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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien 
hoitotyöntekijöiden kokemuksia psyykkisistä ja sosiaalisista kuormitustekijöistä 
mielenterveystyössä sekä näiden kuormitustekijöiden yhteyttä työhyvinvoinnin 
kokemiseen. Lisäksi tarkoituksena oli vertailla psyykkisten ja sosiaalisten 
kuormitustekijöiden eroja osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien sekä kahden 
erilaisen organisaation hoitotyöntekijöiden välillä.  
 
Tutkimukseen osallistui hoitotyöntekijöitä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän 
psykiatrian tulosalueelta (N=204) ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 
tulosyksiköstä (N=350). Aineisto kerättiin muokkaamalla yhteispohjoismaisen 
tutkimustyön tuloksena laadittua QPSNordic-mittaria tämän tutkimuksen tarkoitukseen 
sopivaksi. Kyselylomake muodostui yhteensä 109 monivalintakysymyksestä ja 
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Aineistosta muodostettiin mittarin ohjeiden mukaan 24 summamuuttujaa ja niiden 
luotettavuutta tarkasteltiin Cronbachin alfa-kertoimen avulla. Tilastollisina menetelminä 
käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä (One-Way ANOVA), Spearmanin 
järjestyskorrelaatiokertointa, Mann-Whitney U-testiä sekä Kruskal-Wallisin testiä. 
 
Tutkimus osoitti, että työhyvinvointi koettiin keskinkertaisena. Työhyvinvointia 
heikentävinä tekijöinä voidaan tässä tutkimuksessa pitää organisaatioon 
sitoutumattomuuta, henkilöstön heikkoa huomioon ottoa, työstä saadun palautteen 
niukkuutta, arvoristiriitoja ja heikkoa luottamusta johtoon. Lisäksi lähiesimiehiltä 
toivottiin nopeampaa puuttumista työyhteisön ristiriitoihin. Osastotyössä olevien 
hoitotyöntekijöiden keskimääräinen työhyvinvointi oli huonompi kuin avohoidossa 
työskentelevien hoitotyöntekijöiden. Kahden eri organisaation välillä löytyi 
työhyvinvoinnin kokemisessa eroja muun muassa organisaatioon sitoutumisessa ja 
mahdollisuuksissa vaikuttaa omaan työhön. Tutkimustulosten mukaan psyykkisillä ja 
sosiaalisilla kuormitustekijöillä oli yhteyttä hoitotyöntekijöiden kokemaan 
työhyvinvointiin mielenterveystyössä. Useimmilla kuormitustekijöillä oli yhteys työn 
hallintaan, johtamiseen, sosiaaliseen ilmapiiriin ja organisaatioon sitoutumiseen. 
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Purpose of this study was to describe the psychological and social stress experienced by 
mental health care personnel working in outpatient care units and hospital wards and to 
learn how stress affected their work well-being. Another purpose was to compare the 
different psychological and social stress factors when working in hospital wards, in 
outpatient care units and between health care personnel from two different organizations. 
   
This study was carried out among personnel working in Päijät-Häme social and health 
care district area psychiatric units (N = 204) and Hyvinkää hospital area district 
psychiatric units (N = 350). Data was collected by modifying the QPSNordic-meter 
(created in collective Nordic study) more suitable for this study. Questionnaire consisted 
109 multiple-choice questions and arguments. Data was analyzed statistically with SPSS 
15 for Windows statistical software. According to meter instructions 24 sum-variables 
were formed and their reliability were contemplated with Cronbach alfa multiplier. One-
Way ANOVA, Spearman’s Correlation, Mann-Whitney U-test and Kruskal-Wallis-test 
were used as statistical methods. 
    
Study showed that work related well-being was considered mediocre. According to this 
study the factors that lessen work well-being are: lack of commitment to the organization, 
personnel is poorly acknowledged by management, very little feedback from their work, 
conflicts in general values and low trust in management. A quicker action in conflicts 
within the working community was expected from their closest superiors. In general, 
mental health care personnel working in hospital wards were less satisfied in their 
working environment than personnel working in outpatient care units. There were 
differences between two different organizations how personnel experienced work well-
being when considering commitment to organization or having a possibility to affect ones 
own working environment. According to study data, psychological and social stress 
factors had a connection with how health care personnel experienced work well-being in 
mental health care work. Most stress factors were connected to work management, 
leadership, social atmosphere and commitment to organization. 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

Työssä jaksaminen on viimeisen vuosikymmenen aikana nostettu valtakunnan tasolla 

keskeiseksi tutkimuksen ja toimenpiteiden kohteeksi. Huolenaiheena suomalaisessa 

työelämässä ovat työntekijöiden varhainen siirtyminen pois työelämästä ja 

työnrasittavuudesta kertovat korkeat kuormittuneisuusluvut. Työministeriö on viime 

vuosina koordinoinut useita kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on edistää 

työkykyä ja ylläpitää hyvinvointia työpaikoilla. (Työministeriö 2000.) 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ulkoisen työympäristön muutokset liittyvät suurelta osin 

1980- luvulla alkaneeseen hyvinvointipalveluiden uudelleen rakentamiseen ja 1990- 

luvun alussa Suomea koetelleeseen taloudelliseen lamaan, joiden vaikutukset näkyivät 

erityisen kuormittavina juuri mielenterveystyössä. Sosiaali- ja terveysalan kotimaisten 

selvitysten mukaan kuormittuneisuus johtuu pääosin työntekijöiden heikentyneistä 

mahdollisuuksista vaikuttaa haitalliseen työn kuormittavuuteen. (Vahtera & Pentti 1997) 

Työn liiallinen kuormittavuus ja vähäiset mahdollisuudet hallita sitä heikentävät 

työntekijöiden kokemaa terveyttä ja hyvinvointia sekä lisäävät stressin ja 

työuupumuksen todennäköisyyttä (Agervold 2000). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla totuttujen laatuvaatimusten laskeminen on vaikeaa 

ja toiminnan tasoa pyritään pitämään ennallaan vaikka asiakasmäärät kasvavat. 

Työmäärän lisääntyminen johtaa henkilökunnan kuormituksen lisääntymiseen. 

Mielenterveystyön puolella työskentelevien työperäinen stressi ja uupuminen on 

Korkeilan ym. (2001) tutkimuksen mukaan tavallista. Stressi ja työuupumus vaikuttavat 

merkittävästi yksittäisen työntekijän hyvinvointiin ja ovat uhkatekijöitä myös 

organisaation toiminnan kannalta, sillä kuormittuneen henkilöstön työtyytyväisyys ja 

työhön tai organisaatioon sitoutuminen on heikompaa kuin muilla (Maslach 2001).  

