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1 Johdanto 

 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aihe on kehitysvammaisten asiakkaiden 

haastava käyttäytyminen. Haastava käyttäytyminen mielletään yleisesti kuuluvan 

kehitysvammatyön arkeen, joten se on aiheena jatkuvasti ajankohtainen. Ilme-

tessään haastava käyttäytyminen koskettaa voimakkaasti jokaista tilanteessa 

mukana olevaa ihmistä; yhtälailla asiakasta, työntekijää kuin ketä tahansa ulko-

puolista läsnäolijaa. Haastavan käyttäytymisen syyt ovat usein moninaiset ja vai-

keasti selvitettävissä. Kehitysvammaisten kanssa työskennellessä on tärkeää 

pyrkiä ymmärtämään ja lähteä selvittämään haastavan käyttäytymisen syitä ja 

taustoja. Vain näin voidaan löytää keinoja, joiden avulla saadaan haastava käyt-

täytyminen vähenemään.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Nurmeksen kaupungin vammaisten palvelut 

ja tuotoksena tein opaskansion kehitysvammaisten haastavasta käyttäytymi-

sestä Kuusikummun asumisyksikön ja toimintakeskuksen henkilökunnan käyt-

töön. Opaskansion sisältö on suunniteltu yhteistyössä työyksiköiden henkilöstön 

kanssa. Opaskansion sisältämän tiedon tarkoituksena on lisätä henkilökunnan 

valmiuksia kohdata haastavaa käyttäytymistä ja löytää keinoja tukea asiakasta 

haastavan käyttäytymisen voittamiseksi. Haastava käyttäytyminen luo työyhtei-

sölle haasteen siitä, miten kehitysvammaisen henkilön hyvinvointi ja itsemäärää-

misoikeus hoidossa ja muissa palveluissa saadaan toteutumaan ja kuinka turva-

taan muiden asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi. Asiakkaiden 

hyvinvointi ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen paranevat, kun henkilökun-

nan valmiudet ennaltaehkäistä ja kehittää toimintatapoja haastavaan käyttäyty-

miseen lisääntyvät.  

 

Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen keskeisimmät sisällöt liittyvät kehitys-

vammaisuuteen, haastavaan käyttäytymiseen ja kehitysvammaisen henkilön oi-

keuksien toteutumiseen. Keskeisten käsitteiden määrittelyn lisäksi raportin teo-

riaosuudessa käsitellään yleisimpiä haastavan käyttäytymisen syitä, joiden ym-

märtäminen on keskeistä pyrittäessä haastavan käyttäytymisen voittamiseen. 

Teoriaosuudessa käsitellään myös asiakkaan asemaa ja oikeuksia turvaavia 
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säädöksiä ja lainsäädäntöä, jotka ohjaavat työntekijöiden työskentelyä. Teoria-

osuuden jälkeen raportissa esitellään opinnäytetyön lähtökohtia ja toteutuspro-

sessin menetelmällisiä valintoja. Toteutusprosessi on kuvattu vaiheittain ja rapor-

tissa esitellään myös tuotos ja sen sisältöä.  Pohdintaosiossa käsitellään opas-

kansion hyödynnettävyyttä ja toteutuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Jatkoide-

oiden esittely sekä prosessin ja tuotoksen arviointi sisältyvät myös pohdinta-

osioon.  

 

 

2 Kehitysvammaisuus  

 

Kehitysvamma vaikeuttaa henkilön kykyä ymmärtää ja oppia uusia asioita. Vai-

keudet voivat vaihdella lievistä vaikeuksista vaikeisiin ymmärtämisen ja oppimi-

sen vaikeuksiin. Kehitysvammaisuutta voidaan määritellä usealla eri tavalla. Pe-

rinteisin tapa määrittää kehitysvammaisuutta on lääketieteellinen, diagnooseihin 

pohjautuva näkökulma. Rinnalla on kuitenkin jo pitkään ollut toimintakyvyn näkö-

kulma, jossa tarkastellaan millaisena toimintakyky näyttäytyy ympäristön ja yksi-

lön välisessä suhteessa. Näkökulma korostaa kehitysvammaisen henkilön vah-

vuuksia ja voimavaroja.  Sosiaalisessa näkökulmassa kehitysvammaisuutta mää-

ritellään yhteisön suhteena yksilöön. Tällöin kulttuurin ja yhteiskunnan asettamat 

esteet ja asenteet luovat ja määrittävät omalta osaltaan vammaisuutta. Kehitys-

vammaisuuden diagnosointi tehdään moniammatillisena yhteistyönä ja se on 

usein pitkä ja monivaiheinen prosessi. Keskeistä kehitysvammaisuuden määrit-

telyssä on huomioida se, että kehitysvamma rajoittaa vain osaa ihmisen toimin-

noista. Sopivan tuen avulla jokaisen kehitysvammaisen on mahdollista hyväksi-

käyttää omia voimavarojaan niin, että onnellinen ja hyvä elämä toteutuu. (Verneri 

2014.) 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 määrittää kehitysvammai-

suutta seuraavasti:  

Kehitysvammainen on henkilö jonka kehitys tai henkinen toiminta on es-
tynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, 
vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemi-
aan palveluja. (1.§.) 
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Maailman terveysjärjestön (WHO) tautiluokituksen, ICD-10:n, mukaan älyllisellä 

kehitysvammaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jolloin henkisen suorituskyvyn ke-

hitys on epätäydellinen tai estynyt. Puutteellista kehitystä on erityisesti kehitys-

iässä ilmaantuvien taitojen kohdalla, kuten kielellisissä, motorisissa ja sosiaali-

sissa taidoissa. (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 16.) 

 

AAIDD:n, the American Association on Intellectual and Developmental Disabili-

ties järjestön (aiemmin AAMR) määritelmän mukaan kehitysvammaisuus tarkoit-

taa tämänhetkisen toimintakyvyn huomattavaa rajoitusta, joka ilmenee ennen 18 

vuoden ikää ja johon liittyy keskimääräistä heikompi älyllinen suorituskyky. Mää-

rittelyssä ratkaisevina tekijöinä ovat edellytykset, ympäristö ja toimintakyky. Malli 

on perusteeltaan toiminnallinen ja tarkastelussa huomio on siis älyllisten ja adap-

tiivisten taitojen ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Toimintakykyä tarkastelta-

essa rajoituksia tulee olla kahdessa tai useammassa adaptiivisten taitojen osa-

alueessa, joita ovat: kommunikaatio, itsestä huolehtiminen, kotona asuminen, so-

siaaliset taidot, yhteisössä toimiminen, itsehallinta, terveys ja turvallisuus, oppi-

miskyky, vapaa-aika ja työ. (Kaski ym. 2012, 16.) 

 

 

3 Oikeuksien toteutuminen kehitysvammatyössä 

 

 

3.1 Arvolähtökohdat ja keskeinen lainsäädäntö  

 

Keskeinen kysymys sosiaalialan työssä on se, kuinka tulee toimia niin, että toi-

minta on oikein ja asiakkaan kannalta hänelle parhaaksi (Raunio 2011, 117). Asi-

akkaan ja palvelujärjestelmän suhdetta ja palvelunkäyttäjän roolia sosiaalityössä 

voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Ajalliset, yhteiskunnalliset ja kulttuu-

riset kontekstit sekä palveluverkostoissa tapahtuvat kohtaamiset määrittävät 

osaltaan asiakkuutta, hänen toimijuuttaan ja osallisuuttaan. (Laitinen & Niskala 

2013, 9–10.) Saarenpään (2010, 75–83) mukaan kaiken yhteiskunnallisen toi-

minnan keskipisteenä on ihminen oikeuksineen. Oikeuksien toteutumisen lähtö-

kohdaksi hän näkee demokratian, oikeusvaltion ja itsemääräämisoikeuden.  
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Pohjolan (2010, 49) mukaan palvelut perustuvat yhteiskunnallis-eettis-oikeudelli-

selle osaamiselle. Niiden tulee olla ihmistä arvostavia, hänet huomioivia, asialli-

sia, ystävällisiä ja niiden tulee perustua luottamukseen ja ymmärrettävään kie-

leen. Niiden pitää myös perustua asiakkaan ja työntekijän yhdessä työstämään 

suunnitelmaan. Näiden vaatimusten toteutumisen peruslähtökohta on työntekijän 

ja asiakkaan kohtaaminen. Laitinen & Kemppainen (2010, 153–170) nostavat asi-

akkaan ja työntekijän kohtaamisen perustaksi seuraavia asioita: asiakkaan ainut-

laatuisuuden tunnistamisen ja tunnustamisen, määrätietoisen tunteiden ilmaisun, 

hallitun emotionaalisen osallistumisen, asiakkaan hyväksymisen sellaisena kuin 

hän on, tuomitsemattomuuden, itsemääräämisoikeuden tunnustamisen ja luotta-

muksellisuuden.  

 

Haastavan käyttäytymisen tilanteet ovat usein tilanteita, joissa sivutaan niin asi-

akkaan kuin työntekijänkin koskemattomuuden, loukkaamattomuuden ja itse-

määräämisoikeuden kysymyksiä. Tilanteet ovat rankkaa todellisuutta sekä asiak-

kaille että työntekijöillekin ja oikeuksien toteutumista säädellään mm. lainsäädän-

nön keinoin. (Kerola & Sipilä 2007, 7.) Tärkeimpiä kansainvälisiä kehitysvam-

maisten henkilöiden oikeuksia koskevia sopimuksia ovat YK:n vammaisten hen-

kilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroo-

pan sosiaalinen peruskirja sekä jotkut YK:n yleissopimukset. Toistaiseksi Suomi 

ei ole ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimusta. Kansallisessa lain-

säädännössä vammaisen henkilön oikeudet perustuvat perustuslain perusoi-

keussäännöksiin ja lähtökohtaisesti ensisijaisia ovat yleislakien mukaiset palve-

lut. Suuri osa kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemista palveluista ja tukitoi-

mista myönnetään kuitenkin erityislakien, kuten vammaispalvelulain ja kehitys-

vammalain perusteella. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2014.) 

 

Osana sosiaalihuoltolain kokonaisuudistusta myös vammaislainsäädäntö on uu-

distumassa ja tavoitteena on yhdistää nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitys-

vammalaki. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on 

lakien yhteensovittamisen lisäksi selvittää erityislainsäädännön muut uudistamis-

tarpeet ja laatia esitys uudeksi laiksi. Lain valmistelu on kytköksissä meneillään 

oleviin sosiaalihuoltolain ja sote-järjestämislain uudistuksiin. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2014.)  
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3.2 Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimet 

  

Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta tehdä omaa elämäänsä 

koskevia valintoja ja päätöksiä sekä toteuttaa niitä. Itsemääräämisoikeus ei ilmai-

suna sisälly Suomen perustuslakiin (731/1999) eikä ihmisoikeussopimuksiin, 

vaikka sen perusta on useissa perus- ja ihmisoikeuksissa. Sosiaalihuollon palve-

luissa itsemääräämisoikeus tarkoittaa myös asiakkaan toivomusten ja mielipiteen 

kunnioittamista. (Valvira 2013.) Hallituksen esityksessä 108/2014 eduskunnalle 

laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistami-

sesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi (myöhemmin HE 108/2014) rajoitustoimenpiteellä tarkoitetaan sosiaali- tai 

terveydenhuollon toteuttamiseen liittyvää toimenpidettä, jolla rajoitetaan itsemää-

räämiskyvyltään alentuneen asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeutta tai 

muuta perusoikeutta.  

 

Suomen perustuslaissa turvataan jokaisen henkilön perusoikeudet, kuten oikeus 

elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, liikkumisvapaus, 

yhdenvertaisuus, yksityiselämän suoja, omaisuudensuoja, oikeus sosiaalitur-

vaan ja oikeusturva. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan henkilökohtai-

nen vapaus suojaa ihmisen fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapaut-

taan ja itsemääräämisoikeuttaan. Itsemääräämisoikeus kuuluu siten perusoi-

keusjärjestelmään osana yleisperusoikeutena turvattua oikeutta henkilökohtai-

seen vapauteen ja koskemattomuuteen. Sen rajoitukset tulee perustua lakiin. 

(HE 108/2014.) 

