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ESIPUHE

Hengityslaitepotilaat ry toteutti loppusyksystä 2021 kaksi valta-
kunnallista kyselyä. Toinen lähetettiin hengitystukiyksiköiden 
osastonhoitajille. Toinen oli suunnattu hengityshalvausstatuksen 
omaajille. Siitä jaettiin tietoa sekä yhdistyksemme jäsenkirjeen ja 

Facebook-sivun kautta että sisarjärjestöjen tuella. Pyyntö levittää tietoa hen-
gityshalvausstatuksen omaajien kyselystä lähetettiin valtakunnallisesti myös 
kaikkiin hengitystukiyksiköihin. Molempiin kyselyihin vastattiin nimettömästi.

Tämä raportti esittelee tuloksia molemmista kyselyistä. Niiden avulla hengi-
tyshalvausstatuksen kanssa elävien henkilöiden tilanne ja palveluiden toteu-
tuminen ristiinvalottuvat. Kiitämme kaikkia vastaajia avusta tässä tärkeässä 
työssä, sillä tietoa tarvitaan ja sen kerääminen on olennaista tämän pienen 
ja harvinaisen ryhmän hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Helsingissä elokuussa 2022

Jukka Sariola
puheenjohtaja

Hengityslaitepotilaat ry
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JOHDANTO

Hengityslaitepotilaat ry on pyrkinyt selvittämään elämää ylläpitävän 
hengityslaitteen käyttäjien tilannetta kyselyjen avulla 2010-luvulla, 
viimeksi vuonna 2019 valtakunnallisella ”Hengityshalvauspotilai-
den arki, hyvinvointi ja palvelut” -kyselyllä. Sen yhteydessä syntyi 

ajatus pysyvämmästä seurannasta, jossa toistettaisiin joitakin hyvinvointiin ja 
palvelujen toteutumiseen liittyviä kysymyksiä. Kun yhdistys laati myös hen-
gityshalvausstatuksen omaajien työntekijäpalvelun järjestämistä koskevat 
suositukset YK:n vammaissopimuksen hengessä vuonna 2020, nousi tär-
keäksi seurata tilannetta myös palvelujen järjestäjätahoja lähestymällä.

Tässä raportissa käydään läpi sekä sairaanhoitopiirien hengitystuesta vastaa-
vien yksiköiden että hengityshalvausstatuksen omaajien kuvauksia nykyti-
lanteesta loppusyksystä 2021. Raportti perustuu kahteen erilliseen kyselyyn. 
Ne valottavat samaa tilannetta eri näkökulmista. Niiden kysymykset eivät 
olleet täsmälleen samanlaisia. Niiden yhteen saattaminen avaa kuitenkin 
monipuolisen kuvan tilanteeseen samalla, kun aineistotriangulaatio luo ra-
portille luotettavuutta.

Hengityslaitepotilaat ry pitää tärkeänä vuoropuhelua elämää ylläpitävän 
hengityslaitteen käyttäjien ja heidän palvelujaan järjestävien tahojen kes-
ken, sillä kaikilla osapuolilla on aihepiiriin liittyvää asiantuntijuutta: lääkäreil-
lä hengitystukihoidosta, kotona työskentelevillä työntekijöillä avustamisen 
arjesta, sosiaalihuollolla vammaispalveluista, ja hengityslaitteen käyttäjillä 
laitteen kanssa elämisen yksilöllisyydestä sekä arjen sujuvuudesta. Näitä 
kaikkia asiantuntijuuden osa-alueita tarvitaan elämää ylläpitävän hengitys-
laitteen käyttäjien hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteuttamiseen.

Raportissa käydään ensin läpi hengitystukiyksiköiden kertomaa ja näkemyk-
siä, sitten hengityshalvausstatuksen omaajien palautetta ja lopuksi keskus-
tellaan niiden yhteyksistä ja eroista sekä kehittämisen kohteista.
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Tilanne hengitystukiyksiköiden  
vastausten valossa

Vuoden 2021 lopulla yhdistyksemme lähetti kyselyn kaikille maamme hengi-
tystukiyksiköille tai hengityshalvausstatuksen omaavien henkilöiden hoidos-
ta vastaaville yksiköille tiedustellen työntekijätiimien järjestämiseen liittyvää 
tilannetta ja kysyen muita hengityshalvausstatukseen ja palvelujen järjestä-
miseen liittyviä kysymyksiä.

Kyselyyn tuli kaikkiaan 13 vastausta, ja yhdessä todettiin, ettei kyseisessä 
sairaanhoitopiirissä ollut sillä hetkellä hengityshalvausstatuksen omaavia 
henkilöitä. 

Työntekijätilanne
Korona-aika toi mukanaan lisääntyvän työntekijäpulan terveydenhuoltoon. 

Työntekijäpula on koskettanut vahvasti myös hengityshalvausstatuksen 
omaajien työntekijätiimejä, sillä kymmenessä paikassa sijaisongelmia esiin-
tyi syksyllä 2021 vähintään viikoittain. Neljän vastaajan mukaan statuksen 
omaajia oli työntekijäpulan vuoksi jouduttu myös siirtämään pois kotoa.

