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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työn henkistä kuormittavuutta, kun 
työskennellään haastavasti käyttäytyvien asukkaiden kanssa palveluasumisessa. Tutkimus 
toteutettiin kahteen eri palvelutaloon, jossa työskennellään kehitysvammaisten, vammaisten ja 
mielenterveyskuntoutujien kanssa. Tarkoituksena oli hakea vastauksia siihen, miten haastava 
käyttäytyminen ja henkinen kuormittuminen ilmenivät ja minkälaisilla tekijöillä työn 
kuormittavuuteen voidaan vaikuttaa.  

Tutkimusaineisto kerättiin strukturoidun kyselylomakkeen avulla. Kohderyhmänä oli 
palvelutalojen 31 hoitotyöntekijää. Kohderyhmä muodostui lähi- ja sairaanhoitajista sekä toiminta-
ja fysioterapeuteista. Vastausprosentiksi muodostui 77,5 %. Tutkimustulokset analysoitiin 
tilastollisesti Exel-ohjelmalla ja ne havainnollistettiin taulukoilla. Tulokset kuvaillaan lukumäärinä. 

Tutkimustuloksista ilmeni, että haastavaa käyttäytymistä ilmeni hoitajien nimittelynä, 
kommunikaatio-ongelmina, uhkaavana ja väkivaltaisena sekä levottomana käyttäytymisenä. Ne 
aiheuttivat hoitajissa turhautumisen tunnetta, mutta ei juurikaan vihastumista, kiukkua tai pelkoa. 

Työn kuormittavuutta vähentäviä tekijöitä olivat työtovereilta saatu tuki, toimiva yhteistyö ja työn 
kokeminen mielekkäänä. Henkistä kuormittavuutta aiheuttavista tekijöistä nousi esiin työssä 
koettu kiire ja jossain määrin kokemus esimieheltä saadun tuen vähäisyydestä. Työssä 
kehittymiseen ja kouluttautumiseen katsottiin olevan mahdollisuuksia.  

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää pohdittaessa haastavan käyttäytymisen ilmenemistä 
ja työn henkistä kuormittavuutta työhyvinvoinnin näkökulmasta sosiaali- ja terveysalan erilaisissa 
toimintaympäristöissä ja etenkin palveluasumisessa.  
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The purpose of this thesis was to examine the mental workload, when working with challenging 
behavior of residents in service housing. The research was carried out in two separate sheltered 
house where people are working with mentally handicapped, handicapped and mentally health 
rehabilitants. The purpose was to find out how the challenging behavior and mentally workload 
and what are the means one can affect to the stress of job. 

The material of research was made by structured questionnaire. The target group was 31 persons 
who are working in service house. The persons are working as caretakers, nurses, occupational 
therapists and physiotherapists. The results were analyzed statistically by using exel programme 
and then it was demonstrated by matrix. The results are show in numbers.  

The facts that decreased the burden of work were support of collegues, co-operation and 
meaningful job. Matters that raised up and occurs mental workload are working hurry and lack of 
foremans support. Also it was founded that there are possibilities to develop in own work. 

The results of this thesis can be used when people are thinking challenging behavior and mental 
workload among welfare in social and healthcare environment especially in service housing. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään haastavan käyttäytymisen ja työn henkisen 

kuormittuvuuden ilmenemistä työskenneltäessä palveluasumisessa. Lisäksi sel-

vitetään, minkälaiset tekijät vaikuttavat työn kuormittavuuteen. Haastavilla asuk-

kailla tarkoitetaan henkilöä, jonka käytös aiheuttaa itselle tai ympäristölle haittaa. 

Haastava käytös voi ilmetä fyysisenä tai henkisenä ongelmana.  

Opinnäytetyö toteutetaan kyselynä kahden palvelutalon työntekijöille, jotka työs-

kentelevät mielenterveyskuntoutujien, vammautuneiden ja kehitysvammaisten 

palveluasumisessa. Kyselylomake laaditaan tätä tutkimusta varten. On tärkeää 

tietää, mitkä tekijät kuormittavat henkisesti hoitotyössä ja minkälaisilla tekijöillä 

niihin voidaan vaikuttaa, jotta työ olisi mielekästä ja työntekijöiden työhyvinvointia 

tukevaa.  

Opinnäytetyön tavoitteena on, että palveluasumisen yksiköt saavat tietoa henki-

sen kuormittavuuden ilmenemisestä ja, että työpaikoilla kiinnitetään huomiota 

henkisen kuormittavuuden erilaisiin tekijöihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. 

Työn teoriaosassa kuvaillaan henkistä kuormittavuutta ja siihen vaikuttavia teki-

jöitä sekä haastavaa käyttäytymistä sekä palveluasumista toimintaympäristönä. 
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2 TYÖN HENKINEN KUORMITTAVUUS 

Henkinen hyvinvointi ilmenee haluna tehdä työtä, sen sujumisena ja hallintana. 

Työn täytyy olla sopivan haastavaa ja työntekijöillä täytyy olla mahdollisuus oppi-

miseen ja lisäkouluttautumiseen. Hyvin organisoitu työ tuo mielekkyyttä työsken-

telyyn. Esimiesten ja työyhteisön tuki, sekä johtamistavat ja perehdytys ovat mah-

dollisuuksia työntekijälle oppia itsenäisiä selviytymistaitoja. Työn määrään, tahtiin 

ja työskentelytapoihin pitäisi jokaisella olla mahdollisuus vaikuttaa. Päätösvallan, 

vastuun kantaminen sekä uuden oppiminen omasta työstään tekee siitä mielek-

käämpää ja haastavampaa. Työntekijän odotukset ja työn vaatimukset työstä tu-

lee olla tasapainossa, jolloin henkinen kuormitus pysyy balanssissa. Työhyvin-

vointia edistää ammattitaito, työn hallinta, työturvallisuus, arvostetuksi tulemisen 

tunne sekä taito tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Kuormittuminen on jokaisella 

yksilöllistä ja erilaisista asioista johtuvaa. Sen vuoksi henkilön kuormittuminen ja 

työstä johtuvat kuormitustekijät tulee tarkastaa erikseen. (Työturva 2015.) 

Tarpeellisia uudelleenarviointitilanteita ovat mm. lisääntyneet sairauspoissaolot, 

jaksamisongelmat työhön liittyvissä muutostilanteissa. Hyvä työyhteisö pystyy 

antamaan tukea ja apua arvostaen työyhteisön jäseniä, ilmaisemaan omia mieli-

piteitään sekä kykenee antamaan ja ottamaan palautetta vastaan rakentavasti. 

