
Tarkkailulähetteen (M1)
laatiminen

Riikka Roisko, LT, ayl

OYS Psykiatria/Päivystysyksikkö

7.4.2022



Sisältö

u Juridinen perusta tiiviisti: Mielenterveyslaki ja muut itsemääräämisoikeuden
rajoittamisen  sallivat lait

u M1-lomake kohta kohdalta (sekä yli että alle 18-vuotiaat)

u Erityiskysymyksiä

u Itsetuhoinen potilas

u Syömishäiriöinen potilas

u Päihdepotilas (huom. hoidon porrastuksen kriteerit)

u Vankipotilas

u Miten potilaita arvioidaan psykiatrian päivystyksessä?



Miksi M1-lähete ei saa olla
puutteellinen?

u Tarkkailulähete ja mielenterveyslain mukainen tarkkailun aloittaminen ja
tietysti myös hoitoon määrääminen oikeuttavat perustuslain turvaamien
perusoikeuksien rajoittamisen

u Perusoikeuksia ovat mm. oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja liikkumisvapaus

u M1-M2-M3-ketju on juridinen prosessi, jossa muotoseikat on huomioitava
tarkasti sekä potilaan että työntekijöiden oikeusturvan vuoksi

u Puutteellinen, korjaamatta jäänyt tarkkailulähete tuhoaa koko M1-M2-M3-
prosessin lainmukaisuuden

u Tämän vuoksi psykiatrian päivystäjä tai psykiatrian päivystysyksikön sihteeri tai
hoitaja ottaa yhteyttä ja pyytää korjaamaan joskus hyvinkin mitättömän oloisia
yksityiskohtia!



Muut itsemääräämisoikeuden
rajoittamisen sallivat lait

u Poliisilaki

u Rikoslaki

u Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

u Lastensuojelulaki

u Tartuntatautilaki

u Päihdehuoltolaki

u Tahdosta riippumaton hoito terveysvaaran tai väkivaltaisuuden vuoksi

u Ei ole käytännössä sovellettu pitkiin aikoihin



Milloin tarkkailulähete on aiheellinen?

u Avohoito on psykoosipotilaankin ensisijainen tutkimus- ja hoitopaikka

u Myös osastohoito pyritään ensisijaisesti toteuttamaan vapaaehtoisesti,
potilaan (ja hänen verkostonsa) kanssa yhteistyössä

u Osastohoito on tarpeen, jos

u tarkkailulähetteen laatimisen kriteerit täyttyvät ja muutenkin, jos

Ø Potilas ei kykene lainkaan huolehtimaan itsestään tai hänellä ei ole tukenaan
huolehtivia ihmisiä tai

Ø Lähiverkosto ei jaksa enää huolehtia potilaasta

Ø Näissä tilanteissa osastohoitoa voi harkita, jos arvioi, että tilanne on
lääketieteellisin keinoin kohennettavissa



Milloin M1? Mielenterveyslaki

Tarkkailulähetteen voi tehdä, jos henkilökohtaisen tutkimisen perusteella näyttää siltä, että
tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen edellytykset ovat todennäköisesti olemassa.

Kaikkien alla olevien kriteerien 1.-3. tulee täyttyä

1. Potilas on mielisairas eli hänen todellisuudentajunsa on syystä tai toisesta vakavasti
häiriintynyt. Alaikäisillä  riittää myös vakava mielenterveyden häiriö.

2. Hoitoon toimittamatta jättäminen pahentaisi potilaan mielisairautta TAI vaarantaisi potilaan
oman TAI muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden.

3. Muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä (tai
molempia). Alaikäisillä käytetään vain soveltumattomuuskriteeriä.

Periaatteessa yksinkertaista, mutta käytännössä keskeiset kriteerit ovat monitulkintaisia.

Psykiatrian päivystäjän konsultointi on joskus ongelmallista, koska lähettävän ja vastaanottavan
lääkärin pitäisi arvioida potilas riippumattomasti. Riippumattomuus vaarantuu helposti
konsultoidessa.



Mutta mitä on mielisairaus? Tai vakava
mielenterveydenhäiriö?

u Mielisairaudella tarkoitetaan sellaista vakavaa mielenterveydenhäiriötä, johon liittyy selvä
todellisuudentajun häiriintyminen. Tällaisena tilana voidaan pitää skitsofrenian eri muotoja;
elimellisiä ja muita harhaluuloisuustiloja; vakavia, psykoottisia masennustiloja; maniaa myös
ilman aistiharhoja tai selkeitä harhaluuloja; todellisuudentajua vakavasti vääristäviä
syömishäiriöitä; dementian vaikea-asteisia ilmenemismuotoja ja muita psykooseja.

u Alaikäisestä (raja kulkee tismalleen 18 ikävuodessa) voi laatia tarkkailulähetteen myös
vakavan mielenterveydenhäiriön vuoksi, tavanomaisia esimerkkejä

u anoreksia

u ei-psykoottista alkuperää oleva itsetuhoisuus

u kaoottinen päihteiden käyttö

u Alaikäisellä perusteluksi kelpaa vain muiden mielenterveyspalvelujen soveltumattomuus, EI
riittämättömyys

u Jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen tutkimuksen ja hoidon tarpeessa tai yhteistuumin
estävät välttämättömän hoidon, niin kyseessä on lastensuojeluasia



M1-lomake kohta kohdalta

Ohje tarkkailulähetteen laatimisesta



Erityiskysymyksiä: itsetuhoinen potilas

u Täysi-ikäisen henkilön itsetuhoisuus täyttää M1-kriteerit vain, mikäli potilas
on psykoottinen eli esim. harhat kehottavat tekemään itsemurhan tai potilas
on psykoottistasoiseen depressioon sopien täysin toivoton

u Psykoottistasoinen depressio voi olla vaikea poissulkea yksittäisellä
päivystysvastaanottokäynnillä, jos ainoa psykoottinen oire on epärealistinen
toivottomuus

u Alaikäisen henkilön muukin kuin psykoottisuuteen pohjautuva itsetuhoisuus on
peruste tarkkailulähetteelle (mikäli muutkin kriteerit täyttyvät)

u Vaikka itsemurha-ajatukset eivät ole tavanomainen päihtymystilan lisuke, niin
päihtyneen henkilön itsetuhoiset ajatukset on paras arvioida uudelleen
potilaan selvittyä päihtymyksestään.

u Yleensä itsetuhoisuus häviää pään selviämisen myötä.