Työntekijätiimien hankinta
Seitsemän hengitystukiyksikköä kertoi ulkoistaneensa ainakin osan työnteki-
jätiimeistä yksityisille palveluntuottajille. Neljä yksikköä kertoi järjestävänsä 
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Työntekijätiimien rakenne
Alueiden kesken oli vaihtelua siinä, millä taustalla työntekijätiimeissä työs-
kenneltiin. Joillakin alueilla mukana oli voinut olla opiskelijoita, joillakin 
ei. Kahdeksan vastaajaa kertoi käyttävänsä ainoastaan terveydenhuollon 
ammattilaisia. Kolme vastaajaa kertoi, että tiimissä voi työskennellä myös 
omaisia tai muita kuin terveydenhuollon ammattilaisia. 

Työntekijöiden perehdytyksen sisältö
Työntekijöiden perehdytyksen sisällöissä oli melko vähän vaihtelua. Hengi-
tyslaitteeseen liittyvien toimenpiteiden ja imujen tekemisen lisäksi esimer-

Miten sairaalanne järjestää 
hengityshalvauspotilaidensa työntekijäringit? (n=13)

tiimit ainoastaan omana tuotantona.  Neljä vastaajaa kertoi, että hengitys-
halvausstatuksen omaajat ovat jollain tavalla olleet mukana ulkoistettujen 
tiimien hankinnan suunnittelussa. 

Vastaamme työntekijä-
rinkien palkkaamisesta itse

Olemme ulkoistaneet 
työntekijäringit yksityisille 

palveluntuottajille

Käytämme sekä omia
 työntekijärinkejä että

 palveluntuottajien
 toteuttamia työntekijärinkejä

Käytämme sekä omia 
työntekijärinkejä että 

kunnallisen toimijan
 työntekijärinkejä
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kiksi nostoissa avustamiseen ja vaitioloon perehdytettiin kaikissa vastanneis-
sa yksiköissä. Kuudessa yksikössä perehdytykseen kuului myös perhe- ja 
kotirauhaa koskeva osio.

Myös hengityshalvausstatuksen omaajan itsemäärääminen sisältyi jokaisen 
vastaajayksikön perehdytykseen. Läheisten huomioiminen kuului kymmenen 
yksikön perehdytykseen. 

Sen sijaan laitteiden käytön ja toimenpiteiden simulaatiota eivät kaikki 
vastanneet toteuttaneet – ilmeisesti perehdytysvuorot on katsottu riittäväksi 
tavaksi harjoitella. 

Moniammatilliseen yhteistyöhön perehdyttämiseen viitattiin useissa pereh-
dytystä koskevissa avovastauksissa. Työntekijöiden onkin olennaista tietää 
ja tuntea erilaiset yhteistyötahot tarvikkeiden tilaustahosta sosiaalityöhön ja 
apuvälinepalveluista kuljetuspalveluihin.

Vain kahden vastaajayksikön perehdytykseen kuului osio vammaisten ih-
misten oikeuksista. Pyrimme yhdistyksessä tarjoamaan enemmän tietoa 
niistä vammaisten ihmisten ihmisoikeuksista, jotka työntekijöiden on tärkeä 
huomioida. Yhdistyksemme kotisivuilla on ammattilaisille suunnattu koulu-
tusmateriaali, jossa näitä kysymyksiä käsitellään, ja tulemme myös syventä-
mään tietoa ja tarjoaman sitä eri välinein.

” Tiimissä käydään asiat läpi perehdytyksen 
aikana ja osa esimiehen kanssa.
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Perehdytyksen sisältöön kuuluu (n=13)

Hengityslaite

Imu

Laitteiden käytön ja
 toimenpiteiden simulaatio

Toimenpiteiden
 harjoittelu

Hygienia

Avustaminen nostoissa
ja siirroissa

Hätätilanneohjeet

Tarviketilaukset

Vaitiolo ja salassapito
toisen kotona

Yksin työskentely

Potilaan itse-
määrääminen

Yksilöllisten tarpeiden
mukaiset toimintatavat

Potilaan osallisuus

Yksityisyys

Vuorovaikutus

Läheisten huomioiminen

Hengityshalvauspotilaan
ympäristö: mm. kodin tiloihin,

toimintakäytäntöihin
ja kulttuuriin tutustuminen
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Työvuorojen ja työtehtävien järjestelytavat
Valtaosa vastaajista kertoi työvuorojen toimivan perinteisin aamu-, ilta- ja 
yövuoroin, mutta työvuoroissa toteutettavien työtehtävien perustuvan hen-
gityshalvausstatuksen omaavan henkilön omaan vuorokausirytmiin. Kolmella 
alueella myös työvuorot on järjestetty statuksen omaajan yksilöllisen tar-
peen mukaisesti. 

Työtehtävien sisältö
Työnkuvassa ja työtehtävissä oli runsaasti alueiden välistä vaihtelua, jota 
oheinen taulukko havainnollistaa. Ulkoilussa, kulttuuririennoissa ja kotimaas-
sa matkustamisessa avustetaan vastauksien mukaan säännönmukaisesti. 
Selvää lienee kysymättäkin, että apua tarjotaan hygienian ja esimerkiksi 
pukemisen sekä nostojen ja siirtojen saralla. Monissa arjen asioissa, joissa 
hengityshalvausstatuksen omaavat henkilöt voivat kaivata avustamista, sitä 
ei kaikkialla kuitenkaan välttämättä tarjota.