(VSSHP 2006.) 

Työn määrällisellä kuormittumisella tarkoitetaan sitä, että työntekijöille asetetaan 

esim. aikapainetta tai työn määrä on liian vähäistä. Laadullisella kuormituksella 

tarkoitetaan esim. ihmisten kohtaamista tai nopeaa reagointikykyä. Hoitajien ni-

mittely on yksi asia, joka kuormittaa henkisesti useita työntekijöitä. (Tehy 2005.) 

Kun henkistä kuormittumista on liikaa, työntekijä voi ajautua työuupumukseen, 

joka on työstressin aiheuttama. Se voi ilmetä väsymyksenä, kiinnostuksen lopah-

tamisena työhön ja ammatillisuuden tunteen katoamisena. Työstressi aiheuttaa 

työkyvyn heikkenemistä, osaamisen tunteen katoamista, väsymystä, tympäänty-

mistä työhön ja työnilon katoamista. Lopuksi ihminen romahtaa ja masentuu. Yk-

sin työskentely voi myös aiheuttaa henkistä kuormittumista. (Työturva 2015.)  
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Kuormituksesta selviämisen ongelmakohtia ovat mm. työn aiheuttama fyysinen 

kuormittuminen ja fyysisesti vaarallinen työ sekä vuorotyöskentely. Henkisesti ra-

sittavassa hoitotyössä sosiaalinen verkosto on tärkeässä asemassa. Fyysisesti 

hyväkuntoinen työntekijä kestää henkisesti paremmin. (VSSHP 2006.) Työnan-

tajalla on velvollisuus selvittää työn aiheuttamat kuormitustekijät ja pohtia ennal-

taehkäisyn keinoja tai pyrkiä vähentämään sitä. (Työturva 2015.)  

Sosiaali- ja terveysalalla työn riskit liittyvät yleensä henkiseen ja ruumiilliseen 

kuormittumiseen. (Työterveyslaitos 2015, a). Työ koetaan henkisesti rasittavaksi 

tilanteissa, joissa pohditaan eettisiä päätöksiä sekä epäeettistä toimintaa (Työ-

terveyslaitos 2015, b). Huoli väkivaltatilanteista on lisääntynyt työelämässä. 

Motivaatioon ja jaksamiseen työssä vaikuttaa tunteet. Positiiviset tunteet 

palkitsevat ja negatiiviset tunteet pitkään jatkuessa altistaa kyynisyydelle ja 

uupumiselle. (Työterveyslaitos 2015, c).  

2.1  Esimiestyö ja johtaminen 

Johtamisen tehtäviin kuuluu muun muassa organisaation toiminnan tukeminen ja 

mahdollisimman hyvien edellytysten antaminen tuottavan ja laadullisen työn te-

kemiselle. Johtaminen ei katso vain organisaation nykytilaa, vaan katse täytyy 

suunnata tulevaisuuteen ja pohtia mahdollisia keinoja joilla sinne hakeudutaan. 

Johtaminen voidaan jakaa kahteen osaan, asioiden johtaminen, jolla tarkoitetaan 

muun muassa organisaation toiminnan ja toimintaprosessin hallintaa sekä ihmis-

ten johtaminen. Keskeisiä asioita ihmisen johtamisessa on luottamus, sitoutumi-

nen sekä innostaminen. Johtamisen tarkoituksena on saada työyhteisö ymmär-

tämään, miten toimitaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. (TTK 2015.) 

Hyvän esimiehen ominaisuuksia ovat jämäkkyys asioiden tarttumiseen, tukemi-

nen, kuunteleminen ja on läsnäolo henkilöstölle, palautteen antaminen. Hyvä esi-

mies osaa motivoida ja innostaa koko työyhteisöä. Esimiehen onnistumiseen 

työssään vaikuttaa eniten motivoituneet ja esimieheen luottavat työtekijät. Luot-

tamuksen kautta syntyy halu sitoutua työhön. (TTK 2015.)  
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Keskeisiä asioita oikeudenmukaisessa johtamisessa ovat vuorovaikutustaidot, 

tasapuolisuus ja hyvä kohtelu alaisia kohtaan. Työntekijöiden mielestä oikeuden 

mukainen on puolueeton, reilu, tasapuolinen, antaa palautetta ja osaa ottaa pa-

lautetta vastaan loukkaantumatta. (TTK 2015.)  

Esimiehen työhön kuuluu monenlaisia tehtäviä, hän huolehtii työn tavoitteista, nii-

den selvyydestä ja suunnasta niiden saavuttamiseksi. Heillä on usein myös tu-

losvastuu omasta yksiköstä. Vastuu töiden hoitumisesta sovitulla tavalla on myös 

esimiehellä. Esimiehellä on monenlaisia rooleja, jotka työyhteisön olisi hyvä tie-

dostaa ja tunnistaa. Kun esimiehen ja työntekijöiden roolit täydentävät toisiaan, 

on vuorovaikutus heidän välillään sujuvaa ja luontevaa. (TTK 2015.) 

2.2 Työhyvinvointi  

Työhyvinvoinnin tavoitteena on rauhallinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö 

ja työntekijöiden hyvinvoinnista sekä työkyvystä pidetään huolta. Työn mielek-

kyys on myös hyvin tärkeää työhyvinvoinnin kannalta. Työhyvinvointia ylläpide-

tään ja kehitetään yhteisvoimin esimiehen ja työyhteisön kanssa. (JHL 2015.) Hy-

vinvoiva työyhteisö on eduksi organisaation kilpailukykyyn, tuloksellisuuteen 

sekä maineeseen. Hyvässä työyhteisössä tuetaan kaikkia, jokaisen osaamista 

hyödynnetään, työtä tehdään vastuullisesti, sekä työtä pyritään kehittämään. 