 

Valmisteilla olevan itsemääräämisoikeuslain piiriin arvioidaan kuuluvan noin 25 

000 muistisairasta ja noin 1000–2000 kehitysvammaista. Uuden lain myötä kaikki 

rajoittamistilanteet tullaan kirjaamaan ylös ja tilastoimaan. Päivystystapauksia lu-

kuun ottamatta rajoittamisen pitää perustua yksilölliseen hoitosuunnitelmaan 

sekä päätökseen, jonka esimerkiksi omaiset voivat halutessaan riitauttaa. Rajoit-

tamisesta tulee viimesijainen keino, johon saa turvautua vain, jos muu toiminta ei 

riitä. (Rusila 2014.) Arrheniuksen (2014) mukaan kehitysvammatyön kentällä vain 

pieni osa asiakkaista on vaarassa aiheuttaa turvallisuusriskejä itselleen tai muille 



10 
 

 

ja rajoittamisnäkökohdat on tällä sektorilla sisäistetty melko hyvin, mutta paran-

nettavaakin aina on. Myös Sauna-ahon (2014) mukaan perusoikeuksiin liittyvät 

asenteet ja tietämys ovat kehitysvammatyössä hyvällä mallilla ja henkilöstö ha-

luaa asiakkaiden parasta. Joissakin haastavimmissa tilanteissa rajoittamiseen on 

kuitenkin totuttu, joten toteutuessaan lakimuutos tuo mukanaan uusia toimintata-

poja. 

 

 

3.3 Toimintatapamalli haastavan käyttäytymisen ehkäisyyn ja hallintaan 

 

Työskenneltäessä haastavasti käyttäytyvän henkilön kanssa työntekijä joutuu 

kiinnittämään erityistä huomiota omaan toimintaansa. Pystyäkseen takaamaan 

haastavasti käyttäytyvän henkilön sekä oman ja muiden läsnäolijoiden turvalli-

suuden, joutuu hän usein muuttamaan tavanomaista toimintatapaansa. Tilantei-

siin on sen vuoksi tärkeää varautua ennakolta. Onkin kehitetty erilaisia toiminta-

tapamalleja, joihin perehtyminen ja niiden käyttöönotto antaa hyviä valmiuksia 

toimia haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kanssa. 

 

AVEKKI-toimintatapamalli on kehitetty väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallin-

taan AVEKKI-projektissa 2005–2008.  Tuolloin toimijoina projektissa olivat Niu-

vanniemen sairaala, Kuopion yliopistollinen keskussairaala, Iisalmen ja Varkau-

den sairaalat, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pelastusopisto, Kuopion yliopisto 

ja Kuopion poliisi. AVEKKI-koulutusten tavoitteena on luoda turvallinen työyh-

teisö sekä asiakkaille että työntekijöille kiinnittämällä erityisesti huomiota uhka- ja 

väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn. Ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, 

varhainen ennaltaehkäisy ja yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haas-

taviin asiakastilanteisiin ovat kantavia teemoja AVEKKI-koulutuksissa. (Hakkarai-

nen, Heikkinen, Hietanen, Jokiniemi, Lommi & Taattola 2007.) 

 

AVEKKI-nimi tulee sanoista aggressio, väkivalta, ennaltaehkäisy, kehittäminen, 

koulutus ja integraatio. Keskeisiä periaatteita ovat turvallisuus, varhainen ennal-

taehkäisy, minimaalinen voimankäyttö ja rajoittaminen sekä kivuttomuus. Ensisi-

jainen pyrkimys on välttää aggressiotilanteita ja tukea ja auttaa asiakasta aggres-

siivisuuden hallinnassa. Huomion kiinnittäminen viestintään ja viestintätaitojen 
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kehittäminen ovat tärkeässä asemassa ja yhteisöllisyys ja yhteisöllisen vastuun 

ottaminen ovat keskeisiä periaatteita. Yhteisöllisyys näkyy koko työyhteisön toi-

mintojen kohdistamisena yhteiseen tavoitteeseen ja kaikkien sitoutumiseen ja 

vastuun ottamiseen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Hakkarainen, ym. 

2007, 4–6.)  

 

AVEKKI-toimintaprosessi jaetaan neljään osaan, ennaltaehkäisyyn, aktiiviseen 

puuttumiseen, fyysiseen rajoittamiseen ja jatkotoimiin. Ennaltaehkäisyssä kes-

keistä on ammattitaidon ja osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen. Asenteisiin 

ja viestintätaitoihin huomion suuntaaminen, läsnäolo, riskinarviointi, ja ennus-

merkkien havainnointi ovat hyvää ennakointia. Aktiiviseen puuttumiseen kuuluvat 

ne keinot, joilla edistetään ongelmatilanteiden hallintaa ilman fyysistä rajoitta-

mista. Niitä ovat mm. neuvotteleminen, mielekkään toiminnan järjestäminen, oh-

jaaminen, lääkehoito ja henkilökunnan resursointi.  Fyysisten rajoittamistoimien 

aikana huomioidaan hoidollisuus, kivuttomuus ja työturvallisuus. Fyysinen rajoit-

taminen on aina äärimmäisin ja viimeisin keino rauhoittaa aggressiivinen asiakas. 

Työyksiköllä tulee olla fyysiseen rajoittamiseen ennalta laaditut suunnitelmat 

siitä, miten tilanteessa toimitaan. Jatkotoimenpiteisiin kuuluvat tapahtumien jäl-

keinen kirjaaminen sekä raportoinnit ja tiedottaminen. Myös aggressiotilanteiden 

purkaminen ja läpikäyminen henkilökunnan kesken on tärkeää. Jokaiselle mu-

kana olleelle tulee olla mahdollisuus tilanteen herättämistä tunteista puhuminen. 

Yhteinen tilanteen tarkastelu jälkikäteen luo myös pohjan uuden oppimiselle. 

(Hakkarainen, ym. 2007, 11–12.)  

 

 

4 Haastava käytös 

 

 

4.1 Haastavan käytöksen määrittelyä 

 

Haastavalla käyttäytymisellä tarkoitetaan käyttäytymistä, joka poikkeaa huomat-

tavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista ja 

normeista. Haastava käytös aiheuttaa todellista haittaa ihmiselle itselle tai hänen 
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ympäristölleen. Haastavaa käyttäytymistä määritellään aina huomionottaen hen-

kilö itse ja hänen ympäristönsä; miettien kenen kokemuksesta käyttäytyminen on 

haastavaa. (Male 2014.) 

 

Haastava käytös -termi on suhteellisen uusi ja kuvaa sitä, ettei käytös ole sosi-

aalisesti hyväksyttävää. Se on tullut käyttöön kehitysvamma- sekä autisminkirjon 

työn välityksellä ja herättää ihmisissä erilaisia mielikuvia. Mielikuvat voivat johtua 

aiemmin käytössä olleista sanoista kuten poikkeavuus, ongelmakäyttäytyminen, 

häiriökäyttäytyminen tai sopeutumattomuus. Haastavan käyttäytymisen määrit-

tely on aina sosiaalinen tapahtuma ja vaikka raja normaalin ja poikkeavan käyt-

täytymisen välillä onkin häilyvä, on haastavan käyttäytymisen tunnistaminen ar-

jessa yleensä helppoa. (Kerola & Sipilä 2007, 13.) 

 

Emerson (2011) määrittelee haastavan käytöksen seuraavasti: kulttuurillisesti 

epänormaali käytös, jonka intensiteetti, vaihtelu tai kesto on sellainen, jonka 

vuoksi henkilön oma tai muiden fyysinen turvallisuus on uhattuna tai käytöksen 

seurauksena henkilöltä kielletään pääsy yleisiin paikkoihin tai palveluihin. Se, mil-

loin käyttäytyminen määritellään haastavaksi, on riippuvainen siitä, millaiset so-

siaaliset säännöt ja normit ympäristössä vallitsevat, millaiset kyvyt henkilöllä on 

antaa selitys käytökselleen, miten tilanteessa olevat näkevät haastavan käyttäy-

tymisen syyt sekä millaiset ovat ympäristön kyvyt kohdata haastava käyttäytymi-

nen. Haastavan käyttäytymisen määrittely on aina tilannesidonnaista ja sitä tar-

kastellaan henkilön itsensä ja ympäristön näkökulmasta. Pelkkä totutusta poik-

keava käyttäytyminen ei ole syy luokitella käyttäytymistä haastavaksi, ellei käyt-

täytymisestä aiheudu todellista haittaa ihmiselle itselle tai ympäristölle. 

 

Elvén (2010) painottaa määrittelyssään ympäristön merkitystä. Haastavaa käytös 

on silloin, kun se aiheuttaa ongelmia ihmisille henkilön ympärillä. Haastava käyt-

täytyminen saa toiset ihmiset tuntemaan itsensä riittämättömiksi ja voimattomiksi. 

Haastava käyttäytyminen on myös sidoksissa kulttuuriin. Se ilmenee poik-

keavana käytöksenä ympäröivän kulttuurin käyttäytymismalleista siinä määrin, 

että se aiheuttaa vaikeuksia henkilölle itselle ja muille. Haastava käytös voi olla 

psyykkisesti, sosiaalisesti tai fyysisesti haastavaa. Usein se koetaan monista eri 

näkökulmista katsottuna haasteelliseksi. (Elvén 2010, 16–17, 46.) 
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4.2 Haastavan käytöksen ilmeneminen 

 

Haastava käyttäytyminen ilmenee lukemattomin eri tavoin ja erilaisin voimak-

kuuksin. Se voi näyttäytyä puhumattomuutena, syömättömyytenä tai nukkumat-

tomuutena, mutta myös rajuna tavaroiden särkemisenä, riehumisena ja lyömi-

senä. Haastava käytös voi kohdentua henkilöön itseensä, toisiin ihmisiin tai ym-

päristöön. Henkilöön itseensä kohdistuessaan se voi näyttäytyä esim. jatkuvana 

riisumisena, eritteillä sotkemisena tai minä tahansa itseä vahingoittavana käyt-

täytymisenä, kuten hiusten repimisenä, pään hakkaamisena, sormien ovien väliin 

jättämisenä, tahallisena kaatuiluna tai itsensä lyömisenä. Suoraan toisiin henki-

löihin kohdentuva haastava käytös voi myös ilmetä väkivaltaisuutena; lyömisenä, 

nipistelynä, raapimisena, puremisena ja potkimisena, mutta myös kaikenlaisena 

vastustamisena sekä rajuna kielenkäyttönä, jota on vaikea hyväksyä ja sietää. 

Ympäristöön kohdentuva haastava käytös saa yleensä aikaan vähintäänkin sot-

kuisen ympäristön, mutta usein myös rikkoutuneita tavaroita ja paikkoja. (Kerola 

& Sipilä 2007,16.) 

 

Haastavassa käyttäytymisessä on aina mukana stressitason nousua. Kehos-

samme muodostuu stressihormoneja, joiden tarkoitus on valmistaa kehomme 

eloonjäämiskamppailuun. Jotta keho olisi toimintakykyinen, se vähentää resurs-

seja vähemmän oleellisilta toiminnoilta ja lisää niitä tarvittaviin toimintoihin. Kun 

keho valmistautuu taistele tai pakene -toimintoihin, lisäten verenkiertoa isoihin 

lihaksiin ja keskittäen ihmistä nopeaan ja voimakkaaseen toimintaan, muu suo-

riutumiskyky saattaa laskea. Aistien toiminta saattaa heiketä, näkökenttä kaven-

tua ja looginen ajattelu ja puheen tuottaminen saattavat vaikeutua, jolloin vuoro-

vaikutustaidot heikkenevät ratkaisevasti. (Sundell 2014, 94–95.) 

 

Ihmisten stressinsietokyky on erilainen: toiset tehostavat toimintaansa ja ovat 

parhaimmillaan stressaavissa tilanteissa, kun taas toiset lamaantuvat vähäisen-

kin stressin vaikutuksesta. Kehitysvammaisilla henkilöillä perusstressitason ja 

kaaoksen välinen raja voi olla pieni ja stressitaso voi vaihdella huomattavasti päi-

vän aikana. Erilaiset ärsykkeet vaikuttavat stressitasoon ja jo koholla oleva stres-

sitaso aiheuttaa sen, että tavallista pienemmät ärsykkeet kohottavat tasoa enti-
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sestään. Elvén (2010) jakaa stressitekijät kahteen ryhmään: perus- ja tilannekoh-

taisiin stressitekijöihin. Perustressitekijät ovat henkilön päivittäiseen elämään liit-

tyviä ja melko pysyviä tekijöitä, kuten päivittäisen elämän vaatimukset, struktuurin 

puute, aistien ylikuormittuminen tai suuret elämäntilanteet. Tilannekohtaisia 

stressitekijöitä ovat esim. konfliktit, kipu, yllättävät tilanteet ja kommunikaatiovai-

keudet. (Sallasvaara 2014.) 