Tämä tilanne on pitkään ollut ristiriitainen: arjen avustamiselle on tarvetta, 
mutta työntekijätiimin tehtäviin ei kaikkialla ole kuulunut kaikkia yksilöllisen 
tarpeen mukaisia avustustehtäviä. Joissakin sairaanhoitopiireissä on tulkittu 
tiimin tehtävien koskevan vain terveyden- ja sairaanhoitoa (osin ylläpitokor-
vauksen takia), ja toisaalla taas on rakennettu laajempaa työnkuvaa potilas- 
ja asiakaslähtöisesti yksilöllisistä tarpeista käsin.

Avustamistilannetta on lisäksi monimutkaistanut se, että osa kunnista ei 
ole myöntänyt myöskään henkilökohtaista apua hengityshalvausstatuksen 
omaaville henkilöille vedoten siihen, että kotona on jo hengityshalvaustiimi. 
Näin on joidenkin statuksen omaajien kohdalle saattanut syntyä tilanne, 
joissa kaikkea yksilöllisen tarpeen mukaista avustamista ei välttämättä toteu-
ta mikään taho.
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Missä tehtävissä työntekijät avustavat? (n=13)

Nautintoaineiden kanssa

Ravintolassa käymisessä

Kulttuuririennoissa (esim.
elokuvat, penkkiurheilu,

 teatteri, konsertit)

Matkustamisessa
kotimaassa

Läheisyyden
toteuttamisessa

Lemmikkien hoidossa

Harrastuksissa

Työssä/opiskelussa,
jos nämä osa arkea

Asioiden hoitamisessa

Kommunikoinnin 
toteutumisessa

Tietokoneen käytössä

Lehden/kirjan
 lukemisessa

Ulkoilussa

Siivouksessa

Pyykinpesussa

Kaupassa käymisessä

Syömisessä

Ruuanlaitossa

Ruuan lämmittämisessä
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Turvallisuutta koskevat toimintatavat
Hengityshalvausstatuksen omaavia ihmisiä ravistelivat muutama vuosi sit-
ten erääseen vertaisen kuolemantapaukseen liittyvät uutiset. Tämän vuoksi 
vastaajilta tiedusteltiin myös joitakin potilasturvallisuuteen liittyviä asioita. 
Esimerkiksi tuplatyövuoroja pidempään yhtäjaksoisesti työskenteleminen 
oli kielletty viidellä alueella, pitkään valvoneena työvuoroon meneminen 
puolestaan kolmella. Hyvin väsyneestä tai huonokuntoisesta työtoverista oli 
tehtävä ilmoitus työnantajalle kymmenellä alueella. Yksittäisinä turvallisuutta 
lisäävinä toimina mainittiin esimerkiksi yövuoron ”onko kaikki hyvin?” -soitto 
toiseen tiimiin.

Hengityslaitteeseen kytkettyjä etähälytyslaitteita ei ollut käytössä neljällä 
alueella. Neljällä alueella puolestaan oli käytössä sekä itkuhälyttimiä että 
etähälytyslait- 
teita.

Yksityisyyttä koskevat toimintatavat
Hengityshalvausstatuksen omaajan yksityisyydestä sovittiin yleisimmin hoi-
tosopimuksen osana (6 yksikköä). Kirjallinen yksityisyyden tarpeiden kartoi-
tus oli käytössä yhdessä yksikössä. Viidellä alueella luotettiin tiimiviestintään 
ja yhteisiin keskusteluihin.

Yksityisyyden käytännöistä oli erikseen sovittu statuksen omaajan kanssa 
seitsemällä alueella. 

” Riittävien lepoaikojen toteutumista  
seurataan.

” Päivittäin työskentelyssä huomioidaan, 
keskustellaan.
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Statuksen omaajien 
vaikuttamismahdollisuuksia koskevat 
toimintatavat
Yksi kyselyn tavoitteista oli selvittää, miten yksiköissä ja työntekijätiimeissä 
toimitaan: miten yksilöllisiä tarpeita huomioidaan ja millaisia osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia hengityshalvausstatuksen omaajilla on.

Yhdistyksemme vertaiskehitettyjen osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuus-
suositusten (Suositukset hengityshalvausstatuksen omaavien henkilöiden 
työntekijäpalvelun järjestämiseen, 2020) mukaisia käytäntöjä kertoi toteutta-
vansa kuusi vastaajaa, seitsemällä niitä ei ollut käytössä.

Yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden huomioimiseen käytettiin yleisimmin hoi-
tosopimusta (kuudella alueella) sekä yhteisiä keskusteluja, tiimiviestintää ja 
tilannekatsauksia (viidellä alueella). Yhdessä sairaanhoitopiirissä toteutettiin 
kirjallinen tarvekartoitus.

Yleisimmin hengityshalvausstatuksen omaajat olivat voineet osallistua pe-
rehdytykseen (kuudella alueella) ja työntekijöiden ehdottamiseen (viidellä 
alueella). Uusien työntekijöiden haastatteluun oli voinut osallistua kolmella 
alueella ja työtehtävien suunnitteluun kahdella alueella. 

Kyselyn yhteydessä tuli esiin, ettei yhdistyksemme suosituksia osallistumi-
sesta tunnettu kaikkien vastaajien keskuudessa.  Oheisessa taulukossa näkyy 
myös muu palaute suosituksista.