(TTK 2015.) Työnantajan tulee huolehtia tasavertaisesta kohtelusta sekä hyvästä 

johtamisesta. Työntekijällä on myös vastuu huolehtia ammattitaidostaan sekä 

työilmapiiristä. (STM 2015.) Jokaisessa työyhteisössä työhyvinvointi on mahdol-

lista, kunhan sen kehittämisestä ja ylläpitämisestä pidetään huolta. Työterveys-

lain mukaan (738/2002) työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 

turvallisuudesta ja terveydestä sekä hänen on suunniteltava ja toteutettava työ-

olosuhteiden parantamista. 
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3 HAASTAVA KÄYTTÄYTYMINEN 

Haastavalla käyttäytymisellä tarkoitetaan käytöstä, joka vaikuttaa henkilöön it-

seensä ja ympäristöön aiheuttaen haittaa. Se ei koskaan ole tahallista ja sen 

taustalla on tekijöitä jotka vaikeuttavat toimintaa ja selviytymistä arjessa, se voi 

olla myös avunpyyntöä. (Autismisäätiö 2015, a.) Taustatekijöitä voi olla mm. 

vamma- tai sairauteen liittyvä toimintarajoitteet, kommunikointiin ja vuorovaiku-

tukseen liittyvät ongelmat ja ikään liittyvät tekijät sekä muuttuvat elämäntilanteen. 

(Autismisäätiö 2015, b.) Kun taustatekijät käytökselle on tunnistettu, voidaan 

haasteellisuutta vähentää. (Autismisäätiö 2015, a.) Käyttäytyminen voi olla fyy-

sistä, psyykkistä, sosiaalista tai taloudellista. Käyttäytyminen määritellään haas-

tavaksi, kun se aiheuttaa todellista uhkaa tai vaaraa. Pelkästään poikkeava käyt-

täytyminen ei ole haastavaa, vaikka se ihmetyttäisi. Haastavuus voi ilmetä eri 

tavalla eri ympäristöissä ja toisen ihmisen kokema haastava käyttäytyminen ei 

välttämättä toisen mielestä sitä ole. (Autismisäätiö 2015, b.) 

 Haastavuus ilmenee erilaisina oireina sekä hankaluuksina itseään tai muita koh-

taan, esimerkiksi aggressiivisuutena, levottomuutena, vahingoittavana käyttäyty-

misenä ihmisiä tai esineitä kohtaan, keskittymisvaikeutena, ahdistuneisuutena tai 

vetäytymisenä. (Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vam-

maistyön kehittämisyksikkö – hanke pokeva, 2015. Oinonen, Yli-Hynnilä & Mus-

takallio 2009.) Kun ihmisen stressitaso ylittyy, se purkautuu haastavana käytök-

senä. Erityistä tukea tarvitsevilla normaali stressinsietokyky voi vaihdella toistu-

vasti päivän mittaan, eroavuus voi olla häilyvän pieni normaalin ja kaaosrajan 

välillä. Määrittely haastavalle käytökselle on aina tilannekohtaista ympäristön ja 

henkilön itsensä näkökulmaa katsoen. (Autismisäätiö 2015, b.) 

Kun henkilö ei kykene itse selviytymään arkisista asioista tai tekemään päätöksiä 

omista asioistaan, saattaa syntyä haastavia tilanteita. Myös kommunikaatio on-

gelmat, sosiaalisten taitojen puute, fyysinen toimintakyky ja muuttuvat tilanteet 

saattavat lisätä haastavaa käyttäytymistä. (Autismisäätiö 2015, b.)  
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3.1 Kehitysvammaisuus 

Kehitysvammaisuudella tarkoitetaan vauriota tai vammaa ymmärrys- tai käsitys-

kyvyn alueella. Syitä kehitysvammaisuudelle on hapen puute syntymän yhtey-

dessä, raskausajan vaikeuksista tai lapsuus iän sairauksista tai tapaturmista. Ke-

hitysvamma ilmenee ennen 18 vuoden ikää. Kehitysvammaiset voivat kuitenkin 

oppia useita samoja asioita kuin muutkin ihmiset, heille se on vain vaikeampaa 

ja haastavampaa. Vamma-asteet vaihtelevat lievästä vaikeaan oppimisvaikeu-

teen. Usein heillä on myös muita sairauksia tai vammoja jotka voivat vaikuttaa 

myös muihin toimintakykyihin, kuten puhumiseen tai liikkumiseen. Sosiaaliset ti-

lanteet ovat toisille hyvin vaikeita. (Kehitysvammaisten tukiliitto ry 2015). 

Kehitysvammaisen haastavalla käyttäytymisellä voi olla monia syitä. Ne voivat 

johtua mielenterveysongelmista tai hän voi yrittää kommunikoida peloistaan tai 

toiveistaan tällä tavalla. Sosiaalisten taitojen puute tai väärin ymmärretyksi tule-

misen pelkoa voi heijastua tällä tavoin. Siksi on tärkeää tutkia ongelmien ja risti-

riitojen syy. (Verneri.net 2015). 

3.2 Vammaisuus 

Vammautuneella tarkoitetaan henkilöä, jolla on sairauden tai vamman vuoksi eri-

tyisiä vaikeuksia selvitä itsenäisesti arjen toimista. Vammaispalvelulain mukaan 

vammaisuutta ei ole lokeroitu yhteen ryhmään, vaan sen edellytyksenä on että 

sairaudesta tai vammasta johtuvasta syystä ihminen ei pärjää itse vaan tarvitsee 

apua selvitäkseen arkisista asioista. (Terveyden-ja hyvinvoinninlaitos 2015.) 

Kunnallinen terveydenhuolto on vastuussa vammautuneista ihmisistä ja heidän 

tehtävänä on varmistaa että henkilöt saavat kaiken tarvittavan avun joko koto-

naan tai jossain palvelutalossa. Vammautunut ihminen joutuu käsittelemään lä-

hestulkoon koko elämänsä uudessa valossa, sillä hän tulee tarvitsemaan paljon 

apua selviytyäkseen arjesta. Hänen vammansa lisäksi hänen yksityisyytensä ka-

toaa osittain, sillä itsestään selvät asiat, kuten suihkussa käynti tai uloslähtemi-

nen ei enää onnistu ilman auttavaa kättä. Tämän on todettu heikentävän elämän 
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laatua. He joutuvat psyykkisesti käymään raskaita asioita läpi fyysisen kuntou-

tuksen ohella, siksi on tärkeää että vertaistuki ryhmiin ohjaus ja muut psykologi-

set avut ovat alusta asti saatavilla. Monilla ilmenee myös ahdistuneisuutta ja jopa 

katkeruutta omasta tilanteesta ja voivat sen vuoksi olla sanallisesti tai henkisesti 

aggressiivisia. Kun he ovat saaneet käsiteltyä tapahtumia ja oppivat elämään 

vammansa kanssa, elämän ilo löytyy uudestaan ja he pystyvät elämään lähes-

tulkoon normaalia elämää. (Selkäydinvamma: Käypä hoito – suositus, 2012) 

3.3 Mielenterveyskuntoutuja 

Mielenterveyshäiriö on yleinen nimitys kaikille psykiatrisille häiriöille. Ne ovat oi-

reita, joissa ilmenee kliinisesti merkittäviä psyykkisiä oireita ja ne aiheuttavat mm. 

kärsimystä, elämän laadun heikkenemistä ja toimintakyvyn huonontumista häi-

riön vaikeusasteesta riippuen. Mielenterveyshäiriöt luokitellaan oireiden ja vai-

keusasteiden mukaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015.) 