 

 

4.3 Autisminkirjon häiriöt 

 

Autismikirjon häiriöt muodostavat kliinisesti tunnistettavan monimuotoisen ryh-

män kehityksellisiä keskushermoston häiriöitä, joihin luetaan mm. autismi, Asper-

gerin oireyhtymä, Rettin oireyhtymä ja disintegratiivinen kehityshäiriö (Kerola, Ku-

janpää & Timonen 2009, 26).  Suomessa noin 54 000 ihmistä lukeutuu autismin 

kirjoon kuuluviksi ja heistä 11 000 on autisteja (Autismi -ja Aspergerliitto ry 2014). 

Tutkimustulosten mukaan autismikirjon häiriöiden taustalla on monia, niin ympä-

ristö- kuin geneettisiäkin tekijöitä. Autismia tai sen piirteitä ilmenee usein tietyissä 

oireyhtymissä, kuten tuberoosiskleroosissa ja fragile-X-oireyhtymässä. Autismiin 

liittyy myös usein liitännäisdiagnooseja, kuten epilepsia, näkö-, kuulo- ja liikunta-

vammoja sekä psykiatrisia diagnooseja. Liitännäisdiagnoosien yleisyys ja autisti-

sen käyttäytymisen korostunut esiintyminen tietyissä oireyhtymissä viittaavat sii-

hen, että useanlaiset, osittain päällekkäisten hermoverkkojen toiminnan muutok-

set saattavat johtaa autismiin. (Castren & Kylliäinen 2013.) 

 

Autistisilla henkilöillä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja tavalli-

sesta huomattavasti poikkeavaa. Vaikeuksia ilmenee vastavuoroisessa sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä käyttäytymisessä ja kiin-

nostuksen kohteissa, jotka ovat usein rajoittuneita ja toistavia. Autistinen henkilö 

kommunikoi usein poikkeavasti, koska hän ajattelee, ymmärtää ja mieltää asioi-

den merkityksiä ja ympäristöään eri tavalla. Myös poikkeavat reaktiot aistiärsyk-

keisiin ovat tyypillisiä. (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2014.) Poikkeavissa reakti-

oissa aistikanavat reagoivat ärsykkeisiin joko liikaa tai liian vähän, aistitieto ei jä-

senny normaalisti tai tieto jää epäselväksi. Autistiset henkilöt pyrkivätkin käytök-

sellään itse säätelemään aistiärsykkeitään ja hallitsemaan poikkeavasti toimivaa 
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aistijärjestelmää usein siten, että käyttäytyminen täyttää haastavan käytöksen 

tunnusmerkit. (Kerola, Kujanpää & Timonen 2009, 97–98.) 

 

Kun aivot reagoivat aistiärsykkeisiin liian voimakkaasti, poikkeava toiminta ilme-

nee yliherkkänä reagointina. Tavallisetkin aistiärsykkeet tuntuvat voimakkailta tai 

huomio kiinnittyy aistimuksiin, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia. Aistit ovat yli-

virittyneet, joten tavallinenkin ääni voi tuntua sietämättömältä kestää ja auringon 

valo tai lasin heijastus voi aikaansaada raivostumisen. Myös hajut ja maut voivat 

korostua, jolloin voidaan kieltäytyä syömästä tai syödään vain joitakin harvoja 

ruoka-aineita. Tuntoaistin yliherkkyys voi aiheuttaa kosketuksen, veden tai vaat-

teiden karttamista, jolloin esim. pesu- ja pukeutumistilanteet voivat muuttua haas-

taviksi. (Kerola ym. 2006, 101.) 

 

Henkilö saa aistiärsykkeitä liian vähän aivojen reagoidessa aistitietoon heikosti. 

Säilyttääkseen vireystilansa hän pyrkii lisäämään niitä omalla toiminnallaan. Itseä 

vahingoittavalla käyttäytymisellä, esim. puremisella, pään hakkaamisella tai 

muulla kipua tuottavalla toiminnalla haetaan siis tuntoaistimuksia. Näköaistimuk-

sia voidaan koettaa hakea valojen katsomisella ja räpyttämisellä tai esim. käsien 

tai jonkun esineen ”vipottamisella” silmien edessä. Kuuloaistimuksia voidaan yrit-

tää hakea huudolla, karjahtelulla, esineiden heittelyllä tai ovien paukuttamisella. 

Maku ja hajuaistimuksia voidaan hakea haistamalla, maistamalla ja syömällä lä-

hes kaikkea. (Kerola ym. 2006, 102.) 

 

Aina aistimuksen lähde ei ole ulkoinen aistiärsyke, vaan sisäisestä aistimuksesta 

johtuva aistimus. Sisäisiä aistimuksia on mm. nälkä, jano, kylläisyyden tunne, ku-

vottava olo, ilmavaiva, virtsaamis- ja ulostamistarve, säikähdys, itku ja nauru. Si-

säisetkin aistimukset toimivat usein autistisilla henkilöillä eri tavoin kuin muilla. 

Näin ollen syömiseen, juomiseen, ulostamiseen ja virtsaamiseen liittyvät pulmat 

ovat tavallisia. Aistimuksiin liittyviä tunnetiloja ovat jännitys, rentous, väsymys, 

virkeys, levottomuus, paha ja hyvä olo sekä seksuaalisuus. Usein vaikuttaa siltä, 

että autististen henkilöiden hallitseva sisäinen aistimus on jännitys ja stressi. Täl-

löin aktiivisen rentoutumisen taito on tärkeimpiä kuntoutuksen tavoitteita. (Kerola 

ym. 2006, 108–109.) 
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Autistisilla henkilöillä esiintyy verraten usein käyttäytymisongelmia ja haastavaa 

käytöstä, joiden muodot vaihtelevat. Syyt ovat aina yksilöllisiä ja voivat juontaa 

juurensa useista eri seikoista kuten em. aistiärsykkeiden jäsentymättömyydestä, 

kommunikaatiovaikeuksista, toimettomuudesta tai turhautuneisuudesta. Myös 

sosiaalisten suhteiden ymmärtämisen pulmat, struktuurin puute, fyysiset vaivat, 

kivut ja monet muut tekijät voivat olla haastavan käytöksen takana. Kuitenkin 

käyttäytymisen ongelmat ovat aina yritys kertoa jotakin. Haastavan käytöksen 

vähentämiseksi onkin pyrittävä katsomaan käyttäytymistä syvemmälle ja löydet-

tävä syitä ja pyrittävä vaikuttamaan niihin. (Kerola & Sipilä 2007, 28–29.) 

 

Belgialainen autismikouluttaja Theo Peeters on kuvannut haastavaa käytöstä 

jäävuorimallilla (kuvio 1). Haastava käytös on kuin jäävuoren huippu ja vain pieni 

näkyvä osa isompaa ongelmaa. Jäävuoren alaosasta löytyvät varsinaiset haas-

tavaan käyttäytymiseen johtavat tekijät. Muutosta halutessaan täytyy siis osata 

katsoa syvemmälle ja pyrittävä ymmärtämään syytaustaa ja lähdettävä etsimään 

keinoja vaikuttaa niihin. Vasta sitten voidaan löytää pysyviä keinoja hallita haas-

tavaa käyttäytymistä. (Kerola & Sipilä 2007, 28–29.) Kun lähdetään tekemään 

selvitystyötä ja analysoidaan, mistä haastavat tilanteet voivat johtua, ollaan jo as-

kel lähempänä ongelmanratkaisua.  Luomalla uusia, yhteisiesti sovittuja toimin-

tatapoja ja pelisääntöjä, voidaan haastavaa käyttäytymistä pikkuhiljaa muuttaa 

myönteisemmäksi. (Kerola & Sipilä 2007,34.) 
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Kuvio 1. Jäävuorimalli (Piirros: Marja Ihanus 2015.) 
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4.4 Kommunikaatiovaikeudet 

 

Kommunikaatiolla tarkoitetaan tietoista vuorovaikutusta, jossa ihmiset ilmaisevat, 

vastaanottavat ja tulkitsevat viestejä. Yleisimmin kommunikaatio tapahtuu pu-

heella, jota eleet, ilmeet, äänensävyt ja toiminta tukevat. Kommunikaation vai-

keutumiseen voi olla monia syitä ja kehitysvammaisuus jo sinällään aiheuttaa 

usein kielenkehityksen haasteita. Mm. autisteilla kommunikaatiotaitojen kehitystä 

voi hankaloittaa kontaktissa olemisen vaikeudet. Myös motoriset vaikeudet pu-

heentuotossa voivat vaikeuttaa joidenkin kehitysvammaisten henkilöiden viestien 

tuottamista merkitsevästi. Lisäksi erilaiset muut vammat, kuten kuulo- tai näkö-

vammat, voivat hankaloittaa kommunikaatiomahdollisuuksia. Myös psyykkisissä 

sairauksissa voi ilmetä puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriöitä. (Ala-Kihniä 

2012.) 

  

Jokaisella ihmisellä on oikeus kommunikointiin. Jos kommunikaatio ei toimi toi-

votulla tavalla, on tärkeää panostaa kommunikaatiotaitojen opettamiseen ja etsiä 

ja ottaa käyttöön yksilöllisesti valitut puhetta tukevat ja korvaavat eli AAC-mene-

telmät. (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 179.) Kommunikaatiovaikeuksista kärsi-

vät tarvitsevat yksilöllistä kuntoutusta sekä erilaisten kommunikaatioratkaisujen 

kokeiluja. Myös lähiyhteisö tarvitsee tukea ja opetusta uusien kommunikaatiorat-

kaisujen, esim. kuvien tai tukiviittomien käyttöön ja niiden saattamiseen arkipäi-

vän kommunikaatiovälineiksi. Kommunikaatiovaikeuksista kärsivältä ihmiseltä ja 

hänen läheisiltään vaaditaan usein pitkäjänteisyyttä, paneutumista ja aikaa en-

nen kuin löydetään ja saadaan käyttöön toimivat AAC-menetelmät. (Papunet 

2012.) 

 

Kommunikaatio sisältää puheen lisäksi myös paljon muuta, kuten eleitä, ilmeitä 

ja kehon kieltä. Myös toiminta, vaikkapa lyöminen, pureminen tai riehuminen, 

ovat usein yritys kertoa jotakin. Myös tällöin kyse on kommunikaatiosta.  Henki-

löillä, joilla on kommunikointiin liittyviä pulmia, sanojen merkitys on heikentynyt. 

Muun kommunikoinnin, kuten eleiden, ilmeiden, kehon kielen ja toiminnan mer-

kitys on korostunut myös kommunikaatiota vastaanotettaessa. Tavanomaisessa 

kommunikaatiossa sanojen merkityksen sanotaan olevan enimmillään noin kol-

manneksen. Akuutissa haastavan käyttäytymisen tilanteessa sanojen merkitys 
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vähenee entisestään. Tällöin kommunikaation vastaanotto rakentuu pääosin 

viestijän ulkoisesta olemuksesta ja äänen käytöstä. (Kerola & Sipilä 2007, 63.)  

 

 

4.5 Psykologinen ja sosiaalinen kehitys 

 

Sosiaalinen vuorovaikutus on oppimisen ja kehityksen perusta. Sosiaalisten tai-

tojen kehitys on osa kokonaiskehitystä kytkeytyen erilaisiin motorisiin, kognitiivi-

siin ja kommunikaatiotaitoihin. Sosiaaliset taidot kehittyvät yksilön ja ympäristön 

välisessä vuorovaikutuksessa ja lähtökohtana ovat ihmisen perustarpeet, kuten 

tarve tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi sekä tarve mahdollisimman suureen it-

senäisyyteen omassa elämässä. (Kaski, ym. 2012,185.) 