 

Tutkimusten mukaan työelämän uusia riskejä ovat muun muassa väkivalta työssä ja 

henkisen kuormituksen lisääntyminen (Rantanen 2000). Väkivaltatilanteiden 

lisääntyminen huolestuttaa erityisesti mielenterveys- ja päihdetyöntekijöitä. 

Työntekijöiden loppuun palamisen riskiä ovat lisänneet viime vuosina myös 

lyhytaikaisten työsuhteiden lisääntyminen. (Laine & Wickström 2000.) Pöyhösen & 
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Olkinuoran (1998) mukaan loppuun palaminen liittyy selvimmin työn organisointiin, 

johtamiseen, ihmissuhteisiin ja hoitomenetelmiin. 

 

Mielenterveystyö on raskasta ja vaativaa, sillä sen luonteen vuoksi siinä on runsaasti 

työkykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Mielenterveysalalla työskentelevän 

tulisi kyetä auttamaan ja tukemaan asiakkaita sellaisissa ongelmissa, joihin ei ole nopeaa 

ja yksinkertaista ratkaisua. (Wickström, Laine, Pentti, Elovainio & Lindström 2000.) 

Työ perustuu auttajan ja autettavan väliseen terapeuttiseen suhteeseen ja koskettaa 

jatkuvasti työntekijän tunteita. Tämä voi johtaa pitkäaikaiseen väsymiseen. Jos 

työntekijät ovat työssään kuormittuneita, laskee hoidon ja palveluiden laatu, kun 

työntekijät pyrkivät välttämään potilaskontakteja työssään ja osoittavat vähemmän 

empatiaa heitä kohtaan (Melchior ym. 1997).  

 

Mielenterveystyössä on sekä psyykkisiä että sosiaalisia kuormitustekijöitä, joille 

työntekijä altistuu päivittäin. Mielenterveystyön kuormittavuutta on tutkittu eri 

näkökulmista, mutta suomalaisia tutkimuksia mielenterveystyön psyykkisistä ja 

sosiaalisista kuormitustekijöistä on vähän.  Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, koska 

työympäristö, työyhteisö sekä yksilön oma elämäntilanne ovat yhteydessä työssä 

jaksamiseen ja työssä viihtymiseen. Hyvinvointi työssä vaikuttaa potilaiden saamaan 

hoidon laatuun ja koko organisaation toimintaan. Jos työntekijä kuormittuu työssään 

psyykkisesti ja sosiaalisesti, on tärkeää, että nämä mahdolliset riskitekijät tunnistetaan, 

jotta työnvaatimukset ja jaksamista tukevat toimenpiteet voitaisiin paremmin mitoittaa 

yksittäisen työntekijän voimavaroja sekä elämäntilannetta vastaavaksi.  

 

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Työhyvinvointi 

 

Työllä on keskeinen sija ihmisen elämässä. Se voi merkitä yksilölle toimeentuloa, mutta 

se voi toimia myös pahoinvoinnin lähteenä. Tätä väittämää vahvistavat mm. puheet ja 

tutkimustulokset työuupumuksen yleisestä lisääntymisestä (Nakari 2003, 62). Yksilön 

työkyky määräytyy monien eri tekijöiden mukaan. Työkykyä määritteleviä tekijöitä ovat 

terveys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky), työntekijän koulutus ja 

kompetenssi (tiedot ja taidot), motivaatio ja työtyytyväisyys, arvot ja asenteet, jotka ovat 
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kaikki yhteydessä työntekijän voimavaroihin. Näihin vaikuttavat myös työn henkiset ja 

fyysiset vaatimukset sekä työympäristö ja työyhteisö. (Vahtera 1995, 97; Työelämän 

kehittämistyöryhmän muistio 2/2000, 18-20.)  

 

Työhyvinvointi on käsitteenä hyvin moniulotteinen ilmiö, sillä työhyvinvointi tarkoittaa 

yhdelle ihmiselle yhtä ja toiselle toista. Se on paitsi yksilöllinen kokemus myös 

yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen ilmiö. Työhyvinvoinnin käsitteelle ei ole löydettävissä 

suoraa tai selkeää määrittelyä aihetta käsittelevistä tutkimuksista, selvityksistä tai 

raporteista, vaan käsitettä on pyritty konkretisoimaan näissä käytettyjen mittareiden, 

indikaattoreiden tai tavoiteltavien asioiden kautta. (Elovainio & Sinervo 1997; Kandolin 

& Huuhtanen 2000; Kuokkanen, Kinnunen & Mauno 2000; Wickström ym. 2000.) 

Tässä tutkimuksessa työhyvinvointia tarkastellaan yksilön näkökulmasta, jolloin 

olennaista on yksilön kokemusperäinen tunne siitä, millaiseksi hän kokee olonsa töitä 

tehdessään. Yksilön kokonaishyvinvointiin vaikuttaa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin osa-alueen tilanne sekä yksityiselämän ja työelämän keskinäinen suhde 

(Otala & Ahonen 2003, 19-20). 

 
Työn vaikutusta hyvinvointiin on tutkittu runsaasti. Työhyvinvointi voidaan ymmärtää 

työssä käyvän yksilön selviytymisenä työtehtävistään. Tähän vaikuttaa työntekijän 

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto, työyhteisön toimivuus sekä työympäristöön 

liittyvät erilaiset tekijät.  (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 17.) Työntekijän 

psyykkinen toimintakyky voidaan yleisellä tasolla määritellä yksilön kyvyksi suoriutua 

erilaisista henkistä ponnistelua vaativista tehtävistä. (Nakari 2003, 67.) Sosiaalinen 

toimintakyky on käsite, jonka määrittely tapahtuu pitkälti operationalisoinnin avulla. 

Työntekijän sosiaalisen toimintakyvyn tarkasteluun sisältyvät useimmiten yksilön 

vuorovaikutussuhteet ja aktiivisuus toimijana. Sosiaalista toimintakykyä on vaikea 

määritellä yleisellä tasolla, koska erilaiset työtehtävät edellyttävät erilaisia sosiaalisia 

valmiuksia. (Järvelä & Laukkanen 2000.) Olennaisina tekijöinä työhyvinvointiin 

vaikuttavat myös työsuhde, palkkaus ja työsopimustoimintaan liittyvät asiat, 

taloudellinen tilanne, elämänmuutokset, muut ympäristön tapahtumat sekä yksityis- ja 

perhe-elämän tilanne. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 17.) Työ- ja perhe-elämän 

tarpeiden yhteensovittaminen on ollut sekä eurooppalaisen että suomalaisen keskustelun 

ja tutkimuksen kohteena. Aihetta on käsitelty laajasti mm. Stakesin vuonna 1999 
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päättyneessä nelivuotisessa projektissa ja sen jatkeena olevassa YTY-hankkeessa (Työn 

ja perhe-elämän yhteensovittaminen työyhteisöissä: 

www.stakes.fi/hyvinvointi/lape/tyojaperhe/).  