Mielenterveyshäiriöissä on kyse monen tekijän summasta, jonka lopulta esim. 

stressireaktio laukaisee muiden tekijöiden jo luotua pohjaa häiriölle. On tärkeää, 

että häiriöt tunnistetaan ajoissa ja niihin saadaan hoitoa mahdollisimman nope-

asti. Hyvän hoidon avulla mielenterveyskuntoutuja pystyy elämään suhteellisen 

normaalia elämää vaikeankin sairauden kanssa. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos, 2015.) 

Mielenterveyskuntoutuksella tarkoitetaan ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa tilan-

teessa, jossa ihmisen mieli on järkkynyt sairauden tai jonkun muun suuren asian 

vuoksi. Kuntoutuksen muotoja on erilaisia ja ne katsotaan jokaisen kohdalla yk-

silöllisesti riippuen siitä, kuinka pitkä-tai lyhytkestoisesta hoitojaksosta on kyse. 

Monelle mielenterveyskuntoutujalle yksilö-tai ryhmäterapia sekä vertaistuki ovat 

hyvin tärkeitä. Heille on myös tarjolla muita sosiaalisia avustuksia. (Kuntou-

tusportti 2015.)   

Mielenterveyskuntoutujan kohtaaminen työssä on hyvin erilaista päivästä ja tilan-

teesta riippuen ja se tuo työhön lisähaasteita. He voivat olla vihaisia, aggressiivi-

sia henkisestä tai fyysisesti, kun taas toisena päivänä he oivat käyttäytyä kuin 
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kuka tahansa ihminen. Heidän sairaudestaan johtuvat pelkotilat ja oireet voivat 

tulla ja mennä aaltomaisesti. Kun he oppivat hallitsemaan tunnetilojansa se hel-

pottaa heidän pärjäämistä ja jaksamista arjesta. (Huttunen 2015.)  

Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla hoitoa sekä sairaalasta että avohuollosta, 

joista suurin osa tapahtuu avohuollossa. Heille tarjotaan asumistukea esimerkiksi 

palvelutaloista, joissa apu on lähellä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015).  
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4 PALVELUASUMINEN 

Palveluasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua. Palveluasumi-

sen varustuksessa on huomioitu asukkaan alentunut toimintakyky ja siellä on 

mahdollisuus saada lisäpalveluita arjessa pärjäämisen tueksi, kuten hygieniahoi-

toa, kodin hoitoa, ruoka-ja siivouspalveluita. Palvelutaloissa on oma ympärivuo-

rokautinen henkilökunta ja asukkailla on turvarannekkeet, joiden avulla avun 

saanti on lähellä. Palvelutaloissa asukkaat asuvat omissa asunnoissaan itsenäi-

sesti ja ne ovat heidän omassa hallinnassa. Niissä on myös asukkaille tarkoitet-

tuja yhteisiä tiloja toisten tapaamiseen tai yleisesti oleskeluun. (ARA, Vanhusten 

ja vammaisten palvelutalon kehittäminen – kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa, 

2008). Palveluasuminen on tarkoitettu erilaista tukea tarvitseville ihmisille, kuten 

kehitysvammaisille, vammautuneille, mielenterveys-ja päihdekuntoutujille ja 

ikäihmisille. Yksiköissä toteutetaan hoiva-, tuki- ja valvontapalveluita jokaisen yk-

silöllisen tarpeen mukaan. Palveluasumista tuottavat kunnat, järjestöt ja yksityiset 

yrittäjät. (Sosiaali-ja terveysministeriö 2015.)  

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajina oli kaksi palvelutaloa. Toisen palvelutalon 

asukaskuntaan kuuluu vammautuneet ja mielenterveyskuntoutujat. Henkilöstöön 

kuuluu lähihoitajista ja sairaanhoitajista. Työntekijöitä on yhteensä 22, aamuvuo-

rossa työskentelee 7 hoitajaa, iltavuorossa 5 hoitajaa ja yövuorossa 1 hoitaja.  

Asukkaat asuvat omissa asunnoissaan, joissa hoitajat käyvät ja auttavat heitä 

yksilöllisten tarpeiden mukaan ympäri vuorokauden. Palvelutalossa asuu n. 50 

asukasta. Toiseen palvelutalon asukaskuntaan kuuluu eriasteisesti kehitysvam-

maiset. Henkilöstö koostuu sairaanhoitajasta, lähihoitajista ja sosiaaliohjaajista. 

Työntekijöitä on yhteensä 20, aamuvuorossa työskentelee 5, iltavuorossa 5 ja 

yövuorossa 1. Palvelutalossa on viisi pienkotia, jossa on yhteensä 20 asukasta 

ja kaksi intervallipaikkaa. Asukkaat saavat kasvatusta, kuntoutusta, hoitoa, oh-

jausta ja tukea ympärivuorokauden. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää haastavan käyttäytymisen ja työn hen-

kisen kuormittavuuden ilmenemistä työskenneltäessä palveluasumisessa. Li-

säksi tarkoituksena oli selvittää, minkälaiset tekijät vaikuttavat työn henkiseen 

kuormittavuuteen. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: 

1. Miten haastava käyttäytyminen ilmenee asukkailla palveluasumisessa? 

2. Miten henkinen kuormittavuus ilmenee työskenneltäessä haastavasti käyt-

täytyvien asukkaiden kanssa? 

3. Minkälaiset tekijät vaikuttavat työn kuormittavuuteen? 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä, joka on määrällinen tutkimusmene-

telmä (Kananen 2010).  Kysely soveltui parhaiten tutkimukseemme, koska halu-

simme selvittää työntekijöiden mielipiteitä väittämillä haastavan käyttäytymisen 

ja henkisen kuormittavuuden ilmenemisestä kahdessa palvelutalossa. Lisäksi 

menetelmä mahdollisti tulosten analysoinnin lukujen ja taulukoiden avulla.  

