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Lähtökohdat
Sairaalassa on haastavia potilaita varsinkin psykiatrian ja kehitysvammahuollon 
asiakaskunnassa. Kuitenkin pitää muistaa, että noin 80% psykiatrian asiakkaista käy 
normaali asiakashuone tietyillä vahvistetuilla ratkaisuilla. Kehitysvammahuollon 
asiakkaista vastaava osuus on noin 60%.
Tavoitteena hoitopuolella on, että haastavasti käyttäytyville asiakkaille joudutaan 
tekemään rajoittamistoimenpiteitä vähän ja mahdolliset eristysajat olisivat 
mahdollisimman lyhyitä. 
Viranomaisilta saatuja ohjeistuksia ns. asiakkaan perustarpeista on asiakkaille tunti 
päivässä ulkoilua mahdollisuuksien mukaan sekä tupakointimahdollisuus. 
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Eristyshuone
Sairaaloissa tehdään eristyshuoneita erittäin haastavia tilanteita varten. Näissä 
huoneessa huomioitavia yksityiskohtia ovat määrittäneet mm. Valvira, Eduskunnan 
oikeusasiamies, AVI sekä STM. Perusajatuksena on että, asiakkaalla on oltava 
eristyshuoneessakin inhimilliset olosuhteet ja seuraavassa on lueteltu viranomaisten 
linjauksia:

 Eristyshuoneesta on oltava puheyhteys henkilökuntaan 
 Huoneesta on oltava ikkuna ulos
 Huoneessa on oltava kello asiakkaan nähtävillä
 Huoneen lämpötila on oltava hallittavissa, eikä lämpötila saa nousta liian korkeaksi
 WC ja suihku on oltava eristyshuoneen läheisyydessä
 Huoneen ulkopuolelta ei saa olla ulkopuolisilla suoraa näköyhteyttä asiakkaaseen / 

asiakasta ei voi tunnistaa 
 Henkilökunnan on tehtävä eristyksessä olevan asiakasta 15 minuutin välein kirjaus ja 

30 minuutin välein on käytävä katsomassa asiakasta. 
 Huoneessa on oltava kalustusta (patja, tuoli, pöytä) mahdollisuuksien mukaan
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Lisäksi eristyshuoneissa on huomioitava seuraavat asiat:
 Huoneessa on oltava vesieristys seinissä ja lattiassa
 Huoneessa ei saa olla kiipeämisen mahdollistavia ulokkeita tai teräviä kulmia
 Huoneen ovi metallirakenteinen ja siinä on oltava riittävän suuri tarkkailuikkuna. Ovi 

on oltava riittävän leveä, jotta asiakasta kuljetettaessa huoneeseen mahtuu 
oviaukosta kulkemaan kaksi henkilöä samaan aikaan. Ovessa on oltava turvaketju tai 
ryntäyssalpa. Erittäin vahva karmin kiinnitys seinään.

 Eristyshuoneeseen asennetaan kameravalvonta 
 Talotekniikan suojaaminen mekaanisesti iskuilta, esim. paloilmaisin ja 

sprinklersuuttimet
 Huoneen siivottavuus mahdollisista eritteistä on oltava helppoa, pintamateriaalit 

helposti pyyhittäviä ja kulutusta kestäviä. Huoneessa on lattiakaivo missä on esim. 
ruuveilla lukittava kansi, mitä ei saa irti ilman työkaluja

 Eristyshuoneen kaikki materiaalit on oltava kiinnitetty erittäin huolellisesti, ettei 
asiakas saa irrotettua mitään huoneesta
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 Huoneen akustiikka on haastava toteuttaa kun pitäisi olla helposti puhdistettavia 
pintoja, yleensä akustiikkalevyjä asennetaan kattoon

 Huoneen alakatto korkealla, mielellään lähellä 3 metriä, jotta asiakas ei pääse käsiksi 
katossa olevaan tekniikkaan 