 

Kehitysvammaisten ihmisten elämässä on usein vahvasti esillä psyykkisiä ja so-

siaalisia riskitekijöitä. Heitä ei useinkaan kuunnella riittävästi eikä heillä ole aina 

mahdollisuutta vaikuttaa ja päättää omaa elämäänsä koskevista ratkaisuista. 

Heitä voidaan suojella liiaksi tai vastaavasti heillä on keskimääräistä suurempi 

vaara joutua fyysisen tai seksuaalisen hyväksikäytön tai henkisen sorron uhriksi. 

Oppimis- ja ymmärtämisvaikeuksien vuoksi he joutuvat kokemaan useammin 

epäonnistumisen kokemuksia. Ajan kuluessa nämä asiat vaikuttavat henkilön mi-

näkäsitykseen ja uskomukseen niin, ettei heillä tunnu olevan kykyä päättää mis-

tään omista asioistaan. Lisäksi monet kehitysvammaiset joutuvat kokemaan elä-

mänsä varrella tavallista enemmän muuttoja ja eroja sekä niiden aiheuttamia su-

run, hylkäämisen ja epäonnistumisen tunteita. Tällöin pysyvä elinympäristö ja va-

kaat jatkuvat ihmissuhteet puuttuvat juuri niiltä henkilöiltä, jotka tarvitsisivat niitä 

eniten, sillä kehitysvammaisilla on usein vähemmän kykyä käsitellä negatiivisten 

kokemusten herättämiä tunteita.  Toiset reagoivat näihin kokemuksiin passiivi-

suudella, aloitekyvyttömyydellä ja masentuneisuudella, toiset taas vihan ja ag-

gressiivisuuden keinoin. (Hongisto, Repo & Björkman 2008, 6–7.) 

 

Lähiympäristön ihmiset ovat ratkaisevassa asemassa siinä, että kehitysvammai-

sen henkilön koherenssin tunne, kokemus eheydestä ja jatkuvuudesta syntyy. 

Oikeanlainen ja oikea-aikainen tuki auttavat kokemaan elämän ymmärrettävänä 
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ja merkityksellisenä sekä tuntemaan, että omaan elämäänsä voi vaikuttaa. Elä-

män ymmärrettävyyttä helpotetaan ennakoimalla ja antamalla tietoa tulevista ja 

sen hetkisistä tapahtumista ymmärrettävässä muodossa. Elämänhallinnan tun-

netta luodaan antamalla mahdollisuuksia päättää omasta arjesta ja opettamalla 

arkielämän taitoja sekä opettamalla tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita hyväk-

syttävillä keinoilla. Apua ja tukea voidaan tarvita myös tärkeiden ja merkityksel-

listen asioiden löytymiseen elämään. Positiivisten ja hyvien asioiden huomaami-

nen ja omien vahvuuksien ja voimavarojen oivaltaminen sekä merkityksellisten 

ihmissuhteiden ylläpitäminen luovat laaja-alaista hyvinvointia. (Hongisto ym. 

2008, 14.)  

 

 

4.6 Muut tekijät  

 

Kehitysvammaisen haastavan käyttäytymisen juuret voivat löytyä myös tervey-

dellisistä syistä. Kipu ja monet erilaiset fyysiset vaivat voivat olla syynä haasta-

vaan käytökseen. Kehitysvammaisen henkilön on usein vaikea tunnistaa ja pai-

kallistaa kipuja tai tuoda niitä esille mm. kommunikaatiovaikeuksien vuoksi. Täl-

löin ongelmat voivat näyttäytyä haastavana käyttäytymisenä. Itseä vahingoitta-

van käyttäytymisen tai muun haastavan käyttäytymisen taustalla voi siis aivan 

hyvin olla hammaskipu, ummetus, jano tai hiertävä kenkä. (Kerola & Sipilä 2007, 

74.) 

 

Akuutin tai kroonisen kivun lisäksi aggressiivisuutta tai itseä vahingoittavaa käyt-

täytymistä voivat aiheuttaa mm. infektiot, epilepsia, suolisto- ja ihosairaudet, hy-

per- tai hypoglykemia, kutina, heinänuha tai lääkkeiden sivuvaikutukset. (Kosken-

tausta 2012.) Myös pitemmällä aikavälillä sopimaton ravinto, riittämätön liikunta 

tai levon puute voivat näyttäytyä haastavana käyttäytymisenä. Toisinaan myös 

seksuaalisten tarpeiden tyydyttymättömyys aiheuttaa haastavaa käytöstä. Ter-

veydentilan tarkistaminen ja arjen kokonaisvaltainen tarkastelu voivat siten tuoda 

nopeastikin helpotusta tilanteisiin. (Kerola & Sipilä 2007, 74–75.)  
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Kehitysvammaisilla esiintyy myös psyykkisiä häiriöitä. Yleisyysjärjestyksessä au-

tismikirjon häiriöiden jälkeen ovat käytöshäiriöt, tunne-elämän- ja ahdistuneisuus-

häiriöt, toisto- ja pakkotoiminnot, ADHD, masennustilat ja dementia. Valitettavan 

usein mielenterveyshäiriöt ovat kehitysvammaisilla alidiagnosoituja. (Järven-

tausta 2013.) Kuitenkin tärkeää olisi erottaa mielenterveyshäiriöt ja muista syistä 

johtuva haastava käytös, jotta voitaisiin kohdentaa oikeanlaisia toimia haastavuu-

den hillitsemiseksi (Koskentausta 2012). 

Kehitysvammaisilla henkilöillä dementian esiintyvyys on sama kuin väestössä 

keskimäärin. Yhä useampi elää vanhaksi ja ehtii sairastua myös dementoiviin 

sairauksiin. Kehitysvammaisten henkilöiden dementiaan liittyy monia erityispiir-

teitä. Tärkein niistä on, että Downin syndroomassa kliinisen dementian esiinty-

vyys on n. 50 %, eli joka toinen Down-henkilö dementoituu elämänsä aikana. 

(Numminen 2007.) 

Dementiaan liittyy muistihäiriöiden lisäksi valtaosalla potilaista jossakin demen-

tiasairauden vaiheessa psyykkisiä käytöshäiriöitä. Käytösoireita esiintyy niin lie-

västi kuin vaikeastikin dementoituneilla henkilöillä. Aivojen rappeutumiseen liitty-

vän käyttäytymistä säätelevien hermoratojen vaurioitumisen ja näiden hermora-

tojen toiminnan kannalta tärkeiden ns. välittäjäaineiden toiminnan muutosten us-

kotaan olevan käytösoireiden taustalla. Toisaalta myös psykologiset ja sosiaali-

set tekijät, kuten turvattomuus, huoli omasta terveydestä, ihmissuhdeongelmat 

jne. voivat vaikuttaa käytösoireiden syntyyn. (Vataja 2014, 2.)  

 

Ensimmäisiä dementiaoireita on masennus, joka näkyy surumielisenä olemuk-

sena, itkuisuutena, ärtyneisyytenä, motoriikan hidastumisena, tai epämääräisinä 

valituksina. Dementian edetessä voi esiintyä levottomuutta, epätarkoituksenmu-

kaista aggressiivisuutta ja äänekästä käyttäytymistä. Lyöminen, tarttuminen, esi-

neiden heittely, huutaminen tai vaeltaminen ovat myös tyypillisiä dementiaa sai-

rastavien levottomuusoireita. Aggressiivinen käyttäytyminen on erityisen tyypil-

listä hoitotilanteissa, kun henkilöä avustetaan pesuissa, pukemisissa jne. Ahdis-

tuneisuus on myös tavallinen dementiapotilaita vaivaava psyykkinen häiriö. Se 

on usein jatkuvaa, levotonta, huolestunutta, kireää tai pelokasta oloa, joka voi 

kohtauksittain yltyä paniikiksi. (Vataja 2014, 3.) 
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5 Opinnäytetyön lähtökohdat  

 

 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä tavoitellaan ammatillisen toiminnan ohjaamista, 

opastamista ja järkeistämistä ja se voi olla ammatilliseen käyttöön suunnattu ohje 

tai tietopaketti. Opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöinen, käytännönläheinen, 

tutkimuksellisella asenteella tehty ja osoittaa riittävällä tasolla alan tietojen ja tai-

tojen hallintaa. Toiminnallisiin opinnäytetöihin kuuluu toiminnallinen osuus eli tuo-

tos, joka on usein kirjallinen sekä opinnäytetyö raportti. Opinnäytetyöraportissa 

tuodaan esille miten opinnäytetyöprosessi on edennyt, miten ja miksi tiettyihin 

ratkaisuihin on päädytty ja esitellään tuotos. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10, 65.) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tiedon keräämisen keinot ovat samoja kuin tut-

kimuksellisissa opinnäytetöissä, mutta niitä käytetään väljemmässä merkityk-

sessä. Tietoa voidaan kerätä esim. kyselyin ja konsultaationa, mutta aineistoa ei 

analysoida yhtä tarkasti ja järjestelmällisesti kuin tutkimuksellisessa opinnäyte-

työssä. Tiedonkeruun tavoitteena on usein saada ja tarkentaa suuntaa tuotteen 

sisällöllisiin päätöksentekoihin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56–58, 62.) Opinnäy-

tetyöprosessi on usein ajallisesti pitkälle ajanjaksolle sijoittuva prosessi joten 

opinnäytetyöpäiväkirjan käyttö tukee muistia ja toimii raportin kirjoittamisen tu-

kena. Kaikki ideat, pohdinnat ja käydyt keskustelut opinnäytetyöhön liittyen on 

hyvä kirjata ylös, samoin kuin aiheeseen liittyvä lähdemateriaali. Myös kaikki 

muutokset jotka koskevat opinnäytetyötä, sen tavoitetta ja toteuttamistapaa, on 

tärkeä järjestelmällisesti kirjata ylös muutosprosessin kuvaamiseksi. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 19–20.)  

 

Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen on osa oppimisprosessia ja syntyy vaiheit-

tain. Usein aluksi kerätään ja käsitellään teoria-ainestoa, johon perehdyttäessä 

on tärkeää huomioida lähdekriittisyys. Kirjoitusprosessin edetessä koottua aineis-

toa järjestellään ja tarpeen mukaan karsitaan. Kirjoittamisen aikana työn tavoite, 

valitut menetelmät ja viitekehys sekä mahdollinen lukija tulee pitää jatkuvasti mie-

lessä. Lopuksi teksti hiotaan ja viimeistellään. (Vilkka & Airaksinen 2003, 66–68.) 
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Kun toiminnallisen opinnäytetyön tuotos sisältää tekstiä, opinnäytetyön tekemi-

seen sisältyy kaksi erillistä kirjoitusprosessia. Ensimmäisessä vaiheessa, kun kir-

joitetaan tuotoksen teksti, käytetään kirjoittamistapaa mikä palvelee lukijaa par-

haiten. Toisessa vaiheessa kirjoitetaan raportti tuotoksen valmistelu- ja suunnit-

teluprosessista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 129.) 

 

 

5.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä henkilökunnan valmiuksia kohdata haasta-

vaa käyttäytymistä ja auttaa löytämään ja käyttöönottamaan keinoja tukea asia-

kasta haastavan käyttäytymisen voittamiseksi. Tavoitteena oli luoda henkilöstön 

käyttöön opaskansio, joka sisältäisi perustietoa haastavan käyttäytymisen ilme-

nemisestä ja syistä sekä keinoista vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Lisäksi 

kansion tavoite oli tuoda esille haastavaan käyttäytymiseen liittyviä asioita asiak-

kaan oikeuksien toteutumisen ja työntekijöiden näkökulmasta. 

 

Kansion tarkoitus olisi toimia muistinvirkistäjänä sekä keskustelunvirittäjänä koko 

henkilöstölle sekä palvella uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytysväli-

neenä haastavaan käyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Kansiosta haluttiin help-

pokäyttöinen paperiversio, jolloin siihen olisi hyvä yhdessä tutustua esim. opis-

kelijan tai uuden työntekijän perehdytystilanteessa ja että sen yhdessä katselu 

herättäisi keskusteluja, joiden myötä mahdollisesti nousisi uusia ideoita ja oival-

luksia arjen käytäntöjen kehittämiseksi.  