Aineistonkeruumenetelmänä käytimme tutkimusta varten laadittua strukturoitua 

kyselylomaketta. Lomake on hyvä tutkimusmenetelmä, kun halutaan selvittää 

vastaajien tuntemuksia, kokemuksia ja uskomuksia. (Hirsjärvi ym. 2009). Pää-

dyimme kyselylomakkeeseen, jotta hoitohenkilökunnalla olisi mahdollisuus vas-

tata itselle sopivana ajankohtana ja rauhassa.  Kyselylomakkeessa oli yksi taus-

takysymys, jolla selvitettiin työsuhteen kestoa. Muut kysymykset olivat väittämiä, 

joita mitattiin 5-portaisella Likertin asteikolla. Vaihtoehtoina olivat täysin samaa 

mieltä, melko samaa mieltä, en osaa sanoa, melko eri mieltä ja täysin eri mieltä. 

Kanasen (2010) mukaan asteikko koostuu niin, että jokaisen portaan etäisyys on 

yhtä pitkä.  Lisäksi avoimia kysymyksiä oli 7 kappaletta. 

Kyselylomake esitestattiin kahdella henkilöllä, jolla saatiin varmistus kysymysten 

oikein ymmärtämiseen. Kysely oli kuusi sivuinen ja se sisälsi 24 kysymystä.  

Kyselylomakkeet toimitettiin palvelutaloihin henkilökohtaisesti ja saatekirje oli lii-

tettynä kyselyihin ja palautuslaatikkoon. Vastaajille kerrottiin suullisesti sekä saa-

tekirjeen avulla, että vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.   

Vastausaikaa annettiin aluksi kaksi viikkoa, mutta lyhyen vastausajan vuoksi an-

noimme vielä viikon lisäaikaa, eli kokonaisaika vastauksille oli kolme viikkoa. Vas-

tausajan umpeuduttua, kyselyt haettiin henkilökohtaisesti palvelutaloista. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksella selvitettiin, miten haastava käyttäytyminen ilmenee asukkailla pal-

veluasumisessa ja miten henkinen kuormittavuus ilmenee työskenneltäessä 

haastavasti käyttäytyvien asukkaiden kanssa. Lisäksi selvitettiin, minkälaiset te-

kijät vaikuttavat työn kuormittavuuteen. 

7.1 Taustatiedot 

Tutkimukseen vastasi 31 työntekijää 40:stä, vastausprosentiksi muodostui 77,5 

%. Vastaajista n. puolet 52 % (n=16) oli työskennellyt nykyisessä työpaikassaan 

1-4 vuotta. yli 10 vuotta työskennelleitä oli 19,4 % (n=6), alle 1- vuotta työsken-

nelleitä 19,4% (n=6) ja 5-9 vuotta työskennelleitä oli 9,7% (n=3). Työssäolovuo-

sien keskiarvoksi muodostui 7,5 vuotta.  

7.2 Haastavan käyttäytymisen ilmeneminen 

Haastavan käyttäytymisen ilmenemistä mitattiin väittämillä hoitajien nimittely, 

kommunikaatio-ongelmat, uhkaava, väkivaltainen ja levoton käyttäytyminen. 

Avoimilla kysymyksillä kysyttiin lisätietoa, miten kommunikaatio-ongelmat, väki-

valtaisuus ja levottomuus ilmenevät. Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty haastavan 

käyttäytymisen ilmenemistä kuvaavat mielipiteet. 
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Taulukko 1. Hoitajien nimittely, kommunikaatio-ongelmat, uhkaava ja väkivaltainen ja le-

voton käyttäytyminen   

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Melko eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

Yh-
teensä 
(n=) 

2. Asukkaat nimit-
televät hoitajia 

7 16 0 5 3 n=31 

3. Asukkaiden 
kanssa on usein 
kommunikaatio-
ongelmia 

6 14 1 10 0 n=31 

5. Asukkaat käyt-
täytyvät uhkaa-
vasti 

3 14 2 11 1 n=31 

7. Asukkaat käyt-
täytyvät väkival-
taisesti 

1 13 2 10 5 n=31 

10. Asukkaat käyt-
täytyvät levotto-
masti 
 

2 17 4 7 1 n=31 

 

Suurin osa hoitajista oli melko samaa mieltä siitä (n=16), että asukkaat nimittele-

vät hoitajia, täysin samaa mieltä oli seitsemän vastaajaa. Kuitenkin melko ja täy-

sin eri mieltä oli kahdeksan vastaajaa. Kommunikaatio-ongelmia usein ilmeni 

melko samaa mieltä (n=14) mutta melko eri mieltä asiasta myös oltiin (n=10). 

Uhkaavan käytöksen ilmenemistä mittaavassa vastauksessa oli hajaannusta. 

Uhkaavan käyttäytymisen ilmenemisestä oltiin melko samaa mieltä (n=14) ja täy-

sin samaa mieltä (n=3) ja myös melko eri mieltä (n=11) ja täysin eri mieltä (n=1).  

Väkivallan ilmenemisestä oli myös hajaannusta ja siitä oltiin sekä melko samaa 

mieltä (n=13) että melko eri mieltä (n=10). Kaksi ei osannut sanoa, ilmenikö vä-

kivaltaisuutta. Levottoman käyttäytymisen ilmenemisestä oltiin täysin samaa 

mieltä (n=2), melko samaa mieltä (n=17), en osaa sanoa (n=4), melko eri mieltä 

(n=7) ja täysin eri mieltä (n=1). 
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Avoimissa vastauksissa nousi esiin kommunikaation ongelmina asukkaiden pu-

heen epäselvyys ja molemminpuolisen ymmärtämisen vaikeus.  

Uhkaavan käytöksen kuvattiin ilmenevän verbaalisena uhkailuna ja nimittelynä, 

nyrkin puimisena, tavaroiden heittelynä ja huutamisena. Väkivaltainen käytös il-

maistiin lyömisenä, puremisena, takertumisena ja huitomisella. 

Levottoman käyttäytymisen kuvattiin ilmenevän asukkaiden levottomana liikku-

misena, ”turhina” hälytyksinä ja samojen asioiden toistamisena. 