 Vahvat rakenteet, mieluiten kivirakenteiset seinät
 Huoneen ikkuna turvalasia 
 Valaistuksen ohjaus huoneen ulkopuolelta
 Huoneeseen pyritään saamaan rauhoittavia elementtejä, esim. maisemakuvia 

seinälaatoitukseen.
 Huoneen lämmitys ja jäähdytys ovat osoittautuneet haastaviksi. Jäähdytyspuhaltimet 

tai – konvektorit saavat joskus eritteitä. Eristyshuoneiden lämmitys on toteutettu 
lattia- tai kattolämmityksellä. Lattialämmityksen riittävyyden kanssa on tullut ongelmia 
kun huoneisiin on hankittu repimisenkestäviä  vaahtomuovisia kalusteita (patja, tuoli 
ja pöytä), mitkä saatavat peittää lattiasta jopa 40%.
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Kehitysvammahuollon huoneiden vahvistus muutaman 
vuoden käytön jälkeen 

Kehitysvammahuollon uudisrakennuksia tehtäessä 2013-14, oli päädytty tekemään osastoille 5-7 
asiakkaan pienryhmiä ja niihin kaikille samanlaisia asuinhuoneita. Lähtökohtana huoneilla oli 
kodinomaisuus, ei laitosmaisuus. Tiloissa oli huomioitu etukäteen mm. asuinhuoneiden vesien ja 
sähkön sulkumahdollisuudet, huonekorkeus oli normaalia suurempi (3 metriä), kylpyhuoneessa oli 
kaksi lattiakaivoa, ikkunat olivat turvalasia jne.
Kun rakennuksia oli käytetty muutaman vuoden, havaittiin että osalla asiakkaista ei kodinomainen 
perushuone kestä. Huoneissa hajotettiin ovia, kalusteita, alakattoa ja välillä korjaustarpeet olivat 
yksittäisessä huoneessa lähes päivittäisiä. 
Kehitysvammahuollon johdon kanssa suunniteltiin, miten asia ratkaistaan. Muutoksia oli tehtävä 
alakattoon, vesikalusteisiin, oviin ja kiintokalusteisiin ja sähkökalusteisiin. Käyttäjät varmistivat 
ensin viranomaisilta (AVI), että yhdessä suunniteltuja vahvistettuja huoneita voidaan tehdä. 
Käyttäjien kanssa myös sovittiin, että kuhunkin pienryhmään tullaan muutaman vuoden kuluessa 
rakentamaan tällaiset huoneet, mihin sitten voidaan sijoittaa haastavasti käyttäytyviä asiakkaita. 
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Huoneiden WC istuin on vaihdettu RST- kalusteiksi
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Huoneen ovea on jouduttu vahvistamaan 
täyslaminaattilevyllä, samoin kaapelikourua on 
vahvistettu vastaavalla levyllä.
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Alakattoasennukset eivät miellytä kaikkia asiakkaita
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Vahvistettu alakatto akustoivalla villalevyillä ei 
ollut hyvä ratkaisu. Levyt vaihdettiin 
vinyylipintaisiin levyihin. Tämä heikensi huoneen 
akustiikkaa mutta levyt saa pidettyä puhtaana 
eikä niihin ole tullut reikiä.
Paloilmaisin jouduttiin suojaamaan rst verkolla, 
turha hälytys maksaa 800 € ja aiheuttaa osastolla 
hämminkiä.
Katossa olevan jäähdytyspalkin sisäpuolelle 
asennettiin karkea suodatin estämään kattoon 
heitettyjen eritteiden pääsyn patterille 
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Kehitysvammahuollon 
vahvistettu asiakashuone
• Huoneen ovet vaihdettiin 55 mm vahvoiksi oviksi koska 

ohuemmat ovet menivät poikki potkuista ja hakkauksista 
varsinkin lukkorungon kohdalta. Lisäksi karmien kiinnitys oli 
tehtävä vähintään tuplakiinnityksillä. Oven karmilistat 
vaihdettiin 100 mm leveiksi 2 mm rst-listoiksi, kiinnitys noin 
150 mm välein karmiin ja seinään. 