 

Kansion suunnittelu ja sisältövalinnat oli tarkoitus toteuttaa yhteistyössä henki-

löstön kanssa. Työskentelyn aikana tavoitteena oli herättää ajatuksia ja ideoita, 

joiden myötä alulle saatettaisiin uusia yhdenmukaisia toimintatapoja haastavan 

käyttäytymisen tilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisemiseksi.  
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5.3 Toimintaympäristö ja kohderyhmä 

 

Toimintaympäristönä opinnäytetyölle oli Nurmeksen kaupungin kehitysvamma-

työn yksiköt Kuusikumpu ja toimintakeskus. Opinnäytetyön tuotosta tein yhteis-

työtä työyksiköiden henkilöstön kanssa. Lähimpinä yhteistyökumppaneina toimi-

vat sosiaalipalveluohjaaja, vammaisten palvelujen tiimin vetäjä ja tiimityöryhmä.  

 

Kuusikummussa järjestetään ympärivuorokautista autettua asumista 26 aikui-

selle kehitysvammaiselle henkilölle kolmessa pienrivitalossa, jotka on sijoitettu 

saman sisäpihan ympärille. Toimintakeskuksella järjestetään arkipäivisin kehitys-

vammaisten työ- ja päivätoimintaa. Lähes kaikki Kuusikummussa asuvat osallis-

tuvat toimintakeskuksen päivätoimintaan, joten iso osa asiakkaista on yhteisiä. 

Myös henkilökunta työskentelee yksiköiden kesken joustavasti tarpeen mukaan. 

(Karjalainen 2014.)  

  

Kuusikummun ja toimintakeskuksen asiakkaiden kehitysvammaisuuden aste ja 

lisävammojen määrä vaihtelee suuresti. Myös ikärakenne vaihtelee nuorista ai-

kuisista vanhusikäisiin, joten asiakaskunta on varsin kirjava. Autismia, psyykkisiä 

sairauksia ja vanhuuden tuomaa dementiaa, joille kaikille haastava käytös on 

ominaista, esiintyy kehitysvammaisuuden lisäksi useilla henkilöillä. Toistuvat 

haastavat tilanteet ovat siten arkipäivää myös näissä yksiköissä. Laitosten ja iso-

jen asumisyksikköjen purkamisen sekä kuntien säästötavoitteiden myötä, haas-

tavasti käyttäytyvät asiakkaat sijoittuvat jatkossakin yhä enenevissä määrin 

omien kotikuntiensa pieniin asumispalveluita ja päivätoimintaa tarjoaviin yksiköi-

hin. Tällöin haastavien tilanteiden problematiikkaan tullaan jatkossakin törmää-

mään yhä useammin. (Karjalainen 2014.) 

 

Henkilöstöstä suurimmalla osalla on lähihoitajan tai jokin vanhempi kouluasteen 

hoitajan koulutus. Esimies on koulutukseltaan sosionomi ja hänen lisäkseen työn-

tekijöistä kolmella on sosionomin ja yhdellä kotiteollisuusohjaajan koulutus. Ly-

hytaikaisina sijaisina voi toimia myös kouluttamattomia henkilöitä. Työyhteisöjen 

vahvuutena on pitkäaikainen, asiakkaat hyvin tunteva henkilöstö. Vakituinen hen-

kilöstö on osallistunut eripituisiin haastavia asiakastilanteita koskeviin koulutuk-
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siin ja yhdellä työntekijällä on Avekki-koulutus. Kuluvan vuoden keväällä on alka-

massa koulutusta kuudelle työntekijälle ja koulutuksia on tarkoitus jatkaa siten, 

että kaikki vakituiset työntekijät pääsevät osallistumaan Avekki-koulutuksiin. (Mo-

nonen 2015.) 

 

 

6 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

6.1 Menetelmälliset valinnat 

 

Keräsin tietoa henkilökunnalta sähköpostikyselyjen ja ryhmäkeskustelujen 

avulla. Ryhmätyöskentelyssä hyödynsin luovia ja toiminnallisia menetelmiä. Ref-

lektoinnin ja oman oppimisprosessin arvioinnin apuvälineenä käytin reflektiopäi-

väkirjaa. Menetelmien valintaan päädyin sosiaalipalveluohjaajan kanssa käydyn 

keskustelun pohjalta. Keskustelussa todettiin, että luontevin yhteistyökumppani 

opinnäytetyölle olisi tiimityöryhmä, jonka kanssa yhteistyö olisi järkevintä toteut-

taa pienryhmässä keskustelemalla ja ryhmätyöskentelyn menetelmin. Näiden ta-

paamisten lisäksi lähetin koko henkilöstölle sähköpostikyselyn toteutusvaiheen 

alussa. Myös tuotoksen arviointitietoa keräsin sähköpostikyselyllä tiimityöryh-

mältä sekä lähihoitajaopiskelijalta. Tutkimusluvan tarvetta opinnäytetyön tiedon-

keruuta varten kysyin sosiaalipalveluohjaajalta ja sähköpostitse sosiaalijohta-

jalta. Heidän mukaansa tutkimuslupaa ei ko. menetelmien käyttöä varten tarvin-

nut hakea. 

 

Tuotoksen sisällön suunnittelemisen alkuun pääsemiseksi halusin selvittää sitä, 

minkälaiset haastavan käyttäytymisen tilanteet ovat arkea, mitkä haastavan käyt-

täytymisen muodot ja tilanteet koetaan raskaimpina. Myös toiveita opaskansion 

sisällöksi halusin kartoittaa jo alkuvaiheessa. Tätä tietoa keräsin sähköpostiky-

selyn avulla koko henkilöstöltä. Työskentelyä tiimityöryhmän kanssa jatkoin ryh-

mätyön menetelmiä hyödyntäen.  
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Ryhmäkeskustelu on järjestetty keskustelutilaisuus, jossa ihmiset keskustelevat 

vapaamuotoisesti keskittyen tiettyyn aiheeseen. Ryhmäkeskustelun ja ryhmä-

haastattelun eroavaisuus syntyy vuorovaikutuksen luonteesta. Ryhmäkeskustelu 

on haastattelua vapaamuotoisempi ja siinä keskeistä on osallistujien välinen vuo-

rovaikutus. Ryhmäkeskustelu on elävä, joustava ja tilanteen mukaan etenevä 

prosessi. Ryhmän vetäjän rooli on virittää otollinen keskusteluilmapiiri, ohjata 

keskustelua tavoitteiden mukaisesti ja rohkaista ryhmäläisiä osallistumisessa. 

Vetäjä ei kuitenkaan itse aktiivisesti osallistu keskusteluun, vaan hänen tehtävä-

nään on tuoda erilaisia aihealueita ja teemoja keskusteltavaksi ja kommentoita-

vaksi. Tämä voi tapahtua kysymysten kautta, mutta myös erilaisten virikemateri-

aalien, esim. kuvien tai eläytymistarinoiden avulla. (Valtonen 2005, 223–224, 

238.)   Keskustelu ja haastattelu ovat muistuttavat toisiaan monessa suhteessa. 

Molemmissa osapuolet vaikuttavat toinen toisiinsa välittäen ajatuksia, asenteita, 

mielipiteitä, tietoa ja tunteita toisilleen kielellisen ja ei-kielellisen kommunikaation 

avulla. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 42.) 

 

Toiminnallisilla menetelmillä tarkoitetaan harjoituksia, jotka liittyvät tekemiseen ja 

toimintaan. Niillä pyritään aktivoimaan yksilön tai ryhmän toimintaa fyysisen te-

kemisen kautta. Toimintaharjoitusten kautta keskusteluun voidaan tuoda käsitte-

lemättömiä asioita, sillä fyysinen tekeminen tuottaa ajatuksellista toimintaa. Toi-

minnalliset menetelmät perustuvat mm. mielikuvaoppimiseen ja kokemusoppimi-

seen.  Mielikuvitus on oppimisen valtaväylä ja kaikki oppiminen on perustaltaan 

mielikuvaoppimista, sillä saapuessaan tietoisuuteen aistihavainnot muuttuvat 

mielikuviksi ja kiinnittyessään muistiin yhtyvät aiempiin muistissa oleviin mieliku-

viin. Kokemusoppimisesta tarkoituksena on luoda tiedollinen ja kokemuksellinen 

ristiriita, jolloin uusi kokemus tuottaa uuden oivalluksen. Toiminnallisten harjoi-

tusten avulla voidaan edistää yksilön henkistä kasvua ja kehitystä. Tiedostetut ja 

yhdessä asetetut tavoitteet ovat tärkeä oppimisprosessia ohjaava tekijä. (Kataja, 

Jaakkola & Liukkonen 2011, 30–31.) 

 

Eläytymismenetelmässä vastaajia pyydetään eläytymään tiettyyn tilanteeseen ja 

viemään eläytymisen avulla tilannetta kuvitteellisesti eteenpäin tai kuvata mitä 

tapahtui ennen tilannetta ja kertoa vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.  Eläyty-

mismenetelmässä erotetaan kaksi vaihtoehtoa. Aktiivisessa muodossa ryhmälle 
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määritellään tilanne ja roolit siinä ja tilanne etenee kuin roolileikkinä, jolloin hen-

kilöt itse keksivät vuorosanat ja tilanteen kulun. Passiivisessa muodossa ryhmälle 

kuvataan tilanne, johon eläydytään ja tästä syntyviä ajatuksia kootaan ylös. Tär-

keintä on saada ajatukset ja näkemykset ylös, jotka roolinoton myötä syntyvät. 

(Tuorila & Koistinen 2010, 8,10.) 

 

Opinnäytetyön kokonaisprosessi myötäilee toimintatutkimuksen spiraalimaista 

kehää. Jaoin opinnäytetyöprosessin (liite 2) neljään eri vaiheeseen. Ide-

ointi/suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja viimeistelyvaihe muodostavat itsessään 

yhden suuren spiraalin, mutta myös jokaisen vaiheen voin jakaa pienempään spi-

raaliin. Jokaisessa vaiheessa reflektointi ja uudelleen suunnittelu olivat keskeistä 

toimintaa.  

 

Spiraalimalli jäsentää prosessia, mutta kuvaa vaiheet pelkistetysti ja vaiheittai-

sesti. Tosiasiassa suunnittelu, toiminta ja reflektointi lomittuvat yhteen siten, että 

niitä ei välttämättä voi erottaa toisistaan. Useiden, toistuvien syklien määrä ei ole 

välttämättömyys, vaan jatkuvuus ja spiraalimainen kehittäminen voi sisältyä yh-

teenkin sykliin ja tuottaa uutta ja merkittävää tietoa. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 

2006, 80–82.) Toimintatutkimus on pienimmillään työn kehittämistä ja kohdistuu 

sosiaaliseen toimintaan, joka pohjautuu vuorovaikutukseen. Sen tavoitteena on 

tuottaa tietoa käytäntöjen kehittämiseksi entistä paremmiksi. Toimintatutkimuk-

selliselle lähestymistavalle on tyypillistä, että se perustuu interventioon, on käy-

tännönläheistä, osallistavaa, reflektiivistä ja prosessimaisesti etenevää toimintaa.  

(Heikkinen 2006, 16, 27–36.)  

 

Valitsin opinnäytetyön prosessia ohjaavaksi menetelmäksi toimintatutkimukselli-

sen lähestymistavan, koska mielestäni spiraalimalli, jossa tekemisen vaiheet lo-

mittuvat yhteen eikä selkeää ja tarkkaa rajausta eri vaiheille voi määrittää, sopii 

parhaiten kuvaamaan työskentelytapaani ja antaa työskentelylle riittävän vapau-

den. Luontainen toimintatapani on tyypillisesti sellainen, että reflektoinnin myötä 

uudelleen suunnittelen ja muokkaan toimintaani jatkuvasti. Menetelmän valintaan 

vaikutti myös se, että opinnäytetyön aihe on käytännönläheinen ja sen keskeisin 

teema liittyy vuorovaikutukseen. Kun tarkastellaan haastavaa käyttäytymistä, 
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keskeistä on selvittää mitä viestiä asiakas haluaa käyttäytymisellään välittää. Vä-

hintäänkin yhtä paljon huomiota on käännettävä omaan ja ympäristön välittä-

mään viestintään ja vuorovaikutukseen ja sen muutokseen. Haastava käyttäyty-

minen myös osallistaa mitä suurimmassa määrin, johtaa usein interventioon ja 

vaatii paljon reflektiivistä ja prosessimaista työskentelyä tullakseen voitetuksi. 