7.3 Haastavan käyttäytymisen yleisyys ja hoitajan tuntemukset 

Haastavan käyttäytymisen yleisyyttä mitattiin kysymyksellä, kuinka usein haasta-

vaa käyttäytymistä ilmenee ja lisäksi haluttiin tietää, millaisia tuntemuksia haas-

tava käyttäytyminen aiheuttaa hoitajissa. (Taulukko 2) 

 

Taulukko 2. Haastavan käytöksen yleisyys ja tuntemukset 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Melko eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

Yh-
teensä 
(n=) 

9. Haastavaa 
käyttäytymistä 
esiintyy työssäni 
usein 

4 14 0 8 2 n=31 

12. Haastava 
käyttäytyminen 

kyllä ei en osaa 
sanoa 

   

1. Aiheuttaa 
minussa 
vihastu-
mista 

3 21 4   n=28 

2. aiheuttaa 
minussa 
kiukkua 

9 16 4   n=29 

3. Pelottaa 
minua 

6 18 4   n=28 

4. Turhaut-
taa minua 

19 9 2   n=30 
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Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että haastavaa käyttäytymistä esiintyy usein 

(täysin samaa mieltä n=4, melko samaa mieltä n=14) ja alle puolet oli sitä mieltä, 

että haastavaa käyttäytymistä ei esiinny usein (melko eri mieltä n=8, täysin eri 

mieltä n=2). 

Haastava käyttäytyminen aiheutti vihastumisen tunnetta 3 vastaajalle, kun taas 

21 ei kokenut vihastumista kohdatessaan haastavaa käyttäytymistä. Kiukun tun-

netta koki yhdeksän (n=9) ja 16 vastasi, ettei haastava käyttäytyminen aiheuta 

kiukkua. Kuusi (n=6) vastasi, että haastava käyttäytyminen aiheuttaa pelkoa ja 

18:lle se ei aiheuta pelkoa. Turhautumista kokee 19 vastaajaa ja yhdeksän (n=9) 

ilmoitti, että haastava käyttäytyminen ei aiheuta turhautumista.  

7.4 Työn henkiseen kuormittavuuteen vaikuttavat tekijät  

Työn henkiseen kuormittavuuteen vaikuttavia tekijöitä mitattiin kysymyksillä, jotka 

koskivat esimieheltä ja työtovereilta saatua tukea, kiirettä, toimivaa työyhteisöä 

sekä työn ja työhön tulon mielekkyyttä, itsensä kehittämistä työssä, lisäkoulutuk-

sien mahdollisuutta, yksin työskentelyn määrää sekä työn kokemista henkisesti 

kuormittavaksi. (Taulukko 3 ja 4) 

Taulukko 3. Esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki, kiire, työyhteisön toimivuus ja työn mielekkyys 

 Täysin sa-
maa mieltä 

Melko sa-
maa mieltä 

En osaa sa-
noa 

Melko eri 
mieltä 

Täysin eri-
mieltä 

Yhteensä 

13. Saan esi-
mieheltäni tu-
kea työtehtä-
vissäni 

1 9 6 11 4 n=31 

14. Saan tukea 
työtovereiltani 
työtehtävissäni 

23 8 0 0 0 n=31 

15. Työssä on 
kova kiire 

8 15 1 7 0 n=31 

16. Yhteistyö 
on työyhtei-
sössäni toimi-
vaa 

9 16 2 4 0 n=31 

17.Koen työni 
mielekkäänä 

10 19 1 1 0 n=31 

18. Tulen mie-
lelläni töihin 

16 10 5 0 0 n=31 
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Esimieheltä saatava tuki hajautti hieman vastauksia (täysin samaa mieltä 

n=1,melko samaa mieltä n=9,en osaa sanoa n=6, melko eri mieltä n=11 ja täysin 

erimieltä n=4). Työkavereilta koettiin saavan tukea (täysin samaa mieltä n=23 ja 

melko samaa mieltä n=8). Kovaa kiirettä koki suurin osa vastaajista (täysin sa-

maa mieltä n=8, melko samaa mieltä n=15). 

Työyhteisö koettiin toimivaksi (täysin samaa mieltä n=9, melko samaa mieltä 

n=16). Työ koetaan mielekkäänä (täysin samaa mieltä n=10 ja melko samaa 

mieltä n=19). Vastaajat tulevat mielellään töihin (täysin samaa mieltä n=16, melko 

samaa mieltä n=10 ja en osaa sanoa n=5). 

 

Taulukko 4. Itsensä kehittäminen ja koulutus, yksintyöskentely ja kokemus työn 

henkisestä kuormittavuudesta 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Melko eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

Yh-
teensä 

19. Pystyn 
kehittä-
mään it-
seäni 
työssä 

10 11 4 6 0 n=31 

20. Työpai-
kassa jär-
jestetään li-
säkoulu-
tuksia 

6 13 4 5 3 n=31 

22. Työs-
kentelen 
yksin 

7 6 1 15 2 n=31 

23. koen 
työni henki-
sesti kuor-
mittavaksi 

8 11 5 6 1 n=31 

 

Vastaajat kokevat, että pystyvät kehittämään itseään työssään (täysin samaa 

mieltä n=10, melko samaa mieltä n=11), mutta osa vastaajista (n=6) oli kuitenkin 

asiasta melko eri mieltä. 
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Työpaikan järjestämistä lisäkoulutuksista oltiin sekä samaa että eri mieltä (täysin 

samaa mieltä n=6, melko samaa mieltä n=13, melko eri mieltä n=5 ja täysin eri 

mieltä n=3). Noin puolet vastaajista ilmoitti työskentelevänsä yksin (täysin samaa 

mieltä n=7 ja melko samaa mieltä n=6), mutta suurin osa ei työskentele yksin 

(melko eri mieltä n=15 ja täysin eri mieltä n=2). Suurin osa vastaajista kokee 

työnsä henkisesti kuormittavaksi (täysin samaa mieltä n=8, melko samaa mieltä 

n=11), vastaajista vain yksi oli täysin eri mieltä. 

Avointen vastausten mukaan lisäkoulutusta kaivataan etenkin ensiavusta ja er-

gonomiasta, mutta yleisesti kaikkia lisäkoulutuksia toivotaan. Eniten kuormitta-

vuutta aiheuttaviksi tekijöiksi mainittiin kiire, työnohjauksen-, palautteen saami-

sen- ja tuen saamisen puute esimieheltä. 
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8 POHDINTA 

8.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksessa noudatettiin rehellisyyttä ja yleisesti tutkimukselta edellytettävää 

huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa sekä tutkimusten ja niiden tu-

losten analysoinnissa. Tutkimukseen sovellettiin kriteerien mukaisia ja eettisesti 

kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Kunnioitettiin muiden 

tutkijoiden töitä ja käytettiin niitä asianmukaisin lähdeviittauksin. Tarvittavat tutki-

musluvat ja toimeksiantosopimukset hankittiin asianmukaisesti. Kyselyyn osallis-

tujille kerrottiin kyselyn tarkoituksesta, vapaaehtoisuudesta ja anonymiteetista, 

kuten Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2015) ohjeistaa.  