• Alakatto oli akustoiva hygieniapintainen villakatto. Akustoiva 
materiaali ei pysy ehjänä (asiakas rikkoo akustolevyt 
heittelemällä). Kattoon tehtiin puurunko ja vanerilevytys, 
alapuolelle vinyylipintaiset sileät alakattolevyt. Tarkastusluukut 
katsottiin yhdessä talotekniikan tarpeiden mukaan. Valaisimet 
ovat kovaa kulutusta kestävät ja muuta katossa olevaa 
tekniikkaa on suojattu metallikehikolla.

• Huoneesta poistettiin kaapistot, huoneeseen jäi kalustukseksi 
pelkästään erikoisvalmistettu sänky tai patja.

• Mattonoston yläreunaan asennettiin metallilista estämään 
maton irrottamisen

• Seinät tasoitettiin märkätilan tasoitteilla ja maalipinta uusittiin 
paremman kulutusluokan tuotteiksi.

• Ikkunaan eteen seinäpinnan tasoon asennettiin ikkuna-
aukkoon pleksi suojaamaan ikkunaa. Pleksi suojaa myös 
ikkunalaudalle nousemiselta ja hyppäämiseltä

• Huoneesta poistettiin ylimääräiset pistorasiat. 
• Seinälle asennettiin suurkuvatuloste. Käyttäjät selvittävät 

asiakkaalta, millainen kuva olisi rauhoittava elementti.
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Kehitysvammahuollon 
vahvistettu kylpyhuone

 Kylpyhuoneesta poistettiin seinäkaappi
 Suihkutuoli poistettiin
 Alakatto vahvistettiin vanerilla. Valaisimet ovat kovaa kulutusta 

kestävät ja katossa olevaa tekniikkaa on suojattu 
metallikehikolla.

 Lattiakaivojen kannet kiinnitettiin ruuvikiinnityksillä (haittaa 
kaivojen puhdistusta)

 WC istuin vaihdettiin RST istuimeksi ja lisäksi istuimen säiliö 
suojattiin seinätuella

 Lavuaarin alla olevat vesi- ja viemäriputket suojattiin 
teräslevyillä

 Lavuaarin bidesuihku poistettiin, hanaan asennettiin pikaliitin 
pesuletkua varten

 Normaali suihkun vaihdettiin vahvassa  suojapellityksessä 
olevaksi kattosuihkuksi

 Suihkun hana vaihdettiin kovempaa käyttöä kestäväksi 
hanamalliksi, hanaan asennettiin metallinen hanasuoja, vain vesi 
auki/kiinni säätömahdollisuus jätettiin käyttöön