” Potilaiden reissut suunnitellaan yhdessä potilai-
den kanssa ja ne huomioidaan työvuorosuun-

nittelussa. Omaisille perehdytetään yleisperehdytys. 
Yksilöllinen hoitotyö - otetaan huomioon potilaan 
toiveet ja elämäntilanne. Hoitotyön periaatteisiin kuu-
luvat mm. potilaan yksilöllinen kokonaisvaltainen hoi-
to ja ihmisarvon kunnioittaminen sekä vaitiolovelvol-
lisuus. Potilasturvallisuus on tärkeä osa-alue ja täten 
potilasta hoitaa vain perehdytetyt sijaiset.
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Miten arvioit Hengityslaitepotilaat ry:n vertaiskehitettyjä 
suosituksia hengityshalvauspotilaiden työntekijäpalvelun 
järjestämiseen? (n=11)

Palautteen kerääminen
Vain neljällä alueella kerättiin säännöllistä palautetta hengityshalvausstatuk-
sen omaajilta. Potilas- ja asiakaslähtöisyyden sekä esimerkiksi potilasturvalli-
suuden kehittämisen kannalta luku voisi olla korkeampi. Statuksen omaajilla 
on usein kokemustietoa, jota voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä.

Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa
Viidellä alueella potilasjärjestöjä pidettiin hyödyllisinä yhteistyökumppanei-
na ja kolme vastaajaa näki, että potilasjärjestöt ovat vammautuneille ja sai-
rastuneille tärkeä tuki. Kahdessa avovastauksessa kommentoitiin kielteisesti 
potilasjärjestöjä ja yhdistystämme. On ymmärrettävää, että eri tahot voivat 

Olivat minulle tuntemat-
tomat ennen tätä kyselyä

Herättivät toiveen
lähemmästä yhteistyöstä

Toivat kannustavalla
tavalla potilasnäkökulman

 esille

Ovat ristiriidassa omien
näkemystemme tai toiminta-

tapojemme kanssa

Ovat linjassa
 yksikkömme toiminnan kanssa

Toivat esiin asioita,
joihin emme ole aiemmin

kiinnittäneet huomiota
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edustaa erilaisia näkemyksiä, ja keskustelu ja yhteistyö ovat sen vuoksi 
erityisen tärkeitä. Seitsemän vastaajaa kertoi tekevänsä yhteistyötä yhdistyk-
semme kanssa, neljällä alueella yhteistyötä ei raportoitu. Yhteistyötä tehtiin 
lisäksi lihastautiyhdistysten sekä selkävammayhdistysten kanssa. 

Tietoa potilasjärjestöistä kerrottiin hengityshalvausstatuksen omaajille 
useimmiten suullisesti (seitsemän aluetta). Kuudella alueella tarjottiin myös 
potilasjärjestöjen esitteitä tai tiedotteita.

Kiinnostus toiminnan ja yhteistyön 
kehittämiseen
Toiminnan kehittäminen on monen vastaajan kiinnostuksen kohteena.  
Esimerkiksi materiaali vammaisten ihmisten ja erityisesti hengityshalvaus- 
statuksen omaavien henkilöiden oikeuksista, jotka työntekijöiden on tärkeä 
tuntea, kiinnosti kuutta aluetta. Samaa aihepiiriä koskeva täydennyskoulutus 
kiinnosti kaikkia vastaajia.

Myös kokemusasiantuntija- tai vertaistukitoiminta kiinnosti osaa vastaajista.

Monessa sairaanhoitopiirissä vasta sairastuneella tai vammautuneella tai 
toipujalla/kuntoutujalla on mahdollisuus kohdata kokemusasiantuntija osas-
tolla. Myös ennen operaatiota on joissakin paikoissa vastaava mahdollisuus. 
Kiinnostaisiko yksikköänne vastaavan toiminnan kehittäminen suunnitellun 
tai yllättävän trakeostomian yhteyteen?

Kokemusasiantuntijan tarjoamaan vertaistukeen 
kohdistuva kiinnostus (n=13)

Ei, 1

Ehkä, 9

Kyllä ennalta suunnitellun 
trakeostomian saajalle,1

Kyllä molemmissa 
tilanteissa, 2
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Hengityshalvausstatuksen omaajien oikeudet 
Kyselyn lopuksi vastaajilta tiedusteltiin, mitkä ovat viisi tärkeintä vammais-
ten ihmisten ihmisoikeutta. Itsemäärääminen, itsenäinen elämä ja yksityisyys 
nousivat vastaajien keskuudessa kolmen kärkeen. Myös yhdenvertainen 
osallistuminen kuului viiden tärkeimmän oikeuden joukkoon, samoin oikeus 
omaan kotiin ja asumiseen.

On mielenkiintoista verrata hengitystukiyksikköjen vastauksia hengitys-
halvausstatuksen omaajilta kerättyyn tietoon. Seuraavassa raportin osassa 
käännytään näiden tietojen puoleen.

Haluaisiko yksikkönne alueellisen/paikallisen kokemusasiantuntijan yhdys-
henkilöksi? 