 
Sosiaali- ja terveysministeriön (2005) julkaisussa ”Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja 

sen painoalueet terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta” kuvataan työhyvinvointiin 

vaikuttavia tekijöitä seuraavan kuvion (Kuvio 1) avulla. 

 

    TYÖHYVINVOINTI 

YKSI-
LÖ 

TYÖ- 
YHTEISÖ TYÖ- 

TALOUS- SOPIMUS 
TILANNE 

TYÖ- 
YMPÄRISTÖ

PALKKAUS ELÄMÄN- 
MUUTOKSET 

TYÖ- 
SUHDE 

 
KUVIO 1. Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). 

 

 
Kun yksilö kokee voivansa hyvin omassa työssään, hän kehittyy työtä tehdessään eikä 

tunne kuluvansa loppuun. Hyvinvointi työssä toteutuu, kun yksilö kokee työnsä 

mielekkääksi, hallitsee työtehtävänsä ja voi vaikuttaa niihin sekä muihinkin omaan 

työhönsä liittyviin asioihin. Kun työnteko tukee yksilön hyvinvointia, on työt mitoitettu 

siten, että yksilö hallitsee työtään eikä työ yksilöä. Hyvinvointiin sisältyy myös 

yhteisöllisyys ja vuorovaikutus työkavereiden kanssa. Työssä jaksamisen edellytyksenä 

on, että työn tuottaman tyydytyksen, työn vaatimien voimien ja levon kesken vallitsee 

tasapaino. Jos työ kuluttaa vain yksilön voimia eikä tuota lainkaan tyydytystä, 

muodostuu työstä välttämätön paha, jota on kestettävä elannon hankkimisen vuoksi.  

  

http://www.stakes.fi/hyvinvointi/lape/tyojaperhe/
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Toinen tapa tehdä työtä on, että se koetaan kiinnostavana ja siihen halutaan antaa oma 

työpanos. Työhyvinvointi on uhattuna, jos työn vaatimukset, yksilön voimavarat sekä 

odotukset ja työn tarjoamat mahdollisuudet ovat pitkään epätasapainossa keskenään. 

(Maslach & Leiter 1997, 1999; Ahola, Kivistö & Vartio 2006, 200.) Työntekijöiden 

erilaiset työlleen asettamat vaatimukset sekä yksilölliset edellytykset ja toiveet vastata 

työn asettamiin vaatimuksiin vaihtelevat yksilöiden välillä (Vahtera & Pentti 1997). 

Työn vaatimuksilla tarkoitetaan työn fyysisiä (esim. melu), psyykkisiä (esim. 

aikapaine), sosiaalisia (esim. työilmapiiriongelmat) tai organisatorisia piirteitä (esim. 

työn epävarmuus). Nämä työn asettamat vaatimukset vaativat tekijältään sekä henkisiä 

että fyysisiä ponnisteluja. (Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2005, 56.)  

 
 
Henkilöstön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa töiden organisoinnilla ja työssä vallitsevien 

sosiaalisten suhteiden laadulla (Vahtera, Kivimäki & Virtanen 2002, 8). 

Työhyvinvoinnin voidaan katsoa toteutuvan silloin, kun työn vaatimukset ovat 

kohtuulliset ja työssä on riittävästi voimavaroja. Työn tarjoamia voimavaratekijöitä 

voivat olla esimerkiksi työn vaikutusmahdollisuudet, palaute työstä, sosiaalinen tuki ja 

työsuhteen varmuus. Hyvinvoinnin kannalta epäedullisinta on, jos työn vähäiset 

voimavarat yhdistyvät runsaisiin työn vaatimuksiin. Työntekijän kokema työhyvinvointi 

vaarantuu erityisesti tilanteissa, joissa suuriin työn vaatimuksiin ja työn edellyttämään 

ponnisteluun yhdistyy huono työn hallinta ja työn vähäinen palkitsevuus. (Vahtera 1995, 

97; Työelämän kehittämistyöryhmän muistio 2/2000, 18-20; Vahtera, Kivimäki & 

Virtanen 2002, 9; Hakanen 2004.) Työn hallinta muodostuu neljästä osa-alueesta: 1) 

vaikutusmahdollisuudet, 2) työn monipuolisuus, 3) osallistumismahdollisuudet ja 4) 

työyhteisön sosiaalinen tuki ja johtamisen oikeudenmukaisuus (Pohjonen, Murtonen, 

Toikka & Tamminen 2003, 5). 

 
Vaikutusmahdollisuuksilla tarkoitetaan sitä, että työntekijällä on sananvaltaa itseään 

koskeviin asioihin kuten, työaikoihin, työtahtiin, työmenetelmiin tai työnjakoon. Työ on 

monipuolista, jos työntekijällä on mahdollisuus käyttää työssään monipuolisesti omia 

tietojaan, taitojaan ja osaamistaan. Työn hallinnan tunteen kannalta on tärkeää, että 

työntekijä voi osallistua omaa työtään, työympäristöään ja työolosuhteitaan koskeviin 

päätöksentekotilaisuuksiin. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi erilaiset kokoukset ja 

osasto- tai työyksikköpalaverit. Työyhteisön sosiaalinen tuki ja johtamisen 

oikeudenmukaisuus sisältää yksilön saaman tuen, avun ja arvostuksen sekä työtovereilta 
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että esimiehiltä. Jotta tukea, apua ja arvostusta on työpaikalla mahdollista saada, on 

edellytyksenä avoin ja luottamuksellinen työilmapiiri. (Nuikka 2002, 17-26; Vahtera, 

Kivimäki, Ala-Mursula & Pentti 2002, 29; Pohjonen ym. 2003, 5.) Oikeudenmukainen 

kohtelu kertoo työntekijöille heidän asemastaan ja arvostuksestaan ryhmässä. Se on 

sosiaalisia sääntöjä ja sosiaalista kanssakäymistä määrittelevä asia, joka vaikuttaa 

työntekijöiden identiteettiin, itsetuntoon, työhön, ryhmään samaistumiseen ja 

sitoutumiseen. (Elovainio & Kivimäki 2004, 50-57.) 

 
Hyvä työnhallinta edistää työntekijöiden terveyttä ja ehkäisee kuormittumista. 