Erityiskysymyksiä: päihdepotilas

u Päihtymys ei ole vasta-aihe M1-lähetteen laatimiselle, MUTTA potilaan täytyy olla myös
mielenterveyslain tarkoittamalla tavalla mielisairas

u Päihtyneen henkilön psykoottisuuden arviointi on varsin haastavaa

u Mikäli päihtyneellä potilaalla on jokin pitkäaikainen vakava psykiatrinen sairaus ja sille
tyypilliset oireet ovat aktivoituneet, niin tarkkailulähete on yleensä perusteltu
päihtymyksestä huolimatta (jos muut kriteerit täyttyvät)

u Alaikäisen kaoottinen terveyden ja ehkä hengenkin vaarantava päihteiden käyttö riittää
yhdeksi perusteeksi tarkkailulähetteelle

u OYS Psykiatrialle kuuluu lähettää suoraan päihteisiin liittyvistä syistä vain päihdepsykoosit

u Deliriumtilat kuuluvat somaattiseen sairaanhoitoon.

u Päihtymystilasta pitäisi selvitä muualla kuin psykiatrian päivystyksessä, mutta joskus on vaikea
erottaa, onko esim. stimulanttia tai hallusinogeenia käyttänyt potilas päihtynyt vai
päihdepsykoosissa.



Erityiskysymyksiä: anoreksiapotilas

u Alle 18-vuotiaan terveyden/hengen vaarantava syömishäiriö (käytännössä
anoreksia) on peruste tehdä tarkkailulähete

u Täysi-ikäisen potilaan anoreksia on hyvin harvoin syy tahdosta
riippumattoman hoidon arvioon

u Tarkkailulähetteen voi tehdä, mikäli potilas on selkeästi psykoottinen eli esim.
syömisestä kieltäytyvä BMI:n 11 potilas, jolla on bradykardia ja
elektrolyyttihäiriöitä, ei usko olevansa hengenvaarassa tai on vakuuttunut siitä,
että ei tarvitse ruokaa kuten ihmiset yleensä



Erityiskysymyksiä: vankipotilas

u Vankipotilaan hoidon tarve ja lähetetyyppi arvioidaan samoin periaattein kuin
muutkin potilaat.

u Vankipotilaita hoidetaan tavanomaisilla psykiatrisilla osastoilla, mutta
psykiatriset vankisairaalatkin ovat käytössä erityisesti, jos hoidon tarve
näyttää pitkäaikaiselta tai potilaan käytös on tavanomaisella psykiatrisella
osastolla vaikeasti hallittavissa.

u Kts. aiheesta hyvä artikkeli ”Kun potilaani on vankilassa” Duodecim
2022;138(3):251-5



Milloin ei tarkkailulähetettä?

u Millaisissa tilanteissa M1-lähetettä ei psykoottiselle potilaalle kannata tehdä?
u Jos potilas on psykoottinen, mutta muut mielenterveyslain edellytykset

tarkkailulähetteen laatimiselle eivät täyty

u Missä tilanteissa ei tosiaankaan pidä tehdä M1-lähetettä?
u Jos potilas ei ole millään mittarilla arvioituna psykoottinen- tällaisiinkin M1-

lähetteisiin törmää säännöllisesti

u Mikä on ns. harmaalla alueella?
u Harmaa alue on lähinnä psykoottisuuden määrittelyssä (erit . psykoottistasoinen

masennus)

u Potilastapauksia, joissa lähete olisi pitänyt tehdä, mutta ei ole kuitenkaan
tehty.
u M1 vs. B1



Tarkkailun aloittaminen- mitä psykiatri
arvioi?

u Tarkkailun aloittamiseen laissa on sama kriteeri kuin tarkkailulähetteeseen eli
lääkärin tulee arvioida tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen
edellytysten todennäköisesti täyttyvän.
u Hoitoon määräämistä ehdotettaessa täytyy olla varma edellytysten täyttymisestä.

u M1-lähetekin on ”vain” lähete eli se ei takaa potilaan ottamista osastohoitoon
u Kun psykiatrian päivystyksessä arvioidaan M1-lähetteellä saapunutta potilasta, niin

ensisijainen arviointikohde on potilaan psykoottisuus tai vakava mielenterveyden
häiriö.

u Lisäksi arvioidaan muita kriteereitä, joista yksi olennainen on se, vaikeutuuko
sairaus, jos tarkkailua ei aloiteta. Toki arvioidaan myös oman tai muiden
terveyden tai turvallisuuden vaarantumista.

u Lisäksi psykiatrian päivystyksessä avohoidon mahdollisuudet ovat joskus paremmin
tiedossa kuin lähettävällä taholla ja potilaalle saattaa löytyä jokin muu
hoitovaihtoehto kuin suljettu osasto. Yllättävän monet potilaat myös tunnetaan
psykiatrian päivystyksessä.