Alueelliseen hengityslaitetta käyttävän 
kokemusasiantuntijayhdyshenkilöön kohdistuva 
kiinnostus (n=13)

Ei, 3

Ehkä, 8

Kyllä, 2
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Mitkä ovat mielestäsi vammaisten ihmisten ja 
erityisesti hengityshalvausstatuksen omaavien 
henkilöiden keskeiset oikeudet? Valitse viisi tärkeintä. 
Oikeus... (n=13)

Työhön ja sosiaaliturvaan

Osallistumiseen
 yhteiskuntaan yhdenvertaisesti

Syrjimättömyyteen

Perheen perustamiseen

Yksityisyyteen

Liikkumiseen

Oikeussuojakeinoihin

Omaan kotiin ja
 asumiseen

Elämiseen ilman
 hyväksikäyttöä

Koulutukseen

Itsemääräämiseen

Poliittiseen toimintaan
 osallistumiseen

Terveyspalveluihin ja
 kuntoutukseen

Itsenäiseen elämään

Osallistua vapaa
 ajan viettoon

Esteettömyyteen ja
 saavutettavuuteen
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Hengityshalvausstatuksen omaajien 
kertoma tieto

Joulukuussa 2021 yhdistyksemme teki valtakunnallisen kyselyn hengityshal-
vausstatuksen omaajille. Kyselyyn saapui harmillisen vähän vastauksia (28). 
Valitettavasti muutama sairaanhoitopiiri ei myöskään levittänyt tietoa kyse-
lystä. On vaikea tietää mistä vastauskato johtuu, onko esimerkiksi kyselyitä 
tullut jo kyllästymiseen asti, oliko vastausaika liian lyhyt vai onko esimerkiksi 
työntekijäpula vaikuttanut siihen, ettei mahdollisuutta tai aikaa vastaami-
seen ole tarjoutunut. Tiedetään, että vastaajamäärät vähenevät seuranta-
kyselyissä jatkuvasti ensimmäisen vastausvuoden jälkeen. Vastauksia saapui 
kuitenkin sen verran, että niiden raportoiminen on mielekästä.

Työntekijätilanne
Työntekijätilanteen heikkeneminen näkyy selvästi myös hengityshalvaus- 
statuksen omaajilta saaduissa vastauksissa. Viikoittain tai useammin sijaison-
gelmien kanssa oli paininut 40 prosenttia vastaajien työntekijätiimeistä.
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Onko työntekijätiimiisi ollut vaikeuksia löytää sijaisia 
viimeisen vuoden aikana? (n=27)

Sijaispulan takia pois kotoa oli joutunut siirtymään neljännes vastaajista.

Oletko joutunut sijaispulan takia siirtymään osastolle 
tai ryhmäkotiin viimeisen vuoden aikana? (n=27)

Ei

Kyllä, mutta harvemmin
 kuin kerran kuukaudessa

Kyllä, kerran tai
 muutamia kertoja kuukaudessa

Kyllä, viikoittain
 tai useammin

Kyllä, yli 5 kertaa

Kyllä, 3-5 kertaa

Kyllä, 1-2 kertaa

Ei
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Kyselyssä tiedusteltiin hengityshalvausstatuksen omaajien kehittämisehdo-
tuksia sijaispulaan. Vastaajilla oli useita ratkaisuehdotuksia. Yleisin toive oli 
omaisen tai läheisen mahdollisuus paikata puuttuva työvuoro kotoa pois 
joutumisen estämiseksi. Avovastauksissa ehdotettiin lisäksi varahenkilöstön 
määrän lisäämistä, oppilaitosviestintää eli opiskelijoiden tekemistä tietoisek-
si kyseisistä tehtävistä, sairaanhoitopiirin ja palveluntuottajan välistä työnte-
kijöiden ”lainausta”, ystävien käyttämistä sijaisina sekä puolison ja henkilö-
kohtaisen avustajan yhteistä sijaisuutta.

Oma ratkaisusi tilanteessa, jossa sijaisen puuttuminen 
tai työntekijäpula tarkoittaisi sairaalaan lähtemistä? 
(n=13)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Jokin muu

En ole löytänyt
muuta vaihtoehtoa

Voisin majailla toisen
hengityshalvausstatuksen

omaajan luona ja saada
apua hänen työntekijöiltään

Henkilökohtainen
 avustaja voisi olla apunani

Perheenjäseneni tai joku
muu läheiseni voisi olla apunani
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Osallisuus
Kyselyssä selvitettiin yhdistyksemme tekemien suositusten toteutumista 
hengityshalvausstatuksen omaajien näkökulmasta. Merkittävässä roolissa 
suosituksissa oli osallisuus omissa asioissa hengityshalvaustiimin osalta. 
Vastausten mukaan osallistuminen perehdytykseen toteutui useimmissa 
tapauksissa. Muiden työntekijätiimiin liittyvien suositusten osalta osallisuus 
oli vähäisempää.

Osallistuminen työntekijätiimiin liittyviin asioihin (n=18)

Työvuorosuunnitteluun

Työtehtävien
 määrittelyyn

Perehdytykseen

Perehdytyksen
 suunnitteluun

Työntekijöiden valintaan

Uusien työntekijöiden
 haastatteluun

Työntekijöitä koskevan 
työpaikkailmoituksen

 valmisteluun
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Itsemäärääminen
Itsemääräämisoikeutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja oman näköisen elä-
män toteutumista kuvaa yhdestä näkökulmasta se, miten paljon itselle tär-
keitä asioita voi toteuttaa. Korona-aikana koko kansan elämä on ollut erilais-
ten rajoitusten määrittämää, ja se heijastuu osaltaan vastauksissakin.

Vastaajista runsas kolmannes oli voinut tehdä kohtuullisissa määrin itselleen 
mieluisia asioita, ja vajaa kolmannes paljon tai erittäin paljon. Vajaalla kol-
manneksella puolestaan oli ollut selviä hankaluuksia. 