Työntekijä, joka kokee hallitsevansa työnsä, viihtyy siinä, on sitoutunut työhönsä ja 

hänen työsuorituksensa ovat laadukkaita. Kun työn hallinnassa on puutteita, näkyy se 

usein työssä kuormittumisena, työyhteisön ihmissuhdeongelmina ja heikkona 

ilmapiirinä. Jokaisen työntekijän on tärkeää huolehtia itsestään, mutta sen lisäksi on yhtä 

tärkeää, että koko työyhteisö ponnistelee yhdessä oman toimintansa kehittämiseksi. Kun 

työntekijät voivat hyvin työssään, on työyksikön toiminta sujuvaa ja edellytykset 

potilaiden hyvälle hoidolle löydettävissä. (Pohjonen ym. 2003, 5-6.)  

 

Suomessa työn hallinta nähdään yleisesti yhdeksi työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen 

edellytykseksi. Sillä on olennainen merkitys myös hyvän terveyden ylläpidossa. Huono 

työnhallinta lisää mm. sairauspoissaoloja ja psyykkisen rasittuneisuuden, 

mielenterveysongelmien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä. (Vahtera, Ahonen, 

Antikainen, Pentti, Ala-Mursula & Kangas 1999, 9-10; Parvikko 2000, 163; Elo, Liira, 

Karjalainen, Nikkarinen, Nygård, Vahtera & Varonen 2001, 95.) Niemelän ym. (1996, 

5) mukaan sosiaalinen tuki pystyy osittain korvaamaan vähäisiä työn hallinnan 

mahdollisuuksia, sillä sosiaalisen tuen avulla voidaan pyrkiä ehkäisemään työstä 

aiheutuvan kuormittuneisuuden haittavaikutuksia.  

 

2.2 Työn psyykkinen ja sosiaalinen kuormittavuus 

 

Työelämän tutkimuksissa käytetään kuormittavuus-käsitteen ohella myös käsitteitä 

kuormitus, kuormittuneisuus ja stressi. Stressitekijä on tapahtuma, jonka yksilö kokee 

vaarantavan muun muassa psyykkistä hyvinvointiaan. (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem 

& Nolen-Hoeksema 2000, 486-487.) Rajalan (1997, 31) mukaan näiden käsitteiden 

avulla pyritään mallintamaan stressi-ilmiötä yksinkertaisesti siten, että oletetaan 
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työympäristössä esiintyvän tietyn kuormituksen, joka vaikuttaa työntekijään 

kuormittavasti ja aiheuttaa hänelle kuormittuneisuutta. Kuormittuneisuuden käsitteeseen 

liittyvät sekä yli- että alikuormitus, kasautuva kuormitus ja kuormitustekijät suhteessa 

ihmisen perusolemukseen.  Alikuormitusta voi esiintyä, jos työntekijällä on työssään 

hänen kykyihinsä nähden liian helppoja tehtäviä. Ylikuormitus syntyy, jos työntekijän 

ammattitaito ja työkokemus eivät riitä työtehtävien suorittamiseen tai työtehtäviä on 

liian paljon työntekijän suorituskapasiteettiin nähden. Tämä ilmaistaan yleensä kiireen 

tuntuna työssä. (Niskanen & Murto 2000, 40-51.) 

 
Työkuormitus syntyy yksilön ja työn vuorovaikutuksessa. Työn kuormittavuus voi olla 

joko positiivista, jolloin se antaa voimavaroja ja motivoi tekijäänsä, tai negatiivista, 

jolloin se on haitallista ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. (Lindström, Elo, 

Kandolin, Ketola, Lehtelä, Leppänen, Lindholm, Rasa, Sallinen & Simola 2002, 9.) 

Kuormittumiseen vaikuttavat positiivisesti itsenäisen työskentelyn ja kouluttautumisen 

mahdollisuus, esimiehen kehittämisaktiivisuus sekä kehityskeskustelujen toteuttaminen 

(Nakari 2003).  

 

Jokaisen työntekijän yksilöllinen elämänhallinnan tunne kuvaa ihmisen 

kokonaissuhtautumista kuormitustekijöiden kohtaamiseen työelämässä (Kalimo, 

Olkkonen & Toppinen 1993; Vahtera & Pentti 1997). Työelämässä voi tehdä havaintoja 

siitä, että samoissa työtehtävissä toimivat voivat kokea työhyvinvointisa hyvin eri 

tavoin; yksi työntekijä saattaa kamppailla vakavien jaksamisongelmien kanssa, mutta 

toinen nauttii ja innostuu samasta työstä päivä toisensa jälkeen. Syyt hyvinvoinnin 

eroihin voivat johtua yksilön taustatekijöistä (esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, 

perhetilanne) tai organisaatioon liittyvistä tekijöistä, joista esimerkkinä voi olla 

epäoikeudenmukainen johtaminen. Osaselitys työhyvinvoinnin eroihin voi löytyä myös 

persoonallisuustekijöistä. (Elovainio & Kivimäki 2002; Feldt, Mäkikangas & Kokko 

2005, 75.) 

 
Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien psyykkistä kuormitusta on tutkittu lähinnä 

subjektiivisina ilmaisuina kyselyjen ja haastattelujen avulla. Tämän vuoksi heidän 

työoloistaan ja niiden kehittymisestä ei ole systemaattista rekisteritietoa samalla tavalla 

kuin terveydentilasta. Tutkimustulosten mukaan psyykkisen kuormittavuuden on koettu 

lisääntyneen viime vuosina (Keckman-Koivuniemi 2000; Markkanen & Montin 2002). 
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Työntekijän psyykkisen hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että työ sujuu hyvin ja 

työntekijä saa työssään aikaansaamisen tunteita.  Psyykkinen hyvinvointi työssä näkyy 

työntekijän jaksamisena ja voimavarojen riittämisenä myös työn ulkopuoliseen elämään. 

Työtä voidaan pitää mahdollisuutena kasvuun tai kulumiseen ja yksilö voi vaikuttaa 

siihen pitkälti omalla toiminnallaan. Työntekijän psyykkiseen kuormittavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä ovat työn vähäiset tai liialliset vaatimukset sekä työympäristö ja  

työyhteisö. (Riikonen 2003, 74-81.)  

 
Vuorotyö kuormittaa tekijäänsä, koska se aiheuttaa yhteensopimattomuutta elimistön 

vuorokausirytmien ja työn ulkopuolisen sosiaalisen elämän kanssa. Vuorotyön 

kuormittavuus näkyy yleisimmin unen ja vireyden heikkenemisenä. Sosiaalisen elämän 

häiriintyminen korostuu, jos työvuorot ovat epäsäännölliset, ne ovat tiedossa vain 

lyhyeksi jaksoksi eteenpäin ja työntekijä ei voi niihin itse vaikuttaa. (Lindström ym. 

2002, 19-20.) 