Opinnäytetyöni aihealue sisältää siis itsessään kaikki keskeiset toimintatutkimuk-

selliset elementit, joten malli tuntui senkin vuoksi luontevalta valinnalta ohjaa-

maan työskentelyprosessia. 

 

 

6.2 Ideointi ja suunnittelu 

 

Opinnäyteyön idea sai alkunsa erään asiakkaan pysäyttävästä kysymyksestä, 

”olenko minä ainut haasteellinen täällä?”. Jäin miettimään, millainen minäkuva ja 

identiteetti tälle ihmiselle olikaan mahtanut vuosien varrella muodostua ja mitkä 

tekijät siihen olivat mahtaneet vaikuttaa, vai oliko kysymyksessä vain opittu lau-

sahdus? Joka tapauksessa ajatus siitä, että jollakin muotoa haastavat tilanteet 

liittyisivät opinnäytetyöhöni, jäi kytemään tuosta kohtaamisesta. Mietiskellessäni 

opinnäytetyön toteutustapaa, sain koulusta rohkaisua toiminnallisen opinnäyte-

työn suuntaan ja lopulta sosiaalipalveluohjaajan kanssa käytyjen keskustelujen 

pohjalta ajatus opaskansion kokoamisesta kypsyi. 

 

Opinnäytetyöaihettani esittelin ja lähtötilannetta kartoitin sosiaalipalveluohjaajan, 

tiimityöryhmäläisten ja muun henkilöstön kanssa käymien yksittäisten keskuste-

lujen avulla. Keskusteluissa tiedot toimintaympäristöstä tarkentuivat ja kävi ilmi, 

että asiakkaiden haastava käyttäytyminen oli arkipäivää. Työntekijät ovat tottu-

neet siihen, mutta kokivat sen kuitenkin ajoittain väsyttävänä ja raskaana. Han-

kalimpina tunteina koettiin avuttomuus ja turhautuneisuus, kun keinoja hillitä 

haastavaa käyttäytymistä ei useinkaan tuntunut löytyvän. Esille nousi toive, että 

jonkinlaista uutta ajattelua ja ideoita haastavien tilanteiden kohtaamiseen olisi 

hyvä löytää, mutta toisaalta sellaiseen jatkuvaan, asian ja yksittäisten tilanteiden 

ääressä vellomiseen oli väsytty. Tukea työlleni kuitenkin luvattiin antaa. Tunnel-

mia kuvaa mielestäni hyvin erään työntekijän lausahdus: ”Kunhan vain lopetet-

taisiin se jatkuva vatulointi”.  
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Suunnitteluvaiheessa perehdyin alustavasti teoriatietoon ja pyrin hahmottamaan 

ennakolta itselleni tulevan prosessin toteutusta ja löytämään valinnoilleni ja toi-

mintatavoilleni perusteluja. Aloin hahmotella tuotoksen runkoa ja mahdollista si-

sältöä, vaikka ne muotoutuivat vasta työyhteisön kanssa työskentelyn aikana. 

Suunnitteluvaiheessa mietin myös erilaisia vaihtoehtoja visuaaliselle ilmeelle ja 

kartoitin alustavasti mahdollisuutta saada piirroskuvia elävöittämään kansiota.  

 

 

6.3 Toteutus 

 

Toteutusvaihe oli eniten kokonaisuutta rakentava ja sen aikana opaskansion si-

sältö tarkentui ja rakentui sisällöllisesti lopulliseen muotoonsa. Toteutusvaiheen 

alussa lähetin koko henkilökunnalle sähköpostikyselyn (liite 3), jolla kartoitin mil-

laista haastavaa käyttäytymistä henkilökunta työssään kohtaa ja mikä koetaan 

raskaimpana. Kysyin myös alustavia toiveita ohjekansion sisällöksi. Vastauksia 

sain sähköpostitse neljä. Lisäksi työpaikkakokouksessa oli kahdeksan henkilöä 

keskustellut asiasta ja koonneet ajatuksia paperille ranskalaisin viivoin listattuna. 

Kolmen henkilön kanssa keskustelin aiheesta ja kirjasin esille nousseet ajatukset. 

Kokosin sähköpostivastaukset ja työpaikkakokouksessa sekä yksittäisten kes-

kustelujen perusteella esiin tuodut ajatukset yhteen ja käsittelin ne yhdessä.  

 

Vastauksissa toivottiin, että kansio sisältäisi tietoa haastavan käyttäytymisen 

syistä ja uudesta valmisteilla olevasta itsemääräämisoikeuslaista. Lisäksi toivot-

tiin yleistä tietoa haastavasta käyttäytymisestä ja vinkkejä tilanteissa pärjää-

miseksi. Kansion sisällön toivottiin myös muistuttelevan tutuista ja jo ehkä kaik-

kien tiedossa olevista asioista. Vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkitystä 

haastavan käyttäytymisen ennakoinnissa ja itse tilanteissa haluttiin tuotavan kan-

sion sisällössä esiin. Pahimpina haastavan käyttäytymisen muotona koettiin tois-

tuva suora väkivalta joko henkilökuntaan, muihin ihmisiin tai asiakkaaseen it-

seensä kohdistuvana. Myös sellainen haastava käyttäytyminen, joka koettiin ta-

halliseksi ja jonka seuraamukset tekijä ymmärsi, tuntui raskaalta kestää. Myös 

asiakkaan ahdistuksen näkeminen haastavan käyttäytymisen yhteydessä, esim. 

dementoituvilla asiakkailla, koettiin hankalaksi. Asiakkaan kannalta pahimmiksi 

haitoiksi arvioitiin itsetuhoisen käyttäytymisen seuraukset, vapauden menetys 
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tms. rajoitustoimet ja ahdistuneisuus. Lisäksi huomioitiin asiakkaalle aiheutuvat 

taloudelliset menetykset.  

 

Kyselyn vastauksista saadun tiedon avulla muokkasin alustavan rungon kansi-

olle. Jaoin sisältöä osiin ja hahmottelin osien sisältöä. Vastausten pohjalta myös 

yksilöitiin asiakas ja caset, jotka otettiin tarkempaan tarkasteluun ja kehittämisen 

kohteeksi ryhmäkokoontumisissa. Tiimityöryhmän kanssa kokoontumisia oli 

kolme. Kokoontumisten tavoite oli tarkentaa ja ohjata kansion sisällön rakentu-

mista sekä miettiä toimintaohjeita konkreettisiin haastaviin tilanteisiin. Ensimmäi-

sessä ryhmäkokoontumisessa sovittiin kansion rungosta ja sisällöstä ylimalkai-

sesti. Toisessa ja kolmannessa kokoontumisessa arvioitiin ja tarkennettiin kan-

sion sisältöä sekä käytiin läpi viimeaikaisia haastavan käyttäytymisen tilanteita, 

mietittiin mahdollisia syitä ja ennakointimahdollisuuksia ja kehiteltiin toimintaoh-

jeita.  

 

Toimintaohjeita suunniteltaessa tilanteiden hyvä ennakointi ja johdonmukaisuus 

sääntöjen ja vaatimusten suhteen nousivat tärkeimmiksi tavoitteiksi. Struktuurin 

luominen ja kaikenlaisen ”sooloilun” minimointi koettiin tärkeäksi. Huomion kiin-

nittäminen vuorovaikutuksen laatuun otettiin kehittämisen kohteeksi. Positiivista 

ja hyväksyvää asennetta lähdettiin tietoisesti kohottamaan kiinnittämällä huo-

miota hyviin ja onnistuneisiin asioihin. Toimintaohjeita suunniteltaessa käytiin 

myös läpi mahdolliset tarvittavat rajoitustoimet ja tarkennettiin niiden ohjeistusta 

siten, että tarvittaessa ne toteutuvat yhdenmukaisen käytännön mukaisesti.  

 

Aiheiden käsittelytavaksi palavereissa muotoutui vapaamuotoinen ryhmäkeskus-

telu, jonka ohjaamisen riitti muutama keskustelua johdatteleva kysymys. Ryhmä-

keskustelutilanteet etenivät sujuvasti ja keskusteluilmapiiri oli innostunutta. Erilai-

sia näkökulmia nousi helposti esille ja osallistumaan rohkaisemista ei juuri 

tarvittu. Ryhmäkeskustelun vetäjän roolissa vaikeinta oli muistaa pysytellä riittä-

vän sivussa ja olla osallistumatta itse aktiivisesti keskusteluun.  Kokoontumisissa 

käytin luovina- ja toiminnallisia menetelminä fläppitaululle kirjoittamista mietittä-

essä syitä haastavalle käyttäytymiselle, ja eläytymismenetelmää pohtiessa asi-

akkaan ajatuksia ja tunteita ennen haastavaa käytöstä sekä sitä, mistä tunteet 
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mahtoivat johtua ja juontaa juurensa. Tutussa työyhteisössä työntekijöiden innos-

taminen mukaan toimintaan oli helppoa.  

 

Eniten yhteistyötä tein tiimityöryhmän kanssa, mutta myös ne työntekijät, jotka 

joutuvat kohtaamaan haastavaa käyttäytymistä keskivertoa useammin, olivat mu-

kana antamassa vinkkejä kansion sisältöä sekä uusia toimintatapoja mietittä-

essä. Myös heiltä sain toiveita ja ehdotuksia ohjekansion sisällöksi ja he havain-

noivat ja kirjasivat ylös haastavia tilanteita ja keräsivät kokemuksia sovituista uu-

sista toimintatavoista. Työryhmälle oli ominaista avoimuus ja rohkeus puhua asi-

oista. Ideoita ja kehittämisehdotuksia haastavien tilanteiden voittamiseksi syntyi 

helposti. Käytännön toteutuksen esteiksi koettiin arjen vaatimukset, jotka rajoitta-

vat toimintaa ja riittävää ajan antamista haastavasti käyttäytyville asiakkaille. Ti-

lanteita käsiteltäessä ajatuksia haastavan käytöksen syistä ja mahdollisista kei-

noista niiden vähentämiseksi nousi helposti esiin. Kansion kokoamisen lisäksi 

tehtäväkseni muotoutuikin koota yhdessä sovituista, konkreettisiin tilanteisiin tar-

koitetuista toimintatavoista yhteenvetoja ja saattaa ne kaikkien tietoisuuteen. 

 

Kansion sisältö rakentui osittain henkilökunnan toiveiden pohjalta. Ryhmätyös-

kentelyssä sekä yksittäisissä keskusteluissa ja pohdinnoissa nousi uusia ideoita 

kansion sisällöksi, ja joitakin aiemmin ajateltuja asioita päätettiin hylätä pois. Osa 

kansion sisällöstä muotoutui teoriatietoon perehtymisen vaikutuksesta. Toteutus-

vaiheen aikana myös aineisto raporttia varten täydentyi ja laajentui ja raportin 

sisältö ja sen perustelut tarkentuivat. 

 

 

6.4 Arviointi ja reflektointi 

 

Reflektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että ihminen kohdistaa ajatteluaan itseensä 

ja tarkastelee ajatussisältöjään, kokemuksiaan ja itseään ikään kuin peilin väli-

tyksellä, jolloin on mahdollista nähdä itsensä ajattelijana ja toimijana ikään kuin 

uusin silmin.  Tavoitteena on etääntyä itsestään ja nähdä oma toiminta ja ajattelu 

uudesta näkökulmasta ja näin ymmärtää sitä eri tavalla. Reflektointi on totuttujen 

käytänteiden ja ajattelutapojen tarkastelua uudessa valossa ja näin johtaa toimin-

nan jatkuvaan kehittymiseen, kun käytänteet eivät missään vaiheessa vakiinnu. 
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Ihmisten toiminnassa on paljon hiljaista, piilevää ja sanatonta tietoa, jota ei oikein 

osata kuvailla. Kun tätä tietoa pyritään tietoisesti ajattelemaan ja siitä keskustel-

laan, oppiminen tehostuu. (Heikkinen 2006, 33–34.) 