Yksilöllisten tarpeiden huomioimisella on suuri merkitys hengityshalvaussta-
tuksen omaajien kokemalle hyvinvoinnille. Yksi vastaajista koki, että hänen 
yksilölliset tarpeensa sivuutettiin tiimin työskentelyssä. 40 prosenttia vas-
taajista puolestaan koki, että nämä tarpeet huomioitiin ja 55 prosenttia koki 
yksilöllisten tarpeiden huomioimisen osittaiseksi. 

Kun yksilöllisten tarpeiden huomioimista tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, 
saadaan tarkempi kuva tilanteesta. Vuorokausirytminsä koki voivansa valita 
itse lähes 70 prosenttia vastaajista. Alla olevissa taulukoissa kuvataan myös 
joitakin muita itsemääräämiseen liittyviä valinnan mahdollisuuksia kuten 

Kuinka paljon olet voinut tehdä ja toteuttaa itsellesi 
nykyisin tärkeitä asioita? (n=28)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtuullisesti

Paljon

Erittäin paljon
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Mahdollisuudet valita itse (n=28)

peseytymisen tai wc-käyntien ajankohdan valinnan mahdollisuuksia. Lisäksi 
tarkastellaan esimerkiksi matkailun mahdollisuuksia. Erityisesti wc-käyntien 
ajankohdasta päättämisen puuttuminen joidenkin vastaajien kohdalla on 
hätkähdyttävää, kun paikalla kuitenkin on jatkuvasti työntekijä.

Ei

Harvoin

Osittain

Kyllä
Vuorokausirytmi

Peseytymisajankohdat
WC-käynnit

Ruoka ja ravinto

Vuorokausirytmi
Peseytymisajankohdat

WC-käynnit
Ruoka ja ravinto

Vuorokausirytmi
Peseytymisajankohdat

WC-käynnit
Ruoka ja ravinto

Vuorokausirytmi
Peseytymisajankohdat

WC-käynnit
Ruoka ja ravinto
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Yksityisyys
Yksityisyyden toteutumisessa erityisesti puhelimessa puhumisessa, viestien 
tai postin lähettämisessä tai lukemisessa sekä tietokoneen käyttämisessä 
on hankaluuksia, sillä 42 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei voi halutessaan 
tehdä näitä asioita ilman, että työntekijä näkee tai kuulee. Kuten yllä ole-
vasta taulukosta ilmenee, myös keskustelujen yksityisyyden mahdollisuudet 
jäävät joillakin vähäisiksi.

Onko sinulla mahdollisuus (n=28)

Ei
Lomamatkoihin

Yksinoloon
Keskustelujen yksityisyyteen

Harvoin
Lomamatkoihin

Yksinoloon
Keskustelujen yksityisyyteen

Joskus
Lomamatkoihin

Yksinoloon
Keskustelujen yksityisyyteen

Useimmiten

Kyllä
Lomamatkoihin

Yksinoloon
Keskustelujen yksityisyyteen

Lomamatkoihin
Yksinoloon

Keskustelujen yksityisyyteen
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Kuinka turvalliseksi tunnet olosi nykyisin 
työntekijäringin ja hengitystukihoidon näkökulmasta? 
(n=28)

Turvallisuuden kokemus
Turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä varautumisen tavat ja käytännöt 
heijastuvat turvallisuuden tunteeseen. Kaksi viidestä vastaajasta oli tuntenut 
olonsa vähintään turvalliseksi ja yksi kymmenestä puolestaan turvattomaksi. 
Vastaajista 40 prosentilla ei kuitenkaan ole ollut käytössään mitään etähäly-
tyslaitetta.

11% Turvattomaksi

7% Hiukan turvattomaksi

21% En turvalliseksi 
enkä turvattomaksi

46% Turvalliseksi

14% Erittäin turvalliseksi

Avustamisen tarve
Kyselyn vastauksien kautta piirtyy myös kuvaa siitä missä avustamista kai-
vataan enemmän kuin nykyisin on saatavissa. Lisää avustamista kaivattiin 
erityisesti harrastamiseen mutta myös sosiaaliseen elämään.
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Onko työntekijöittesi työnkuvassa ja toiminnassa 
huomioitu elämäntapasi, esimerkiksi musiikkimakusi, 
yöllinen tietokoneen käyttäminen, vaatemieltymyksesi, 
harrastuksesi, lemmikit, tai vaikkapa nautintoaineet 
tms? (n=27)

Avun saaminen työntekijäringiltä (n=24-28)

15% Ei

33% Osittain

52% Kyllä

Muiden tapaaminen

Harrastusten toteutus

Ruoanlaitto ja kaupassakäynti
Kyllä

Joskus/osittain
Ei

Kyllä
Joskus/osittain

Ei

Kyllä
Joskus/osittain

Ei
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Tilanteeseensa tyytymättömien osuus ei ole suuri. Sitäkin tärkeämpää olisi 
löytää yksittäisissä tilanteissa yhdessä sovittuja tapoja huomioida yksilöllisiä 
tarpeita. Yksi keino olisi monipuolistaa osallisuutta tiimien toiminnan suun-
nittelussa. Kun kaikki osapuolet kuuntelevat toisiaan ja ymmärtävät toisten-
sa näkökulmat, löytyy yleensä toimivia ratkaisuja, kompromisseja ja yhteis-
ymmärrystä, jotka lisäävät niin työntekijöiden kuin hengityshalvausstatuksen 
omaajien hyvinvointia.

Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan palvelujensa laatua kouluarvo-
sanoin. Hengityshalvausstatuksen omaajien kyselyyn vastanneet antoivat 
kyselyn matalimman kouluarvosanan vaikutusmahdollisuuksilleen: 6,7. 
Esimerkiksi yksityisyyden toteutuminen sai kouluarvosanan 7,3 ja työvuoro-
jen järjestelyt arvosanan 7,8. Kouluarvosanat olivat pudonneet vuonna 2019 
toteutetusta kyselystä, mikä viittaa ainakin kahteen seikkaan: korona-ajan 
mukanaan tuomiin muutoksiin ja rajoituksiin sekä siihen, millainen vastaaja-
joukko tällä kertaa valikoitui mukaan.  

Hengityshalvausstatuksen omaajilta kysyttiin myös muutostoiveita tilantee-
seensa. Ylivoimaisesti suosituin toive oli vaikutusmahdollisuuksien lisään-
tyminen. Lisää vaikutusmahdollisuuksia toivottiin niin työvuorojen järjes-
telyihin, työntekijöiden työnkuvan määrittelyyn, lomailuun, oman elämän 
suunnitteluun ja aikatauluttamiseen kuin työntekijöiden valitsemiseen ja 
ohjeistamiseen.

Tulevaisuus
Kyselyn pienen vastaajamäärän vuoksi vammaispalvelulain uudistukseen 
sisältyvien palvelujen järjestämisvaihtoehtojen suosittuutta on vaikea arvi-
oida. Huomionarvoista on kuitenkin se, että osana asumisen tukea eli asu-
misen palvelujen kokonaisuutta palvelunsa haluavat vastaajat jakaantuivat 
selvästi kahtia: noin puolet haluaisi asumisen tuen osana terveydenhuollon 
ammattilaisista koostuvan työntekijäringin ja puolet taasen sekä terveyden-
huollon ammattilaisia että henkilökohtaisia avustajia sisältävän työntekijä-
ringin. Huomionarvoinen on myös palvelusetelin suosio – tämä vaihtoehto 
kiinnostaa nyt paljon enemmän kuin vuonna 2019.
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Mieluisin palvelujen järjestämistapa tulevaisuudessa 
(n=27)

Haluaisin
 OLLA SAIRAALAN KIRJOILLA

 LAITOSPOTILAANA,
 jolloin minulta perittäisiin

 laitoshoitomaksua. Sairaan-
hoitopiiri järjestäisi ainoastaan

 terveydenhuollon ammatti-
laisista koostuvan työntekijä-

rinkini. Asuisin todennäköisesti
 asumispalveluyksikössä

Haluaisin
 TYÖNTEKIJÄRINGIN OSAKSI 

ASUMISEN PALVELUJENI
 KOKONAISUUTTA

 siten, että en
 itse toimi työntekijöiden työn-
antajana (muistuttaisi nykyistä

 palveluasumista omaan kotiin)

Haluaisin hyvinvointi-
alueen järjestämän palvelu-

mallin avulla tai palvelusetelillä
 YKSITYISELTÄ

 PALVELUNTUOTTAJALTA
 HANKITTAVAN

 TYÖNTEKIJÄRINGIN.
 Palvelusetelillä voisin valita

 yksityisen palveluuntuottajan
 ja se järjestää työntekijäringin. 

Hyvinvointialue saattaisi myös
 itse valita palveluntuottajani

Haluaisin
 HENKILÖKOHTAISTEN

 AVUSTAJIEN 
TYÖNANTAJAKSI.

Etsisin itse
 työntekijät ja hyvinvointialue

 maksaisi heidän palkkansa
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Mitä voi oppia

Työntekijäpulaan tarvitaan ratkaisuja
Kyselytulosten rinnakkaisuus tuo esiin useita asioita hengityshalvausstatuk-
sen omaajien tilanteesta. Molemmat kyselyt osoittavat sijaispulan olevan 
arkipäivää lähes kaikkialla. Työntekijätiimien erilaiset järjestämistavat eivät 
näytä välttämättä vaikuttavan tilanteeseen. Tosin kaksi kolmesta yksiköstä, 
joissa puutevuoroja esiintyi vähiten, järjesti työntekijätiimit omana toiminta-
naan. 

Työntekijätiimien kokoonpanossa oli vaihtelua siten, että joillakin alueilla 
tiimeissä saattoi työskennellä myös muita kuin terveydenhuollon ammattilai-
sia. Joustavuus ja yksilöllisen tarpeen mukainen tiimin kokoonpano on myös 
tulevaisuutta vammaispalvelulain uudistuksen myötä, joten on ilahduttavaa 
huomata näitä piirteitä joidenkin alueiden toiminnassa jo nykyisin.