 
Työelämän muutoksista voi muodostua kuormitustekijöitä. Erityisesti ikääntyvillä 

työntekijöillä on uuden oppimiseen ja muutoksiin sopeutumiseen liittyviä ongelmia. 

Nopean kehityksen on todettu lisäävän myös turvattomuutta ja epävarmuutta. Toisaalta 

uusi teknologia ja sen hyödyntäminen voi toimia kuormitustekijöitä vähentävästi. Se, 

miten uudistukset toteutetaan, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten työntekijät 

asennoituvat muutoksiin.  On myös tutkittu, että uudet haasteet ja työn muutokset ovat 

lisänneet työntekijöiden hyvinvointia, koska työnkuva on monipuolistunut ja työntekijät 

ovat saaneet lisää vastuuta. (Prosser ym. 1997.) Esimiestasolla työskentelevien kohdalla 

on havaittu muutospaineiden ja psyykkisen kuormittuneisuuden hallintakeinona olevan 

omaehtoinen työajan pidentäminen. Tämä saattoi johtaa tutkimustulosten mukaan 

ylikuormittumiseen ja vakavaan työuupumukseen. (Aitta 2000, 147-154.) 

 
Psyykkinen kuormittavuus lisääntyy, kun päätöksentekomahdollisuudet vähenevät ja 

työn vaatimukset lisääntyvät (Riikonen 2003, 80). Laamasen ym. (2002, 54) 

tutkimustulosten mukaan uupuminen on voimakkaampaa silloin, kun työssä esiintyy 

usein kovia vaatimuksia, paineet kasvavat ja oma elämäntilanne tuntuu raskaalta. Jotta 

uupumista voitaisiin ehkäistä, tulisi työn hyviä puolia lisätä sekä kiinnittää huomiota 

työyhteisön ilmapiiriin ja sosiaalisuuden tukemiseen. Uupuminen on mahdollista välttää 

myös huomioimalla ja vaikuttamalla työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen 

hyvinvoinnin edistämiseen sekä vähentämällä työn ulkopuolisia rasitustekijöitä. 

  



   9

 
Työpaikan ihmissuhteet vaikuttavat yhtenä keskeisenä tekijänä työntekijöiden 

hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, olivatpa kyseessä sitten suhteet alaisiin, esimiehiin 

tai samalla tasolla oleviin työtovereihin. Kauan jatkuva, keskeisissä työyhteisön 

ihmissuhteissa esiintyvä kitka ja ristiriita vievät voimia ja saattavat synnyttää vakaviakin 

kuormitustiloja. Työyhteisön ilmapiirin heikkeneminen näkyy työyhteisön stressitason 

nousuna ja sairauspoissaolojen lisääntymisenä. Ilmapiirin paranemisen myönteinen 

vaikutus hyvinvointiin näkyy työyhteisössä viiveellä. (Kalimo & Hakanen 2000, 125.) 

Myös eri näkemykset työhön liittyvistä asioista, arvojen erilaisuus ja kiire voivat 

heijastua työyhteisöön huonoina ihmissuhteina (Nuikka 2002, 33). 

 
Vuorovaikutussuhteilla on myönteinen vaikutus psyykkiseen hyvään oloon ja 

tyytyväisyyteen. Ihmissuhteissa koetut epäonnistumiset saavat suuren painon 

kuormitustekijöinä työpaikoilla. Nakarin (2003) tutkimustulosten mukaan ilmapiiri ja 

hyvinvointi vaihtelivat taustatekijöiden mukaan siten, että nuorimmat työntekijät 

kokivat ilmapiirin ja hyvinvointinsa parempina kuin muut. Hankalin tilanne oli 30 – 39  

-vuotiailla työntekijöillä. Toisaalta kunta-alan työntekijöihin kohdistuneessa 

tutkimuksessa tehtiin havainto, että henkilöstön ikääntyminen ei selitä sairastumisen 

lisääntymistä (Vahtera, ym. 1999). 

 

Palvelualoilla työskentelevien ihmissuhteet muodostuvat asiakkaiden tai potilaiden ja 

henkilökunnan välisestä vuorovaikutuksesta. Ihmissuhteiden rasittavuutta arvioitaessa 

onkin tärkeää huomioida sekä ihmissuhteiden määrä että niiden laatu. Työ, jossa 

tarvitaan vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, on työntekijälle henkisesti kuormittavaa, 

koska hän tekee työtä omalla persoonallaan. (Työturvallisuuskeskus 2003.) 

 
Ihminen kaipaa palautetta työstään. Työsuoritusta koskeva palautteen puute aiheuttaa 

työntekijälle epävarmuutta siitä, miten hänen työsuorituksensa tyydyttää organisaatiota, 

tai jos työntekijä ei saa kiitosta hyvästä työsuorituksestaan, alkaa se kiusata ennen pitkää 

työntekijöitä. Työyhteisön hyvinvoinnin tarkastelu tuo esimiehille haasteita, sillä heidän 

täytyy osata huomioida työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja antaa tukea. (Suominen & 

Vuorinen 1999, 71.) Riikosen (2003, 74) mukaan esimiesten antama tuki työyhteisössä 

on parantunut.  Tästä huolimatta Sarven (2004, 51) tutkimustulokset osoittavat, että 

hoitotyöntekijät kokevat työtovereilta saadun sosiaalisen tuen ja avun paremmaksi kuin 
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esimieheltä saadun tuen. Työhön liittyvissä käytännön toiminnoissa luotetaan kuitenkin 

suurimmaksi osaksi esimieheltä saatuun tukeen. 

 
Vastuu on eräs kuormitustekijä terveydenhuollon parissa työskentelevillä. 

Terveydenhuollossa toisen ihmisen elämä saattaa riippua työntekijän päätöksistä ja 

toimenpiteistä, eikä työntekijä voi olla aina täysin varma tekemistään ratkaisuista. 

(Välimäki & Mäkitalo 2000, 17.) Vastuusta muodostuu kuormitustekijä silloin, kun 

vastuullisia päätöksiä tehtäessä oma pätevyys, työn jatkuvuus, toisten ihmisten 

turvallisuus ja suuret taloudelliset arvot ovat jatkuvasti koetuksella. Päätöksenteon 

kuormittavuus lisääntyy, jos työntekijällä ei ole käytettävissään riittävästi aikaa eri 

vaihtoehtojen harkintaan ja seurausten erittelyyn. Ammattitaidon kehittäminen auttaa 

henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Koulutukseen hakeutuminen saattaa lisätä 

työmäärää hetkellisesti, mutta ajan kuluessa sen on todettu olevan tehokas tapa jaksaa ja 

voida paremmin. Työntekijöiden on todettu jaksavan jatkuvassa muutostilanteessakin 

paremmin, jos he ovat ajan tasalla asioista. Taidot eivät kuitenkaan kehity itsestään, 

vaan siihen tarvitaan työntekijän omaa panostusta ja motivoitumista. (Hakanen, Ahola, 

Härmä, Kukkonen & Sallinen 1999, 31.)  