 

Itsearvioinnin ja reflektoinnin työvälineenä oli oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkir-

jaan kirjasin suunnitelmia, aikataulutukseen liittyviä seikkoja sekä tunteita ja aja-

tuksia, jotka prosessin aikana nousivat keskeisimpinä esiin. Aina, kun tein jotakin 

konkreettista opinnäytetyöhön liittyvää, kävin asian tiimoilta keskusteluja, osallis-

tuin ryhmätyöskentelyyn tai vaikka kokosin yksikseni tuotosta, kirjoitin päiväkir-

jaan tekemäni asiat. Lisäksi kirjoitin aiheeseen liittyviä tai siitä nousseita ajatuk-

sia, tunteita ja mahdollisia suunnitelmia. Kirjasin myös tilanteista muiden tekemi-

siä, sanomisia ja tulkintojani niistä sekä havaintoja ilmapiiristä ja tunnelmista. 

Usein hiihtolenkille lähtiessä lueskelin oppimispäiväkirjaa ja lenkin jälkeen ajatuk-

set tuntuivat taas selkiytyneiltä ja kirkastuneilta; joten kirjasin ne taas päiväkir-

jaani muistin tueksi.  

  

Tuotoksen sisällön arviointia teimme tiimityöryhmän palavereissa. Kansioon vali-

koitiin asiasisältöä, jotka koettiin merkityksellisiksi, kun mietittiin tällä hetkellä il-

menevää haastavaa käyttäytymistä. Lopullisen tuotoksen arviointiin osallistui lä-

hihoitajaopiskelija ja tiimityöryhmä. Tiimityöryhmälle lähetin sähköpostitse kyse-

lyn (liite 4), jonka avulla kartoitin näkemyksiä kansion informatiivisuudesta, asia-

sisällön kattavuudesta ja selkeydestä. Kyselyyn sain kolme sähköpostivastausta 

ja lisäksi sanallista palautetta tiimityöryhmän jäseniltä. 

 

Palaute kansiosta oli pääosin positiivista. Kansion sisältöä kuvattiin monipuo-

liseksi ja sisällöltään juuri sellaiseksi, jota näihin työyksiköihin kaivattiin. Yhteydet 

arjen tilanteisiin ja uusien ajatusten ja ideoiden herättäminen nähtiin hyväksi. Tär-

keänä pidettiin sitä, että asioiden esilletuontitapa ei syyllistä vaan paremminkin 

tuo positiivista näkökulmaa vakavaan aiheeseen. Visuaalista ilmettä ja erityisesti 

kuvia pidettiin asiayhteyksiin sopivina ja niitä hyvin ilmentävinä. Tekstiä kuvattiin 

pääosin jouhevasti luettavaksi ja mielenkiintoiseksi. Muutamista kirjoitusvirheistä 

ja epäonnistuneista lauserakenteista sekä epäselvästä lyhennekäytännöstä sain 

rakentavaa palautetta.  
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Nuorisoasteen lähihoitajaopiskelija antoi kansiosta sanallista palautetta. Hänen 

mielestään kansio sisälsi paljon uutta tietoa ja lisäsi ymmärrystä kehitysvammais-

ten ihmisten käyttäytymistä kohtaan. Hänen mielestään kansio sopisi hyvin käy-

tännönläheiseksi oppimateriaaliksi. Erityisesti hänen mieleensä oli jääneet aja-

tukset, ettei ketään saa leimata haastavaksi asiakkaaksi, sillä kukaan ei käyt-

täydy haastavasti huvikseen ja että käyttäytymiselle on aina olemassa jokin syy, 

johon voidaan myös useimmiten vaikuttaa.  

 

 

6.5 Viimeistely 

 

Viimeistelyvaiheeseen sisältyi kansion visuaalisen ilmeen rakentaminen ja lopul-

linen hyväksyttäminen toimeksiantajalla. Myös opinnäytetyöraportin kirjoittami-

nen tapahtui suurimmalta osin vasta viimeistelyvaiheessa.  

 

Halusin kansioon omanlaista ilmettä joten pyysin kuvataiteita opiskelleelta opis-

kelijatoverilta muutamia aiheeseen liittyviä piirroksia. Näitä piirroksia käytin kan-

siossa tuomassa visuaalista ilmettä. Lisäksi muutama kuva on otettu Clip Artista. 

Tekstin, kuvien ja muiden ulkoisten seikkojen saaminen tuotoksessa mieleiseeni 

kuntoon vaati paljon työtä ja jouduin käyttämään siihen paljon aikaa. Yritin viritellä 

erilaisia yhteistyökuvioita tekstin- ja kuvankäsittelyä paremmin osaavien henkilöi-

den kanssa, mutta sain vain hieman perusohjeita tuekseni. Selviydyin haasteelli-

sesta urakasta kuitenkin kohtuullisesti ja tuotoksesta tuli visuaaliselta ilmeeltään 

lähes sellainen kuin halusin. Tuotoksen palautekyselyn yhteydessä saadut pienet 

vinkit, lähinnä oikeinkirjoitukseen ja kieliasuun liittyen tein viimeisimpänä ennen 

tuotoksen tulostamista.  

 

Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen oli minulle opinnäytetyön kokonaisprosessin 

haastavin tehtävä. En pystynyt järjestämään pidempiä yhtäjaksoisia kirjoitusru-

peamia, jonka seurauksena raportin kokonaisuuden hallinta tuotti vaikeuksia ja 

kirjoittamisen eteneminen kävi hitaasti ja vaivalloisesti. Opinnäytetyön valmistu-

minen lykkääntyikin tämän vuoksi hieman suunnitellusta.  
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Olen edellä pyrkinyt kuvaamaan opinnäytetyöprosessiani tuotoksen tekemisen 

osalta erillisinä vaiheina, vaikka ne käytännössä limittyivät monilta osin toisiinsa. 

Eri vaiheiden keskinäinen suhde ei myöskään ole ajankäytön suhteen ollut tasa-

painossa vaan toteutus ja viimeistelyvaihe ovat olleet selkeästi eniten käytännön 

tasolla työllistäviä. Alla (kuvio2) on esitetty koko opinnäytetyöprosessini keskei-

simmät vaiheet spiraalimallin avulla.   

 

 

Kuvio 2. Opinnäytetyöprosessin vaiheet kuvattuna toimintatutkimuksen spi-

raalimallin avulla (Heikkinen ym. 2006, 81). 
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7 Tuotoksen esittely 

 

 

Tuotoksesta on kolme kansitukseltaan hieman erilaista A4-kokoista versiota eri 

työpisteisiin sekä sähköinen versio joka on tallennettu toimeksiantajan työase-

malle. Kansioita tulostettiin kolme, kaksi Kuusikumpuun ja yksi toimintakeskuk-

selle. Yksi kansioista on asukassolun toimistonurkkauksessa jossa sitä voi työn 

ohessa katsella. Kaksi muuta kansiota ovat toimistotiloissa muun perehdytysma-

teriaalin yhteydessä, mistä ne ovat henkilökunnan helposti saatavilla ja tulevat 

käyttöön ainakin uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystilanteessa. 

Sähköinen kansio on koko kehitysvammatyön yhteisellä työasemalla, missä sitä 

on kenen tahansa työntekijän mahdollista tulevaisuudessa päivittää ja muokata 

tarpeen mukaan.  

 

Kansion alussa on kansi- ja sisältölehti ja lopussa hyödyllisiä linkkejä ja lähde-

luettelon sisältävät sivut. Varsinainen sisältö on jaettu viiteen eri asiasisältöosi-

oon. Ensimmäinen osio alkaa haastavan käyttäytymisen määrittelyllä ja sisältää 

haastavan tilanteen kohtaamiseen liittyviä asioita ja toisessa osiossa esitellään 

haastavan käyttäytymisen taustalla olevia syitä. Kolmannessa osiossa tarkastel-

laan keinoja hillitä haastavaa käytöstä ja neljännessä osiossa asiaa lähestytään 

työntekijänäkökulmasta. Lopuksi käsittelyssä on vielä perusoikeudet ja itsemää-

räämisoikeus. Rajaukset eivät ole aivan tarkkoja ja monet perusajatukset toistu-

vat asiasisällöissä läpi kansion.  

 

Haastavan tilanteen ilmenemistä, tilanteisiin puuttumista ja työntekijän käytöksen 

merkitystä tuodaan esille haastavan tilanteen kohtaamisen osiossa. Erityisesti 

esille on nostettu haastavien tilanteiden ennusmerkit ja niihin reagointi. Jos työn-

tekijöillä on valmiuksia huomata ennusmerkit ja osata reagoida niihin oikealla ta-

valla, moni haastava tilanne voidaan välttää.  

 

Haastavan käyttäytymisen yleisimpiä syitä esitellään toisessa osiossa. Niistä tar-

kemmin esille tuodaan mm. kommunikaatiovaikeudet, aistiherkkyydet, dementia 
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ja psyykkiset tekijät. Näillä osa-alueilla esiintyviä vaikeuksia tiedetään tämänhet-

kisillä asiakkailla esiintyvän. Myös muita mahdollisia tekijöitä haastavan käyttäy-

tymisen taustalta on luettelonomaisesti koottu toiseen osioon. 

 

Kolmannessa osiossa on erilaisia seikkoja, joihin huomion kiinnittämisellä voi-

daan hallita haastavaa käytöstä. Elämän merkityksellisyyden ja mielekkyyden 

löytyminen sekä myönteisen käyttäytymisen tukeminen johtavat usein haastavan 

käyttäytymisen vähenemiseen. Näihin seikkoihin kiinnitettiin yksilöllisiä toiminta-

ohjeita tehdessä erityistä huomiota. Tärkeänä ja keskeisenä on esille nostettu 

myös kommunikaation tukeminen. Kansiossa tuodaan esille vaihtoehtoisia kom-

munikaatiomenetelmiä ja niiden merkitystä, koska hyvin usein haastava käyttäy-

tyminen juontaa juurensa ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen vaikeudesta. 

Toimivien kommunikaatiokeinojen löytyminen vähentää siten haastavan käyttäy-

tymisen tarvetta.  Myös struktuurin sekä liikunnan ja ulkoilun merkitystä haasta-

van käyttäytymisen hallinnassa tuodaan esille. 

 

Neljännessä ja viidennessä osiossa haastavaa käyttäytymistä lähestytään enem-

män työntekijänäkökulmasta. Neljänteen osioon on koottu tietoa haastavan käyt-

täytymisen vaikutuksista ja niihin varautumisesta sekä tilanteiden jälkeisistä toi-

mista henkilökunnan näkökulmasta. Viimeisimmäksi on koottu tietoa itsemäärää-

misoikeudesta lähinnä uudistumassa olevasta lainsäädännön valossa. Vaikka 

lain voimaantulo siirtyikin seuraavalle hallituskaudelle, sen sisältö on jo monilta 

osin tiedossa, ja on hyvä aloittaa lain tuomiin velvoitteisiin perehtyminen hyvissä 

ajoin.  

 

 

8 Pohdinta 

 

 

8.1  Opaskansion hyödynnettävyys 

 

Kehitysvammaisten ihmisten kanssa toimiessa joudutaan miettimään erityisen 

paljon sitä, millainen toiminta on oikein ja asiakkaan parhaaksi. Ymmärtämiseen 

ja oppimiseen sekä kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyvät vaikeudet 
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ovat tavallisia ja tuovat jo sinällään oman sävynsä vuorovaikutukseen. Toisinaan 

kehitysvammaisen käyttäytyminen on niin poikkeavaa, että siihen on pakko puut-

tua. Tällöin erityisesti esille nousevat kysymykset siitä millaiset toimet ovat mil-

loinkin parhaita asiakkaan kannalta. On tärkeää osata toimia akuuttitilanteessa 

siten että pystytään takaamaan mahdollisimman hyvä turvallisuus kaikille osa-

puolille. Yhtä tärkeää on myös lähteä selvittämään haastavan käyttäytymisen 

syytaustaa ja löytää keinoja ja toimintatapoja sen hillitsemiseksi. 

 

Haastava käyttäytyminen vaatii jatkuvaa asiaan paneutumista. Mahdollisimman 

laaja-alainen tietämys liittyen haastavaan käyttäytymiseen antaa työkaluja koh-

data tilanteet ja aloittaa toimet niiden ennaltaehkäisyksi. Toimintatapojen kehittä-

minen on keino vähentää haastavia tilanteita ja auttaa niiden kanssa pärjäämistä 

Uskon että opaskansion avulla on mahdollista lisätä tietämystä ja ymmärrystä 

haastavaan käyttäytymiseen liittyvistä seikoista ja se ylläpitää osaltaan yleistä 

kiinnostusta ja innostusta asian suhteen. Kansion positiivinen ja syyllistämätön 

sävy luovat puolestaan ajatusta siitä, että haastava käyttäytyminen on voitetta-

vissa eikä haastavaksi asiakkaaksi leimaamista tapahtuisi.  