 WC:n ovi vaihdettiin kosteudenkestäväksi oveksi karmeineen, 
ovi listoitettiin 2 mm rst listoilla karmin molemmin puolin, 
kiinnitys karmiin ja seinään noin 150 mm välein
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Case Psykiatria
Asiakas oli ollut pitkään osastolla eristettynä muista potilaista, koska ei tullut heidän kanssa 
toimeen. Lisäksi potilas sotki eritteillä huoneensa ja itsensä päivittäin, eikä peseytyminen ollut 
helposti toteutettavissa. 
Osastolle tehtiin yhdestä kylpyhuoneella varustetusta potilashuoneesta kovempaa kulutusta 
kestävä huone kyseiselle potilaalle. Huoneeseen tehtiin lattiakaivo ja huoneen seiniin asennettiin 
seinille matot noin 2 metrin korkeuteen asti. Huoneeseen asennettiin potilaspuhelin ja 
valvontakamera. 
Potilaalla on nyt mahdollista olla omassa huoneessaan ja arki osastolla on rauhoittunut. Hygienia-
asiatkin ovat helpottuneet; asiakas aloitti omatoimisesti suihkussa käynnin vaatteet päällä, ja 
suihkun käyttöä jouduttiin rajoittamaan vesisulkuja lisäämällä. 
AVI kävi tarkastamassa kyseisen huoneen. Heidän mielestään huone oli viihtyisä ja kyseiselle 
potilaalle sopiva. Jatkoa ajatellen huonetta voidaan käyttää osastolla tarvittaessa esim. mrsa-
potilaan hoitamiseen.
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Case Kehitysvammahuolto
Kehitysvammahuollon puolelle on tullut erittäin haastavasti käyttäytyvä asiakas joka ei tule 
toimeen muiden asiakkaiden kanssa. Hän myös käyttäytyy aggressiivisesti ja hajottaa paikkoja.
Yhdestä asumisharjoitteluhuoneesta suunnitellaan asiakkaalle omaa huonetta. Huoneesta 
poistetaan harjoituskeittiö ja muut tarpeettomat kalusteet. Huoneen rakenteita vahvistetaan ja 
asiakkaalle saadaan oma ulkoilupiha asumisharjoitteluhuoneen sisäänkäynnin yhteyteen. 
Tuulikaapista kaavaillaan hoitajien ohjaustilaa ja huoneen ovi uusitaan ikkunalliseksi, jotta 
asiakkaan kanssa voidaan kommunikoida kuvien avulla. Huoneeseen asennetaan puheyhteys.
Ennen muutosten tekemistä haetaan hyväksyntä näille kaavailluille muutoksille 
hoitoneuvottelussa asiakkaan omaisten ja AVIn kanssa.
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Psykiatrian uudisrakennuksen mallihuone
Psykiatrialle tullaan rakentamaan 
uudisrakennus. Hankkeen 
suunnittelupajassa nousi esille 
tarve mallihuoneen rakentaminen 
etukäteen. Rakennukseen tulee 
vastaavia huoneita 182 kpl, joten 
mahdolliset muutostarpeet 
saadaan jo vietyä urakka-
asiakirjoihin. Huone toteutettiin 
suunnitelmien mukaisesti ja 
psykiatrian henkilökunnasta kävi 
mallihuonetta katsomassa ja 
kommentoimassa yli 150 hoitajaa. 
Lisäksi kommentteja saatiin 
tekniikalta ja urakoitsijoilta.
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Vaikka mallihuone suunniteltiin huolellisesti, havaittiin käytännössä vielä useita muutostarpeita. 
Seuraavassa on huomiot tekniikan käynneiltä:
Sähköt:
-Rakenneaineisessa lipassa olevat spottivalaisimet häikäisevät alla makaavaa potilasta.
-Valaistuksessa ei ole säätömahdollisuutta.
-Potilaan valaisinkytkimen käyttö on hankalaa, kun potilas on sängyssä, onko paikkaa muutettava?
-Potilaan lukeminen, onko tulossa lukuvaloa tms., kattovalot varjostavat? 
LVIJ:
-Voiko pesuhuoneessa vielä sijoittaa WC pytyn lavuaarin viereen ja suihkun toiseen nurkkaan 
peräseinällä. Vedet saisi helposti pytylle ja bidesuihkun käyttö olisi helppoa (nyt ei riitä kädet pytyltä 
lavuaarin hanalle).
-Kiinteitä suihkutuoleja ei tule, siirrettävillä suihkutuoleilla mennään, missä niitä säilytetään?
-Kiinteä suihku on pitkälle potilaalle melko matalalla. 
-Pesuhuoneen pesu on hoidettava bideletkulla. 
-Jos potilasta on avustettava suihkussa, kastuuko henkilökunta kiinteän suihkun alla, käytetäänkö 
silloin bidesuihkua? 
-Ilmeisesti joillekin osastoille on tulossa mahdollisuus pesubritsin käyttöön isommassa pesuhuoneessa.
-Suihkuvedet eivät roiskune oveen asti, hyvä asia!
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Rakennustekniikka:
-Sängyn kohdalle seinälle jotakin törmäyssuojaa, muuten on seinä kolhuilla ensimmäisen kuukauden 
jälkeen.
-Kiintokalusteiden yleisilme hyvä (jämäkät kalusteet, pyöristetty kulma hyvä. Yöpöydän käyttö sängystä 
on hankalaa (kaluste matalalla). Potilaskaapista puuttui lukko, ovessa oleva reikä (vedin) on 
epähygieninen kun aukossa on mdf pinta.
-Kalustelevystä tehty yläsokkeli on hyvä ratkaisu, etulevyt saa auki ja tekniikkaan pääsee tarvittaessa 
hyvin käsiksi. Ei 45 asteen jiiriä nurkkaan.
-Potilaskaappiin ei sokkelia vaan joko sokkeliton ratkaisu tai irtojalka.
-WC / pesuhuoneen rts kynnys on hyvä ratkaisu.
-Matto on järkevää toteuttaa hitsattavilla saumoilla ja ylösnostoilla (lattiassa lämmitys / jäähdytys mikä 
tulee aiheuttamaan lämpölaajenemista eikä puskusauma toimi. Rättilista ei estä nesteiden pääsemistä 
seinien alaosaan. Vesieristeiden limitys pesuhuoneen karmirakenteessa).
-Ovien karmit / peltilistat heiluvat, eivät kestä käyttöä. Lukon vastaraudalle on pelkkä kolo peltikarmissa, 
rikkoutuu käytössä eikä se vahvikelista pysy lukon kohdalla karmissa.
-Huoneen ovessa on liian vähän saranoita.
-Ikkunarakenne on ulkopuolelta haastava, normaali ikkuna ja alapuolen pellitys järkevämpi esim. 
asennustekniikan osalta. Myös ulkopuolen pellitys ja veden ohjautuminen oli hieman arveluttava.
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-Ikkunoita avataan ainoastaan pesuja varten, lisätäänkö yhdet avaimella avattavat ikkunalukot vai 
useampia? Nyt on ruuvattu kiinni kaikki peitekilvet.
-Sälekaihtimia ei saa nostettua vaan on pelkästään säleiden kääntömahdollisuus, tämä on ok.
-WC / pesuhuoneen lukkoon puna-valkokilpi ja metallinen ulospäin tuleva kara millä saa avattua 
oven tarvittaessa ulkopuolelta. Pitääkö joskus saada ovi lukkoon (esim. potilas juo vettä 
rajattomasti)?