 
Työntekijällä on oma määrätty paikka eli rooli työpaikallaan. Rooli muodostuu 

organisaation muiden tahojen työntekijään kohdistamista odotuksista. Työpaikan 

johdolla on ratkaiseva vaikutus rooliodotuksiin. Työntekijä saa nämä rooliodotukset 

tietoonsa toimenkuvien ja muiden menettelytapoja koskevien ohjeiden muodossa. Kun 

työntekijän tehtävät ovat selkeästi määritelty, on myös hänen roolinsa selkeä. Tämä taas 

on tärkeä edellytys sille, että työntekijä voi toimia niin, että tavoitteet tulevat 

saavutetuiksi. (Kalimo 1987, 55-56.)  

 

Työntekijän jatkuva tai toistuva epäselvyys omasta roolistaan työpaikalla eli työn 

tavoitteista on yksi työelämän vakavista kuormitustekijöistä. On välttämätöntä, että 

työnkuva on selkeä ja ymmärrettävissä, mutta määritelty siten, että työntekijällä on 

riittävä vapaus sopeuttaa ja rytmittää työtänsä oman mielensä mukaisesti. Palvelu- ja 

hoitotehtävissä työskentelevien työrooleihin sekoittuvat potilas- ja asiakaskunnan omat 

tavoitteet ja henkilökuntaan kohdistamat odotukset, jotka eivät aina ole sellaisia, joista 

työpaikalla annetaan ohjeita. (Kalimo 1987, 56.)  
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Riikosen (2003, 74) mukaan psyykkinen hyvinvointi työelämässä on parantunut tämän 

vuosituhannen aikana. Psyykkisen hyvinvoinnin kohentumiseen on vaikuttanut työn 

monipuolistuminen ja mahdollisuus vaikuttaa työtään koskeviin asioihin aikaisempaa 

paremmin. Toisaalta työelämässä on myös kielteisiä puolia, kuten kiire, työmäärän 

lisääntyminen ja pysyvien työsuhteiden väheneminen. Terveydenhuollon alalla 

työskentelee paljon henkilöitä määräaikaisissa työsuhteissa. Lyhytaikaiset työsuhteet 

voivat aiheuttaa ongelmia, kuten epävarmuutta työsuhteen jatkumisesta, heikompia 

mahdollisuuksia neuvontaan, ohjaukseen ja koulutukseen työssä sekä riittämätöntä 

työyhteisöön kiinnittymistä. Nämä puolestaan heikentävät työkykyä sekä hyvinvointia 

työssä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005.)  

 

Työelämän uusia riskejä ovat mm. ikääntyvän työntekijän jaksaminen, väkivalta työssä 

ja henkisen kuormituksen kasvu (Rantanen 2000).  Väkivaltatilanteita esiintyy aiempaa 

useammin ja ne huolestuttavat erityisesti mielenterveys- ja päihdetyöntekijöitä (Laine & 

Wickström 2000). Väkivallan kohteeksi joutuminen on työntekijälle hyvin raskasta. 

Jatkuva pelko ja ahdistus väkivallan uhan takia saattaa vaikuttaa myös työntekijän 

työssä jaksamiseen. (Saarela & Isotalus 2000.) Psykiatrisessa sairaalassa väkivaltaiset 

tapahtumat ovat varsin tavallisia. Tutkimusten mukaan esimerkiksi skitsofrenia lisää 

henkirikosriskiä 5 – 10 -kertaiseksi. (Tiihonen 1999.) Aggressiivisuus on hoitajille 

haitta- ja stressitekijä mielenterveystyössä (Lanza, Kayne, Hicks & Milner 1991), koska 

käytännössä enimmäkseen he ovat potilaiden aggressiivisuuden kohteina (Apo & 

Keskinen 1983). Hoitajat kokevat tutkimusten mukaan osastoilla esiintyvän väkivallan 

traumaattisena, vaikka suurin osa hoitajiin kohdistuneesta väkivallasta aiheuttaa vain 

lieviä psyykkisiä tai fyysisiä vaurioita uhrilleen (Whittington & Wykes 1992). Potilaan 

uhkaavan ja vaikean käyttäytymisen kohtaaminen herättää hoitajissa erilaisia 

tuntemuksia, ja aggressiivisuus vaikutta hoitajiin eri tavoilla. Verbaalisen 

aggressiivisuuden aiheuttamia vaikutuksia hoitajiin on tutkittu suhteellisen vähän; sitä 

saatetaan pitää jopa normaalina osana mielenterveyden ammattilaisen työtä. Kun 

fyysinen aggressiivisuus johtaa eriasteisiin ruumiillisiin vammoihin, sanallinen 

aggressiivisuus saattaa johtaa psykologiseen traumaan. Hoitajat kokevat vihaa, ja heidän 

ahdistuneisuutensa ja stressitasonsa saattavat olla jopa korkeampia kuin fyysisen 

väkivallan kohteeksi joutuneiden hoitajien. (Adams & Whittington 1995.) 
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Mielenterveystyössä työnohjaus on mielletty kaikkien työntekijöiden oikeudeksi. Se on 

osa työtä, jossa ohjattava tutkii ja tarkastelee omaa työtään sekä omaa itseään. 

Käytännössä on kuitenkin selvästi ollut havaittavissa, että työnohjauksen vähäisten 

voimavarojen niukkuus on johtanut sellaiseen käytäntöön, että pääasiallisesti 

työnohjausta ovat saaneet ainoastaan pitkäaikaisessa työsuhteessa olevat henkilöt. Tämä 

ei ole tarkoituksenmukaista, jos esimerkiksi tavoitellaan toiminnan korkeaa laatua. 

Työnohjaus on keino henkisen kuormituksen keventämiseksi, ja se auttaa työntekijää 

jaksamaan ja onnistumaan työssä. (Paunonen-Ilmonen 2001, 48.) Työnohjaus tarjoaa 

tukea yksilölliseen kasvuun sekä työhön, ja sen tavoitteena on tukea ammatillista kasvua 

sekä vahvistaa osaamista (Suominen & Vuorinen 1999, 72). Työmäärän ja 

tehokkuusvaatimusten lisääntyminen ja henkilöstön vähentäminen ovat johtaneet siihen, 

että työn kuormittavuus lisääntyy jatkuvasti. Nykyisin hoitohenkilökunnaltakin 

odotetaan erityistaitojen ohella yhä laajempien tehtäväkokonaisuuksien hallintaa. 