Kyselylomakkeeseen teimme kysymyksiä, jotka mittasivat henkisen kuormitta-

vuuden ilmenemistä, haastavan käyttäytymisen ilmenemistä ja tekijöitä, jotka vai-

kuttavat työn kuormittavuuteen. Avoimilla kysymyksillä saimme täsmentävää li-

sätietoa.  Kyselylomakkeen teimme tätä tutkimusta varten ja esitestasimme sen 

toimivuuden. Vastausprosentiksi muodostui 77,5 %, mitä voidaan pitää hyvänä 

tuloksena.) Tulosten tulkintaa vaikeuttivat kuitenkin vastaukset, joissa oli vastattu 

kaikkiin ”en osaa sanoa” ja avoimet kysymykset oli jätetty vastaamatta.  Tällaisia 

lomakkeita oli viisi kappaletta.  

Hirsjärven ym. (2007, 227) mukaan tutkimuksen luotettavuutta edistää selkeä 

saatekirje, joka oli mukana myös tämän kyselyn ohessa selventämässä kyselyn 

tarkoitusta ja ohjeistamassa vastaamista.  

Molemmat organisaatiot ja vastaajat pysyvät anonyymeinä eikä yksittäisiä vas-

taajia voinut tunnistaa. Vastaukset käsiteltiin sekä hävitettiin analysoinnin jälkeen 

tietosuojaa kunnioittaen. Kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista, mutta tulos-

ten kannalta oli tärkeää, että työntekijät osallistuivat ja motivoituivat vastaamaan. 

Vaikka työskentelemme näissä palvelutaloissa itse, pystyimme käsittelemään tu-

lokset asiallisesti ja luotettavasti pitäen omat näkemyksemme ulkopuolelle. 
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8.2 Tulosten tarkastelu 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää haastavan käyttäytymisen ja työn 

henkisen kuormittuvuuden ilmenemistä työskenneltäessä palveluasumisessa. Li-

säksi selvitettiin, minkälaiset tekijät vaikuttavat työn kuormittavuuteen.  

Taustakysymyksestä ilmeni, että työsuhteen kesto oli keskimäärin yhteensä 7,75 

vuotta. Palvelutalojen välillä oli eroa, toisessa suurin osa vastaajista oli työsken-

nellyt alle 1-4 vuotta (n=16) ja toisessa 5- yli 10 vuotta (=7). 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että haastavaa käyttäytymistä ja henkistä kuormittu-

mista ilmeni kyseisissä palvelutaloissa. Haastavaa käyttäytymistä ilmeni molem-

missa ja se näkyi uhkaavana ja levottomana käyttäytymisenä. Avointen kysymys-

ten mukaan, uhkaava ja väkivaltainen käytös näkyi muun muassa lyömisenä, pu-

remisena, tavaroiden heittelynä, repimisenä/takertumisena ja verbaalisena uh-

kailuna. Levoton käytös asukkaissa ilmeni levottomana liikkumisena, ”turhina” 

hälytyksinä ja samojen asioiden toistamisena. Myös Oinosen, Yli-Hynnilän & 

Mustakallion (2009) mukaan, haastavuus ilmenee erilaisina oireina, kuten ag-

gressiivisuutena, levottomuutena ja vahingoittavana käyttäytymisenä.   

Haastavan käytöksen kokeminen nosti esille turhautumisen tunteen, se mikä on 

mielestämme ymmärrettävää, sillä jatkuvan haasteellisuuden kokeminen ja ”var-

paillaan olo” on raskasta henkisesti, varsinkin jos sitä joutuu kokemaan jokapäi-

väisessä työssä. Pitkä altistuminen voi vaikuttaa myös fyysiseen hyvinvointiin. 

Hoitajan oma luonne ja herkkyys vaikuttavat paljon siihen, miten hän kokee tilan-

teet.  

Haastavasta käyttäytymisestä huolimatta vihan, kiukun ja pelon tunnetta ei ko-

ettu. Tämä on mielestämme todella hyvä asia, koska kyseisen työympäristön 

asukkaat vaativat hoitajilta kärsivällisyyttä, rauhallisuutta ja ymmärtäväisyyttä. 

Kommunikaatio-ongelmia esiintyi molemmissa palvelutaloissa, sillä moni vastaa-

jista koki puheen epäselvyyden suurimpana ongelmana. Vastauksista kävi myös 
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ilmi hoitajan ja asukkaan molemminpuolinen ymmärtämisen ongelma. Autis-

misäätiön (2015) mukaan kommunikointiin ja vuorovaikutukseen liittyvät ongel-

mat liittyvät haastavan käyttäytymisen taustatekijöihin.  

Jokainen vastaaja koki saavansa työyhteisöltä tukea ja suurin osa vastaajista oli 

myös sitä mieltä, että työyhteisössä yhteistyö on toimivaa. Työ koettiin mielek-

kääksi ja töihin tullaan mielellään. Tämä on mielestämme todella hieno asia, 

koska työn mielekkyys ja hyvinvoiva työyhteisö on edellytys työssä jaksamiselle 

ja ihmisen henkiselle hyvinvoinnille, kuten myös Sosiaali-ja terveysministeriön ja 

Työturvallisuuskeskuksen (TTK 2015) sivustoilla todetaan.  Kolmasosa työnteki-

jöistä ilmaisi saavansa tukea esimieheltä, joskin noin puolet oli sitä mieltä, että 

eivät saa tukea esimieheltä. On huomioitava, että toimivassa työyhteisössä mo-

lemminpuolinen luottamus ja tuen antaminen ovat tärkeässä roolissa esimiehen 

ja työntekijöiden välillä. (TTK 2015). 

Työn henkinen kuormittavuus ilmeni työn kiireen kokemuksena ja yksin työsken-

telynä. Kovaa kiirettä työssä koki yli puolet vastaajista ja yksin ilmoitti työskente-

levänsä vajaa puolet työntekijöistä. Työturva (2015) mukaan yksin työskentely 

voi aiheuttaa henkistä kuormittumista. Valtaosa vastaajista koki pystyvänsä ke-

hittämään itseään työssään, mikä on tärkeä ammattitaidon ylläpidon ja työhyvin-

voinnin näkökulmasta (STM 2015,TTK 2015). Lisäkoulutuksia koettiin järjestettä-

vän, kuitenkin lisäkoulutuksia toivottiin lisää, esimerkiksi ensiavusta, ergonomi-

asta ja lääkehoidosta.  