Myös hengityshalvausstatuksen omaajilla oli useita ehdotuksia sijaistilan-
teiden ratkaisemiseksi. Esimerkiksi läheisillä on yleensä huomattava määrä 
kokemusta, jonka turvin tilapäinen työntekijäpula ja osastolle lähteminen 
voitaisiin välttää, vaikkapa yhdessä henkilökohtaisen avustajan läsnäolon 
kanssa. Myös kotoa edes takaisin siirtymisen kustannusten kannalta olisi 
järkevää voida tilapäisesti poiketa ammattivaatimuksista esimerkiksi lyhytai-
kaisissa puutosvuorotilanteissa.
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Itsemäärääminen kaipaa erityistä tukea
Vaikka kaikissa hengitystukihoidosta vastaavissa yksiköissä perehdytykseen 
on kuulunut potilaan itsemääräämisoikeus, osa hengityshalvausstatuksen 
omaajista on nykyisten toimintatapojen ja ohjeistusten vallitessa edelleen 
tyytymättömiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Itsemääräämi-
sen ja vaikutusmahdollisuuksien merkitys on tavallista suurempi, kun elämä 
hengityskoneen, vamman/sairauden ja monenlaisten kommunikaatiotapo-
jen takia on rajoitettua jo lähtökohtaisesti yhteiskunnassa, joka ei ole estee-
tön ja joka on usein ennakkoluuloinen vammaisia ihmisiä kohtaan. Jotain 
yhteiskunnastamme kertoo myös, että yksittäisiltä vammaisilta henkilöiltä 
tai elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiltä  voi puuttua mahdollisuus 
käydä yksityisiä keskusteluja taikka päättää milloin käy wc:ssä tai joutuu 
heräämään.

Palvelujen suunnittelua voitaisiin toteuttaa 
yhdessä
YK:n vammaissopimuksen perusteella vammaisten ihmisten tulisi olla muka-
na itseään koskevassa päätöksenteossa. Asiakkaiden kuuleminen on myös 
hankintalain mukainen velvoite. Tyytymättömyyttä ja ristiriitoja voitaisiinkin 
vähentää ja välttää lisäämällä hengityshalvausstatuksen omaajien osallistu-
mista jo siinä vaiheessa, kun palvelujen järjestämistä ja toteuttamista vasta 
suunnitellaan. Yhteistyö toisi kaikille osapuolille lisää ymmärrystä ja kenties 
myös uusia toteutusehdotuksia.

Jos käyttäjäpalautteen keruu koetaan vaikeaksi tai aika ei siihen riitä, tietoa 
voisi kerätä yhteistyössä yhdistyksemme kanssa ja levittää tietoa yhdistyk-
semme valtakunnallisista kyselyistä, joihin voitaisiin yhdessä pohtia kaikkia 
osapuolia hyödyttäviä kysymyksiä.

Yksilöllisen tarpeen mukaisuus toteutuu 
osallisuudella ja yhteistyöllä
Yksityisyyden toteutumisesta huolehtiminen vaihteli eri alueilla ja tämä näkyi 
myös joidenkin hengityshalvausstatuksen omaajien tyytymättömyytenä 
yksityisyytensä toteutumiseen. Yhdistyksen laatimat suositukset voisivat olla 
näissä tilanteissa avuksi.

Huomiota voisi olla hyödyllistä kiinnittää myös siihen, että hengityshalvaus- 
statuksen omaajat saisivat riittävästi yksilöllisen tarpeensa mukaista arjen 
asioissa avustamista. Työntekijöiden työnkuvien vaihtelu voi hyvin selittää, 
miksi osa statuksen omaajista kaipaa nykyistä enemmän avustamista: arki si-
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sältää paljon muutakin kuin hengitystuesta huolehtimista ja kaikkeen siihen 
voi tarvita avustamista. 

Hengityshalvausstatuksen omaajilla on jokaisella oma elämäntapansa ja 
arvomaailmansa. Niiden huomioiminen myös rekrytoinnin yhteydessä tuot-
taa tyytyväisiä työntekijöitä ja hengityslaitteen käyttäjiä: jos hengityslaitteen 
käyttäjä ja työntekijä ovat molemmat esimerkiksi vannoutuneita jouluihmi-
siä, syntyy paljon viihtyvyyttä kummallekin. Yhteiset nimittäjät - olivatpa ne 
kiinnostuksen kohteita tai arvoja -työntekijöiden ja hengityslaitteen käyttäji-
en kesken edistävät molempien osapuolten hyvinvointia.

Käyttäjien osallisuus palvelujensa suunnittelussa on moneen kertaan osoi-
tettu palvelujen ja hoidon laadun ja vaikuttavuuden kannalta olennaiseksi. 
Hengityshalvausstatuksen omaajat ovat oman arkensa asiantuntijoita, joiden 
kokemustiedolla on tärkeä rooli hyvän hoidon ja avustamisen toteutumisek-
si yhdessä ammattilaisten kanssa. 

Osaamisen lisääminen kannattaa
Kun toisen koti on toisen työpaikka, tarvitaan monenlaisia taitoja, ymmärrys-
tä, kuuntelua ja joustamista molemmilta osapuolilta. Esimerkiksi vuorovaiku-
tustaitojen opiskelusta voisi olla hyötyä kaikille tahoille. 

Myös vammaisten ihmisten oikeuksien tuntemusta kannattaa lisätä. Osa 
hengityshalvausstatuksen omaajista tuntee hyvin YK:n vammaissopimuksen 
yhdenvertaisuusajattelun. Sen tunteminen voisi avata työntekijöillekin mah-
dollisia näkemyseroja ja auttaisi terveydenhuoltoa ymmärtämään paremmin 
hengityshalvausstatuksen omaajien kokemuksia sekä järjestämään nykyisiä 
ja tulevia palveluja. 
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