
Työskentely 
hengityshalvausstatuksen 
omaajan kanssa

Koulutusmateriaalia 
ammattilaisille

Hengityslaitepotilaat ry



• Olet saanut työnantajaltasi 
perehdytyksen hengitystuen valvontaan 
ja hengityskoneen käyttämiseen sekä 
siihen liittyviin hoidollisiin 
toimenpiteisiin

• Tässä materiaalissa käydään läpi muita 
tärkeitä asioita

• Materiaali tuo sinulle kokonaisvaltaista 
osaamista ja ammattitaitoa

Tervetuloa opiskelemaan 
taitavaksi hengityshalvausstatuksen omaajan 
työntekijäksi!



Kaksi ihmistä: Toinen elää elämäänsä ja toinen tekee 
työtään

”Toisen kotona tehtävä työ vaatii omanlaisensa työntekijän, joka jaksaa tehdä 
pitkää päivää, ilman muita hoitajia, asiakasta ja perhettä lähellä, kuitenkin 
välillä taustalla”

Eräs hengityslaitteen käyttäjän 
vanhempi

”Työnä tämä on tosi lähellä hengityslaitteen käyttäjää, melkein luonnottoman 
läheinen suhde”

Eräs työntekijä

”Jokaisen tilanne on oikeastaan ainutkertainen”

Eräs Hengityslaitepotilaat ry:n aktiivi

”Miten saadaan tarpeet ja toimintakäytännöt kohtaamaan?”

Ilka Haarni

Erityinen tilanteemme



• Haluamme, että voit tehdä työtäsi 
eettisesti 

• Tunnistamme yksin työskentelyn 
vaatimukset: tehtävä ei sovi jokaiselle

• Olemme huolissamme työvoimapulasta 
ja työntekijöiden jaksamisesta

Hengityslaitepotilaat ry arvostaa työtäsi!



• Perehtyminen hengityshalvausstatuksen 
omaajan kanssa työskentelemiseen vaatii 
tietoa monesta asiasta
• hengityskoneesta, trakeostomian hoidosta, 

limanerityksestä jne, mutta lisäksi
• vammaisten ihmisten oikeuksista ja heidän 

kotonaan työskentelemisen etiikasta sekä
• kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mahdollistamisen 

keinoista

• Jokainen elämää ylläpitävää hengityslaitetta 
käyttävä on erilainen
• hengitystuen tarve ja siitä huolehtiminen on aina 

yksilöllistä
• se mikä toimii yhdelle ei toimi toiselle
• yleisohjeistuksen lisäksi tarvitaan aina räätälöintiä 

ja päivitystä

Miksi kannattaa tutustua tähän materiaaliin?



• Hengitystukihoitoon perehtymisesi 
lisäksi tarvitset muutakin olennaista 
tietoa

• Tulet tässä saamaan tietoa ja voit 
kehittyä
• Toisen kotona työskentelyssä

• Kokonaisvaltaisen toimintatavan 
hallitsemisessa

• Vammaisuuteen liittyvissä eettisissä 
työskentelytavoissa

Hengityshalvausstatuksen omaajan kanssa 
työskentely edellyttää erityisosaamista



• Saa keskittyä yhden ihmisen hyvinvoinnista 
huolehtimiseen

• Osastotyön kiire ja stressaavuus puuttuvat

• Päivien sisältö vaihtelee riippuen siitä, 
mitä statuksen omaajan ohjelmassa on

• On mahdollisuus kehittää ammattitaitoa

• Voi oppia paljon myös muita asioita 
avustamisen yhteydessä ja saada uusia 
kokemuksia

Hengityshalvausstatuksen omaajan kanssa 
työskentelemisessä on monia antoisia piirteitä



Hengityslaite on apuväline. Hengityshalvaus 
on hallinnollinen päätös, ei sairaus tai 
diagnoosi. 

Hengityshalvausstatuksen omaaja elää oman 
näköistä elämää kuten kuka tahansa
• Elämäntapa: työ, harrastukset, kiinnostuksen 

kohteet
• Arki: koti, toiminta, aikataulut, 

vuorokausirytmi
• Ihmissuhteet: perhe, läheiset, ystävät

Tärkeä muistaa toisen kotona työskennellessä: elämä 
hengityslaitteen kanssa on paljon muutakin kuin 
hengitystukihoitoa



1. Yksilölliset tarpeet

2. Hengityshalvausstatuksen omaajan 
oman näköinen elämä

3. Toisen kotona työskentelyn etiikka

4. Työskentelytavat 

Tämä materiaali koostuu neljästä 
kokonaisuudesta