Edellisen kaltaisten ilmiöiden takia on tärkeää tukea henkilöstön jaksamista 

työnohjauksellisilla ja koulutuksellisilla keinoilla. Työnohjauksen vaikutukset voidaan 

osoittaa kolmella alueella: ohjattavan toimintaan vaikuttaminen sitä parantaen ja laatua 

kohottaen, ohjattavan ammatti-identiteetin vahvistuminen ja selkiytyminen sekä 

työyhteisöjen toiminnan parantuminen. Edellä mainitut sisältävät monia työnohjauksen 

muitakin positiivisiksi todettuja vaikutuksia. Samalla kun uupumus lievittyy ja sitä 

ehkäistään, lisääntyy työtyytyväisyys, ja sillä taas puolestaan on todettu olevan yhteys 

toiminnan laatuun. Stressin ja uupumuksen yhteydet vahvistuneeseen ja selkeytyneeseen 

ammatti-identiteettiin ovat myös selvästi todettavissa. (Paunonen-Ilmonen 2001, 11-18.) 

 

Työntekijä voi kokea tyytymättömyyden tunnetta, jos hän ei voi vaikuttaa työtään ja 

työpaikkaansa koskeviin asioihin. Tämä liittyy myös tiedottamiseen ja tiedon saamiseen 

työtä koskevista asioista. Puutteellinen tiedottaminen ja palautteen saanti on todettu 

yleisesti tyytymättömyyden ja työssä kuormittumisen aiheiksi. Työ saattaa olla myös 

sellainen, että siinä on liian paljon tietoa ja informaatiota ilman järjestystä. 

Informaatiotulva voi johtaa työn psyykkisen kuormittavuuden lisääntymiseen. (Kasvi, 

Vartiainen & Pulkkis 2000, 188.) Myös kommunikaation avoimuuden ja tasapuolisen 

kohtelun puutteesta voi seurata kuormittumista (Elovainio, Kivimäki & Vahtera 2002). 

 

Tässä tutkimuksessa työn psyykkisillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan itse työhön ja 

työn organisointiin liittyviä kuormitustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa työntekijän 
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terveydelle tai hyvinvoinnille. Työn sosiaalisilla kuormitustekijöillä viitataan 

vuorovaikutustilanteiden häiriöihin, puutteisiin tai heikkoon laatuun (Taulukko 1). 

 

 
TAULUKKO 1. Työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät tässä tutkimuksessa. 

 
Psyykkiset kuormitustekijät  Sosiaaliset kuormitustekijät 

Työhön liittyvät rooliodotukset Vuorovaikutus 
- työroolin selkeys  - esimiestuki 
- rooliristiriidat työssä  - työtoverien tuki 
Työn ennustettavuus seuraavan - tuki ystäviltä ja sukulaisilta  
kuukauden aikana  Ryhmätyön arviointi 
Haasteiden etsiminen työssä   
Väkivalta työssä 
Työnohjauksen puute 
 
 

2.3 Työn kuormittavuus mielenterveystyössä 

 

Mielenterveystyö on tiimityötä. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on keskeinen 

tekijä työyhteisöjen työilmapiirin muotoutumisessa (Välimäki & Mäkitalo 2000, 17). 

Mielenterveystyössä hoitotyön osa-alueeseen kuuluu erityisesti potilaan kohtaaminen, 

ymmärtäminen ja kokonaisvaltaiseen hoitamiseen liittyvät asiat. Ihmissuhdetyössä, 

johon mielenterveystyö lukeutuu, on raportoitu erityisesti tunnepitoisten voimavarojen 

ehtymistä ja emotionaalista väsymystä, joka kehittyy hoitotilanteissa jatkuvassa ja 

läheisessä vuorovaikutuksessa autettavien kanssa. Jos potilaiden odotukset ja 

vaatimukset koetaan ylivoimaisiksi, on seurauksena suhtautumistavan muutos potilaita 

kohtaan. (Kalimo & Toppinen 1997.) Psyykkisesti sairastunut asiakas saattaa käyttäytyä 

hyvinkin poikkeavasti, kieltää sairautensa ja hoidon tarpeensa sekä kohdella läheisiään 

ja auttajiaan vihamielisesti. Tämä herättää sekä potilaan läheisissä että auttajissa erilaisia 

tunteita. He joutuvat kohtaamaan tilanteessa sekä auttamishaluun liittyvät positiiviset 

tunteet että pelon, turhautuneisuuden, katkeruuden ja vihan tunteensa. Tämä saattaa 

käynnistää hoitotyöntekijässä syvällisen pohdinnan omasta työmotivaatiosta tai 

jaksamisesta. (Välimäki, Holopainen & Jokinen 2000, 182.) Mielenterveystyön 

kuormittavuudessa näkyy usein hoitotyöntekijöiden tunnepuolen uupumista ja henkistä 

väsymistä (Latvala, Janhonen & Wahlgerg 1999). 
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Tutkimuksissa mielenterveystyön ja psykiatrisen hoitotyön kuormittavuutta on käsitelty 

stressitekijöiden, työtyytyväisyyden ja työtyytymättömyyden, työn kuormittavuuden, 

työn itsenäisyyden, työilmapiirin, työmotivaation, työympäristön, työn hallinnan, työn 

määrän, työn vaatimusten, sosiaalisen tuen, tiimityön, organisaation tuen, työpaineiden, 

työroolien ja työuupumuksen näkökulmista. Näiden lisäksi on tarkasteltu potilaiden 

hoitajiin kohdistaman väkivallan sekä mielenterveyspotilaita kohtaan olevien asenteiden 

yhteyttä työssä kuormittumiseen. Tutkimuksissa on kartoitettu myös mielenterveystyön 

positiivisia ja negatiivisia piirteitä sekä työntekijöiden jaksamista tukevia tekijöitä. 

(Liite 1.) 

 

Mielenterveystyön stressitekijät liittyivät muun muassa potilaiden hoitoon (Burnard, 

Edwards, Fothergill, Hannigan & Coyle 2000; Kipping 2000), henkilöstön asenteisiin ja 

käyttäytymiseen (Prosser, Johanson, Kuipers, Szmukler, Beddington & Thornicroft 

1997; Siipola 1997; Hopkinson, Brown, Fagin, Bartlett & Leary 1998; Berg & Hallberg 

2000; Kipping 2000), resursseihin, jolla tarkoitettiin työntekijöiden vähäistä määrää ja 

heikkoa pätevyyttä (Pöyhönen 1987; Sullivan 1993; Prosser ym. 1997; Kipping 2000; 

Dallander & Nolan 2002), työn piirteisiin, itseen kohdistuviin odotuksiin, tuen 

puutteeseen, kulttuuriseen ympäristöön, uraan, olosuhteisiin, hoidon huonoon laatuun ja 

organisaation muutoksiin liittyvään turvattomuuteen (mm. Kipping 2000; Dallander & 

Nolan 2002). Seuraavaksi tarkastelemme aikaisempien tutkimusten tuloksia potilaiden 

hoidon, henkilöstösuhteiden, organisaation ja työnhallinan näkökulmista (kts. Taulukko 

2).  

