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Avunpyyntö:

Sairauteni pelottaa minua. Pelkään, että minä olen sairauteni. Se estää minua olemasta oma 

itseni. 

Autathan minua löytämään minuuteni pääni sisältä? Olen kadoksissa ja peloissani ilman sinun 

apuasi. Ojennathan minulle auttavan kätesi ja korvasi. 

Kuule minun paha oloni ja sitten heitä se menemään. Kerro minulle, että minussa on paljon 

hyvää, vaikket minua tuntisikaan. 

Usko siihen, että olen ihminen ja että minä tunnen. Toista näitä minulle kun ihmisyyteni ja 

tunteeni ovat sekaisin ja kadoksissa.

Sano, että sinä kyllä toivut. Sano se niin monta kertaa, että minäkin alan uskoa. 

Olen paljon muuta kuin sairauteni. Kerrothan sen minulle. 

Muistuta minua siitä, että olen Johanna. 
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Taustaa: 

Diagnoosina kaksisuuntainen mielialahäiriö (tyyppiä I)

Eristyskokemuksia: 

- psykoottisen masennuksen vuoksi myös lepositeissä  2002

- psykoottisen manian vuoksi 2007, 2014 ja 2015

Todellisuudentajuttomuuteni  
näyttäytyy läheisilleni ja 
hoitajilleni?

- Ei se sama ihminen?
- Pelottavuus
- Arvaamattomuus
- Ei puheyhteyttä/oudot 

puheet
- Vihantunteet

(näin olen kuullut ja puheista 
päätellyt)

Mikä tilanteissa joka on johtanut 
pakkohoitoon on toiminut?

- Käänteispsykologia/johdattelu
- Mistä minun mielestäni on ollut 

kysymys/mikä asia täytyy hoitaa?
- Tyynnyttely ja rauhoittelu
- Asiat selviää ja järjestyy
- Rauhallisen hengityksen ohjaus
- Luottamuksen 

ansaitseminen/ylläpitäminen

Kun minun todellisuuteni eroaa muiden/yhteisestä 
todellisuudesta:

- Väärinymmärretyksi tulemisen tunne
- Omat elämänkokemukset ja ihmiset vaikuttavat
- Pahimmillaan en pysty sanoittamaan/hahmottamaan 

tilannettani
- Vihantunteet: itseä ja muita kohtaan 27.11.2019Johanna Jokinen



MIELENKUVIA MASENTUNEENA
MIELENKUVIA MAANISENA

MIELENKUVIA PSYKOOTTISENA

- Pelot, ahdistus, tunne 
merkityksettömyydestä

- Ahdistus pitää otteessaan, 
mätänemisen tunne, pakko 
päästä eroon pahasta olosta, 
sisäinen tuska

- Terveistä tervein, voimat, 
kyvyt supervoimia, olen 
voittamaton, ei ole mitään hätää 
tai mitään pahaa olemassakaan

- Mikään ei voi satuttaa minua, 
kaiken merkityksellisyys

- Kaikki aistini ja 
tunnereaktioni ovat 
voimistuneet
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Tutkimustulokset: Kokemuksia: Kokemuksia:

Tiedon antamista sairastuneelle hänen 
omasta hoidosta ja hoitotoimenpiteistä 
laiminlyödään

Tarkkailun ja valvonnan alla 
olemisen kokemus. Koettiin 

toivottomuutta, ei tiedetty mitä 
tulee tapahtumaan ja lääkärit ja 

hoitohenkilökunta päättivät. 

Vaihtoehtona oli hyväksyä tilanne ja passiivisesti 
odottaa henkilökunnan päätöstä siitä, milloin saa 

ottaa osaa hoitoonsa.

Itsemääräämisoikeus toteutuu 
puutteellisesti. 

Hoitajat käyttäytyvät 
vanhempien tavoin/kasvattajina.

Sisälle lukitseminen liitettiin siihen, että kaikki 
oikeudet on otettu pois. Eristys koettiin 

syyllistävänä, rangaistuksena, vankilana ja 
ulkoilurajoituksia pidettiin järkyttävinä.

Henkilökunnan vuorovaikutus 
potilaiden kanssa on puutteellista

Rajoitetulla vuorovaikutuksella 
kuvattiin olevan kauaskantoisia 
vaikutuksia hoitoon. Kuvattiin 

hylätyksi tulemisen tunnetta tai 
sivuuttamista.

Tieto osaston säännöistä välitettiin moittimisen 
kautta, ilman selityksiä ja kyseleminen vaiennettiin 

vetoamalla sääntöihin

Being subject to restrictions, limitations and discipline: A Thematic analysis of individuals 
experiences in Psychiatric intensive care. Martin Salzmann-Erikson, University of Gävle, Sweden, Cecilia 

Söderqvist, University of Mälardalen, Västmanland County Hospital, Vesterås, Sweden 2017.

Sairaalahoito PICU: ssa koettiin elämää muuttavaksi tapahtumaksi, joka näyttää kaleidoskooppisen kuvan rajoittamisesta.

Positiivisesta näkökulmasta katsottuna akuuttia osastohoitoa pidettiin turvapaikkana ja liitettiin turvallisuuteen.

http://dx.doi.org/10.1080/01612840.2017.1299265
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ERISTYSKOKEMUKSISTANI

HUONOA
• 2

HYVÄÄ

• Väkivalta, ohjeistuksen puuttuminen, puolustus/vastustus: 
häviö/häviö

• Suljetut ovet, ei vuorovaikutusta, yksinäisyys-epätietoisuus

• Vankilamaisuus, ikkunaristikot-ei puheyhteyttä- halu paeta

• Pakkolääkitys/injektio-häpäisy

• Ei jälkipuintia-fyysinen ja psyykkinen kipu-häpeä

• Uuvutustaktiikka/tarkkailu-vie kaikkien aikaa

TRAUMAATTISTA

• Näkymä ikkunan ristikon takana-ei ristikoita ollenkaan

• Paikka missä ei kovin helposti voi satuttaa itseään tai toisia

• Alkaa lääkityksen ja virikkeettömyyden takia vähitellen vaikuttaa 
ja rauhoittaa

• Hyväksyn tapahtuneet toimenpiteet kaikkien turvallisuuden 
takaamiseksi, silloisen tietämyksen pohjalta.

• Voitto/voitto-avoimet ovet, uudistukset 27.11.2019Johanna Jokinen



Eristykset ja eristysajat 
vähenevät

Eristyshuoneen 

- Hollanti

- Virikkeet
- TV, älypuhelin ja 

tabletti/itsemääräämisoikeus
- Aktiivinen itsensä rauhoittaminen
- Toimintatarjotin mistä valita, 

erilaiset asiat toimivat
- Hoidollinen aktiivinen 

rauhoittaminen/rauhoittava 
vuorovaikutus

- Omatoimisuus
- Toimintakyvyn ylläpitäminen

- Hoitotahto, hoitosuunnitelma
- Aikaa vuorovaikutukselle

- Värit
- Valot
- Musiikki/rentoutus
- Kuulo ja näköyhteys
- Seinämaalaus/seinämai

sema
- Toimintaa ohjaava puhe
- Mahdollisuus saada 

raitista ilmaa/jaloitella

Turvasolumalli
- Turvallinen kaikille 
osapuolille

Keskittyminen toipumiseen

https://hic-psy.nl/about/
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Hyödyntäminen:
- Yhteisöllisyys
- Vertaisuus
- Kokemusasiantuntijuus



KIITOS
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