 

 

8.2 Prosessin ja tuotoksen arviointi 

 

Kokemukset kokonaisprosessin hallinnasta ovat ristiriitaisia. Toimintatutkimuk-

sen maailmasta lainattu spiraalimalli tuntui sikäli oikealta että tekeminen, sen ref-

lektointi ja uudelleensuunnittelu olivat koko ajan sitä mitä tein. Toisaalta tällainen 

työskentelytapa tuntui raskaalta ja ajattelinkin, että tarkka suunnitelma ja sen kir-

jaimellinen noudattaminen jossakin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä olisi ollut 

helpompi vaihtoehto. Toisaalta koin, että työskentelyssä mahdollistui vapaus ja 

tietynlainen yllätyksellisyys, joten se tuntui työelämänmakuiselta tavalta tehdä 

opiskelutehtävää. Jaoin kokonaisprosessin neljään vaiheeseen mutta nyt jälkikä-

teen ajatellen jako kolmeen olisi ollut järkevämpi. Suunnittelu, toteutus ja viimeis-

telyvaihe olisivat riittäneet kuvaamaan prosessiani sillä arviointi oli oikeastaan 

koko prosessin ajan tapahtuvaa toimintaa reflektoinnin ja uudelleensuunnittelun 

ohella. Arvioinnin istuttaminen toiminnan jälkeen ei siis tunnu enää aivan oikealta, 
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vaikka tuotoksen lopullinen arviointi tapahtuikin toteutusvaiheen lopussa ennen 

viimeistelyä. 

 

Arviointitulosten perusteella tuotoksesta muotoutui sellainen, kuin toimeksiantaja 

toivoi sen olevan. Myös itse olen tyytyväinen tuotokseen niin sisällöllisesti kuin 

visuaalisestikin. Mielestäni olennaisimmat asiat haastavaan käyttäytymiseen liit-

tyen tulevat kansiosta esille ja uskon, että sen katseleminen ja lukeminen tekee 

sen mitä sillä tavoitellaan; muistuttelee mieliin jo tuttuja mutta tärkeitä asioita, he-

rättelee kenties ihan uusiakin ajatuksia ja antaa uusille työntekijöille paljon uutta 

tietoa.  

 

Prosessin aikana onnistuin herättelemään keskustelua ja ainakin osaa henkilö-

kunnasta ohjaamaan ajatuksia haastavan käyttäytymisen problematiikkaan. Yh-

dessä laadittujen toimintaohjeiden laatimisen kautta myös vuorovaikutuksen laa-

tuun kiinnitettiin enemmän huomiota. Pyrittiin tietoisesti positiivisen ajattelun ja 

positiivisen vuorovaikutuksen lisäämiseen, niin henkilöstön kesken kuin asiakas-

suhteissa, vaikka vaikeiden asioiden ääressä painiskeltiinkin. Haluan siis uskoa, 

että jossakin hetkessä joku vuorovaikutustilanne asiakkaan kanssa koheni oike-

aan suuntaan. Näin ehkä joku haastava tilanne onnistuttiin välttämään.    

 

Paljon keskustelua herätti koko työyhteisön sitoutuminen. Varsin monilla oli epäi-

lys, että vaikka uudet kokeilut ja yhdessä sovitut toimintatavat ovat hyvä asia, niin 

ne vesittyvät, kun kaikki eivät niitä sitoudu noudattamaan. Sovittiin kuitenkin, että 

joitakin yhteisiä toimintaperiaatteita pyritään noudattamaan kukin omien voima-

varojensa ja osaamisensa mukaisesti. Tärkeänä yhteisenä sopimuksena pidettiin 

sitä, että haastavissa tilanteissa vellominen lopetetaan ja keskitytään näkemään 

näihin tilanteisiin toistuvasti ajautuvat asiakkaat myös positiivisessa valossa. Työ-

yhteisössä haluttiin, että kahvipöytäkeskusteluja eivät enää hallitsisi ikävät tilan-

teet, ja että jokaisesta asiakkaasta opittaisiin näkemään enemmän myös niitä hy-

viä puolia. Mielestäni tällaiset keskustelut ja näihin periaatteisiin pyrkiminen olivat 

opinnäytetyöprosessin mukanaan tuomia onnistumisia.  
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8.3 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) on julkaissut keskeisimmät lähtökoh-

dat, jotka takaavat hyvän tieteellisen käytännön toteutumisen. Rehellisyys ja ylei-

nen huolellisuus niin tutkimustyössä kuin tulosten tallentamisessa, esittämisessä 

ja arvioinnissa on ensimmäinen lähtökohta. Lisäksi tiedonhankinta-, tutkimus- ja 

arviointimenetelmien tulee olla tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eet-

tisesti kestäviä. Avoimuus ja vastuullisuus tuloksia julkaistaessa kuuluvat myös 

keskeisiin lähtökohtiin. Tieteellinen tutkimus tulee suunnitella, toteuttaa ja rapor-

toida sekä syntyneet tietoaineistot tallentaa tieteelliselle tiedolle asetettujen vaa-

timusten mukaisesti. Muiden tutkijoiden työn asianmukainen huomioiminen, 

esim. asianmukaisella tavalla lähteisiin viittaaminen kuuluu hyvään tieteelliseen 

käytäntöön. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää myös tarvittavien tutkimuslupien 

hankintaa ja rahoituslähteiden ja muiden mahdollisten sidonnaisuuksien avointa 

esilletuontia.   

 

Opinnäytetyössäni pyrin luotettavuuden ja eettisten periaatteiden toteutumiseen 

avoimuutta, rehellisyyttä ja yleistä huolellisuutta noudattamalla. Kirjallisia lähteitä 

käyttäessä pyrin varmistamaan lähteen luotettavuuden ja tuoreuden vertailemalla 

useita lähteitä samasta aiheesta sekä olemaan tarkka lähdeviitteiden merkitse-

misessä. Tiedonhankintamenetelmäni olivat sellaisia, että tutkimuslupia ei tarvin-

nut. Toimeksiantosopimuksessa ei myöskään tarvinnut sopia mitään erityisiä 

vastuita ja velvollisuuksia eikä opinnäytetyön tekeminen aiheuttanut erityisiä kus-

tannuksia. Tuotoksen kopiointi ja kansionhankintakuluista vastasi toimeksiantaja. 

Sähköpostikyselyistä, keskusteluista ja tiimityöryhmätapaamisista kerätyn tiedon 

käsittelin ja yhdistin aina mahdollisimman nopeasti yhtenäiseen muotoon ja sa-

malla häivytin vastaajien henkilöllisyyden.  

 

Omassa työyhteisössä opiskelijan roolissa toimiminen oli ajoittain vaikeaa. Itselle 

oli vaikeaa heittäytyä opiskelijan rooliin ja työkaverien oli varmaankin joskus vai-

kea erottaa, keskusteltiinko nyt työkavereina vai olinko opiskelijan roolissa.  Lop-

putulokseen sillä tuskin kuitenkaan oli merkitystä. Opiskelijana olin ehkä hieman 

liiankin varovainen esittämään työyhteisölle vaatimuksia tai osallistumisvelvoit-

teita, sillä tiesin työn kuormittavuuden tason olevan korkea, enkä sitä halunnut 
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enää opinnäytetyöhön osallistumisella liikaa lisätä. Toisaalta joissakin tilanteissa 

osasin käyttää tutun työyhteisön hyödykseni, sillä ainakin kommunikaatio ja yh-

teistyö sujuivat mielestäni koko ajan kaikin puolin hyvässä hengessä. 

 

Lopullisesta tuotoksesta kerättyä palautteita käsitellessä mietin miten paljon pa-

lautteen antoon vaikutti se kun palautetta annettiin tutulle työkaverille. Haluttiinko 

olla kohteliaita ja jätettiin rakentava palaute sen vuoksi vähemmälle. Kuitenkin 

tuotoksen kokoamisen aikana sain työryhmältä monenlaista palautetta, myös kri-

tiikkiä ehdotuksiini, joten todennäköisesti työkaveruus ei vaikuttanut mielipiteiden 

ilmaisuun kovinkaan rajoittavasti. 

 

 

8.4 Oppimiskokemukset ja jatkoideat 

 

Vaikka kokonaisarvio nyt opinnäytetyön prosessin loppuvaiheessa tuntuukin 

kääntyvän ihan hyvään suuntaan, eivät ajatukset ole olleet samanlaisia koko 

ajan. Pitkin matkaa koin, että eteneminen ei tapahdu riittävän suunnitellusti. En 

aina kyennyt toimimaan ja pysymään suunnitelmissa riittävän hyvin ja välillä tie-

tynlainen kaaosmaisuus oli hallitseva tunne koko tehtävän suhteen. Opin että tar-

kempi paneutuminen koko opinnäytetyön prosessin ja sen jokaisen vaiheen 

suunnitteluun olisi kenties auttanut tuomaan kokemuksen työskentelyn parem-

masta hallinnasta. Kuitenkin välillä hieman sekavissakin tunnelmissa reflektointi, 

uudelleensuunnittelu ja sen myötä syntyvä toiminta, antoivat taas onnistumisten 

tunteita ja luottamusta ihan hyvästä selviytymisestä.  

 

Raportin kirjoittamisprosessi oli yllättävän aikaa vievä. Vaikka asiat, jotka raport-

tiin halusin, olivat hyvissä ajoin kasassa, niiden saaminen loogiseen järjestyk-

seen tuotti vaikeuksia.  Asioiden pyöritteleminen moneen kertaan sokeutti teks-

tille ja ilmaisulle, ja raportin saaminen sellaiseen muotoon että se avautuisi luki-

jalle mahdollisimman hyvin, oli vaikeaa.  

 

Henkilökohtaisena oppimistavoitteena oli lisätä ammatillista osaamista syventä-

mällä ymmärrystä haastavien tilanteiden monimuotoisuudesta. Toivoin myös 
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työn kehittämiseen liittyvän osaamisen lisääntymistä opinnäytetyöprosessikoke-

muksen avulla.  Tietämykseni haastavasta käyttäytymistä lisääntyi ja kiinnostus 

heräsi eri aihealueisiin sitä mukaa kun niihin syvennyin. Monta kertaa havahduin 

siihen, että olin uppoutunut johonkin asiaan melko perusteellisesti. Työn etene-

misen kannalta se oli hidastavaa ja muutoinkin turhaa, koska tavoitteena oli koota 

kansioon vain perustietoa.  Oppimiskokemusten kannalta asioihin paneutuminen 

oli kuitenkin antoisaa. 

 

Haastava käyttäytyminen on niin laaja ja monimuotoinen asia, että siihen liittyviä 

opinnäytetöitä voisi mielestäni tehdä vaikka kuinka paljon. Erilaisia ohjeistuksia 

ja vinkkikirjasia haastavan käyttäytymisen hallintaan on saatavilla erityisesti au-

tismikuntoutuksen saralta. Kuitenkin yksikkökohtaisina tai hyvin rajattuina erilai-

set tuotokset voisivat hyvinkin antaa arkeen lisätyökaluja haastavan käyttäytymi-

sen voittamiseen. Myös haastavan käyttäytymisen vaikutuksia niin henkilökun-

nan kuin asiakkaiden kannalta voisi tutkia. Mielestäni mielenkiintoisia tapaustut-

kimusaiheita, joiden ympärille voisi rakentaa vaikka pro gradu -tutkimuksen, olisi 

tutkimukset haastavaksi asiakkaaksi leimautumisen vaikutuksista tai siitä, millai-

sin keinoin haastava käytös on saatu voitettua. Tällaiset tutkimusaiheet pitäisivät 

aihetta esillä ja edesauttaisivat osaltaan sitä, että haastavan käyttäytymisen voit-

tamiseksi jaksettaisiin tehdä työtä ja näin helpotettaisiin inhimillistä kärsimystä, 

mitä jokainen haastavan käyttäytymisen tilanne mukanaan väistämättä tuo. 
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