 eristystä/ potilas

• 99 tahdonvastaista injektiota

Uusi sairaala (2007)

• 12,7% potilaista eristettiin

• 135 eristystä

• 2,25 eristystä/ potilas

• 63 tahdonvastaista injektiota

Verrokkisairaala:

Tahdonvastaiset injektiot: 67-78 (2005-07)

Eristykset: 70-66 (2005-07)



Pohdinta Arkkitehtuurin avulla vähennettiin väkivaltaisuutta

Neliöt/potilas vanhassa ja uudessa sairaalassa olivat samat

Sosiaalinen tiheys (potilasta/huone) oli uudessa sairaalassa 
pienempi 

Osaston ylikuormitus ei lisää stressiä silloin, kun osasto on 
hyvin suunniteltu ottaen huomioon edellä mainitut stressiä 
vähentävät tekijät ja osaston sosiaalinen tiheys on matala 
(alle 0,5)

Käytävät lisäävät stressiä
• Vähentämällä potilaiden ja hoitajien kanssakäymistä

• Vähentämällä potilaiden käytössä olevaa huonetilaa

• Vaikeuttamalla valvontaa



Kiitos 
paula.turunen@khshp.fi