8.3 Työskentelyprosessin arviointia 

Kyselytutkimus onnistui mielestämme hyvin, koska 77,5 % työntekijöistä vastasi 

kyselyyn ja saimme vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiimme. Ajattelemme, 

että työn aihe on tärkeä ja tuloksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi vanhus-

työn parissa. Lisäkoulutuksia olisi hyvä järjestää mahdollisimman monipuolisesti 

koko työyhteisölle. Asukkaiden ja työntekijöiden välisten kommunikaatio-ongel-
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mien vähentämiseksi voisi kokeilla erilaisia kommunikointi menetelmiä, sillä ny-

kyteknologia on hyvin kehittynyttä ja se mahdollistaa kommunikoinnin monella eri 

tavalla.  

Opinnäytetyömme aihe kiinnosti aidosti molempia koska työskentelemme mo-

lemmat palvelutalossa ja sen vuoksi selvityksen tekeminen oli mielekästä. Aihe 

on myös tärkeä, koska työn henkinen kuormittavuus vaikuttaa työntekijöiden jak-

samiseen niin työssä kuin yksityiselämässäkin. Se miten kuormitusta esiintyy, 

riippuu jokaisen yksilöllisestä kokemuksesta ja tavasta käsitellä asioita, toiset 

reagoivat huomattavasti vahvemmin kuin toiset. 
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Saatekirje                                                                                                      Liite 1. 

 

Hyvä vastaanottaja! 

Opiskelemme Turun ammattikorkeakoulussa hoitotyön koulutusohjelmassa sai-

raanhoitajiksi. Teemme opinnäytetyön ” Työn henkinen kuormittavuus haasta-

vasti käyttäytyvien asukkaiden kanssa palveluasumisessa”. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on selvittää ilmeneekö henkistä kuormittavuutta, kun työskennellään 

haastava käytöksisten asukkaiden kanssa ja miten haastava käytös ilmenee 

työssä.  

Opinnäytetyömme toteutetaan kyselytutkimuksena johon pyydämme teitä osal-

listumaan vastaamalla kyseiseen lomakkeeseen. Osallistuminen kyselyyn on va-

paaehtoista ja luottamuksellista. 

Vastaukset käsitellään nimettöminä ja kenenkään vastaan tiedot eivät paljastu 

tutkimuksessa. Tutkimuksen toteuttamiselle on saatu asianmukainen lupa. Vas-

tausaikaa on kaksi viikkoa.  

Jos osallistutte kyselyyn, pyydämme teitä palauttaman täytetyn kyselylomakkeen 

palautuslaatikkoon viikon 42 aikana. 

Valmis opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Internetissä osoitteessa 

www.theseus.fi 

 

Ystävällisin terveisin 

Laura Oksanen                                                                       Anne-Marie Tenhunen 

laura.oksanen@edu.turkuamk.fi                                anne.tenhunen@edu.turkuamk.fi  

0504275500                                                                                          045-1325099 

 

http://www.theseus.fi/
mailto:laura.oksanen@edu.turkuamk.fi
mailto:anne.tenhunen@edu.turkuamk.fi
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Kysymykset      Liite 2 

 

1. Kauanko olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? 
 
a) Alle 1 vuotta     b) 1-4 vuotta     c) 5-9v     d) yli 10v 

 

Seuraavassa on kuvattu erilaisia haastavan käyttäytymisen ilmenemismuotoja. Ilme-
neekö omassa työssäsi asukkaissa haastavaa käyttäytymistä? Valitse yksi mielipidet-
täsi kuvaava vaihtoehto: 

2. Asukkaat nimittelevät hoitajia  

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

•Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

3. Asukkaiden kanssa on usein kommunikaatio-ongelmia 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

4. Jos kommunikaatio-ongelmia ilmenee, niin millaisia ne ovat?________________ 

___________________________________________________________________ 

 



32 
 

5. Asukkaat käyttäytyvät uhkaavasti 

        • Täysin samaa mieltä 

• melko samaa mieltä 

• en osaa sanoa 

• melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

6. Jos asukkaat käyttäytyvät uhkaavasti, niin miten se ilmenee?________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Asukkaat käyttäytyvät väkivaltaisesti 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

8. Jos asukkaat käyttäytyvät väkivaltaisesti, niin millaista se on?______________ 

_________________________________________________________________ 
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9. Haastavaa käyttäytymistä esiintyy työssäni usein 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

10. Asukkaat käyttäytyvät levottomasti 

• Täysin samaa mieltä 

• melko samaa mieltä 

• en osaa sanoa 

• melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

11. Jos asukkaat käyttäytyvät levottomasti, niin miten se ilmenee? ____________ 

_________________________________________________________________ 

12. Haastava käyttäytyminen   

• aiheuttaa minussa vihastumista  kyllä  ei en osaa sanoa 

aiheuttaa minussa kiukkua kyllä  ei en osaa sanoa 

• pelottaa minua  kyllä  ei  en osaa sanoa 

• turhauttaa minua  kyllä  ei  en osa sanoa 

• aiheuttaa muunlaisia tuntemuksia, millaisia? 
___________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
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Seuraavassa on väittämiä työn henkiseen kuormittavuuteen vaikuttavia teki-
jöitä. Valitse omaa näkemystäsi kuvaava vaihtoehto. 

 

13. Saan esimieheltäni tarvitsemaani tukea työtehtävissäni 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

14. Saan tukea työtovereiltani työtehtävissäni 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

15. Työssä on kova kiire 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 



35 
 

16. Yhteistyö työyhteisössä on toimivaa 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

17.  Koen työni mielekkäänä 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

18. Tulen mielelläni töihin  

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 
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19. Pystyn kehittämään itseäni työssä 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

20. Työpaikassa järjestetään lisäkoulutuksia 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

21.Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta? Jos, niin mistä? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

22. Työskentelen yksin 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 
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23. Koen työni henkisesti kuormittavaksi 

• Täysin samaa mieltä 

• Melko samaa mieltä 

• En osaa sanoa 

• Melko eri mieltä 

• Täysin eri mieltä 

 

24. Jos koet henkistä kuormittavuutta, niin mitkä tekijät sitä aiheutta-
vat?_________ 

___________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksistasi! 