Näiden lisäksi oli vielä hoitohenkilökunnan huomiot. Suunnitelmia päivitettiin ja tuohon 
alkuperäiseen mallihuoneeseen tulee muutoksia oviin, kiintokalusteisiin, vesikalusteiden 
sijoitteluun sekä valaistukseen. 
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Yhteenveto
Haastavasti käyttäytyviä asiakkaita varten on tehtävä heille sopivia huoneita varsinkin 
psykiatriassa, kehitysvammahuollossa sekä ensiavussa. 
Jos tällaisia huoneita joudutaan tekemään jälkeenpäin, on huoneen yksityiskohdista hyvä olla 
etukäteen yhteydessä AVIin tai tarvittaessa muihinkin viranomaisiin. 
Yksittäiset asiakkaat saattavat aiheuttaa osastoilla häiriöitä ja he purkavat usein pahaa oloaan 
hajottamalla paikkoja. Tekniikka joutuu välillä heittämään päähänsä ”Pelle Peloton hatun” ja 
miettimään millä ratkaisuilla osaston arki saadaan palautumaan normaaliksi. Läheskään aina ei 
löydy valmiita ratkaisuja tai tuotteita vaan ongelmien ratkaisuun joudutaan käyttämään melkoista 
mielikuvitusta. 
Aina on puhuttu, että psykiatriassa tehdään asiakkaalle pehmustettu huone ja nyt sellainenkin 
jouduttiin tekemään.
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