 

Tutkimusten mukaan potilaiden hoidossa stressaavinta on potilaiden aggressiivisuus, 

itsetuhoisuus, potilaiden kuolema, rajoittaminen, pakkolääkitys, tahdonvastainen hoito 

ja väkivaltaisuus (Burnard ym. 2000; Kipping 2000; Pitkänen 2003). Hoitajiin 

kohdistunut väkivalta voi olla verbaalista tai fyysistä väkivaltaa, aseella uhkaamista tai 

paikkojen rikkomista. Väkivallan uhka aiheuttaa hoitohenkilökunnassa stressiä, 

varuillaanoloa, pelkoa ja työmotivaation laskua. (Pitkänen 2003.) 

 

Henkilöstösuhteissa stressaavimpina tekijöinä pidettiin henkilöstön negatiivisia asenteita 

potilaita kohtaan, heikkoa työmotivaatiota ja kielteistä työilmapiiriä. Kielteisellä 

työilmapiirillä tarkoitettiin tiimin jäsenten välistä heikkoa yhteistyötä (Siipola 1997; 

Kipping 2000), toisten ammattilaisten ristiriitaisia odotuksia (Prosser ym. 1997), eriäviä 
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käsityksiä potilaan hoidon linjauksista (Berg & Hallberg 2000) sekä rooliristiriitoja ja 

valtataistelua (Hopkinson ym. 1998; Carpenter, Schneider, Brandon & Wooff 2003). 

Pöyhösen (1987) väitöskirjan mukaan henkilöstösuhteiden kuormittavuutta lisäsi myös 

henkilökunnan vaihtuvuus ja riittävän ohjauksen puute. 

 

Organisaatiosta johtuvia kuormitustekijöitä olivat heikot suhteet johtoon, jolla 

tarkoitettiin autoritääristä, etäistä ja arjen realiteetteja ymmärtämätöntä johtoa 

(Dallender & Nolan 2002) sekä organisaation hallinnon välinpitämättömyyttä 

(Pöyhönen 1987). Jos organisaation tavoitteet ja päämäärät koettiin epäselkeinä eivätkä 

ne olleet kaikkien tiedossa (Sullivan 1993), esimiehet eivät antaneet työntekijöille 

positiivista palautetta (Dallender, Nolan, Soares, Thomsen & Arnetz 1999) tai esimiehet 

eivät olleet tasa-arvoisia (Berg & Hallberg 2000), koki hoitohenkilökunta 

kuormittuvansa. 

 

Työn hallinnan puute on yksi mielenterveystyön kuormitustekijöistä.  Suuri työmäärä ja 

työn vaatimukset kuormittivat työntekijöitä ja heikensivät työtyytyväisyyttä (Sullivan 

1993; Munro, Rodwell & Harding 1998; Pääkkönen 2003; Schnorr 2005). Heikot 

etenemis- ja kehittymismahdollisuudet, vähäiset vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 

sekä liian laaja vastuualue kuormittivat hoitotyöntekijöitä (Pöyhönen 1987; Sullivan 

1993; Dallander ym. 1999). 
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TAULUKKO 2.  Mielenterveystyön kuormittavuustekijät aikaisemmissa tutkimuksissa. 
 
 
KUORMITTAVUUSTEKIJÄT 
 
 
POTILAS- HENKILÖSTÖ- ORGANISAATIO TYÖN  
SUHTEET SUHTEET    HALLINTA 
  
      
*aggressiivisuus, *negatiivinen asenne *heikot suhteet   *suuri työmäärä  
itsetuhoisuus, kuolema, potilaisiin  johtoon  *suuret työn 
rajoittaminen, pakko- *heikko työmotivaatio *hallinnon      vaatimukset 
lääkitys, tahdonvastainen *kielteinen työilmapiiri välinpitämättömyys *heikot  
hoito ja väkivaltaisuus *ristiriitaiset odotukset *epäselvät tavoitteet etenemis- 
  *eriävät käsitykset hoito- *positiivisen palautteen ja kehittymis- 
  linjauksista  puute  mahdollisuudet 
  *rooliristiriidat  *esimiehen epätasa- *vähäiset 
  *valtataistelu  arvoisuus  vaikutusmahdol- 
  *henkilökunnan    lisuudet 
  vaihtuvuus    *liian laaja 
  *riittävän ohjauksen   vastuualue 
  puute 
 
 

 

Avohoidossa työskentelevät hoitajat olivat aikaisempien tutkimusten mukaan enemmän 

sitoutuneita työhönsä kuin osastohoidossa työskentelevät. Avohoidossa tehtävä työ 

koettiin itsenäisempänä ja työnteossa arvostettiin enemmän luovuutta kuin osastotyössä. 

(Fielding & Weaver 1994.) Työn itsenäisyyttä avohoidossa ei koettu aina positiivisena 

asiana, vaan työntekijöiden kuormitusta lisäsi eristäytyminen ihmisistä, jotka olisivat 

voineet tarjota tukea ja apua esimerkiksi päätöksentekotilanteissa. Itsenäinen 

päätöksenteko koettiin stressiä lisäävänä tekijänä, joka laski työmotivaatiota.  

(Hopkinson ym. 1998.) Avohoidossa työskentelevät kokivat kuormittavana palveluiden 

puutteen sekä tiedon siitä, että potilaat joutuvat jonottamaan palveluita kauan (Fagin, 

Brown, Bartlett, Leary & Carson 1995). 

 

Työtyytyväisyyden lähteinä sekä avo- että osastotyössä olivat työn vaihtelevuus ja 

potilaskontaktit (Hopkinson ym. 1998; Dallander & Nolan 2002), työkavereilta saatu 

tuki, tiimiin kuuluminen, kontaktit työtovereiden kanssa, potilaista huolehtiminen sekä 

heidän kuntoutumisensa näkeminen (mm. Berg & Hallberg 2000; Walsh & Walsh 2002; 

Carpenter ym. 2003). Positiiviset asenteet mielenterveyspotilaita kohtaan, roolien 

selkeys sekä työhönsä sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät ennakoivat 

työtyytyväisyyttä (Siippola 1997; Carpenter ym. 2003). 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien 

hoitotyöntekijöiden kokemuksia psyykkisistä ja sosiaalisista kuormitustekijöistä 

mielenterveystyössä sekä näiden kuormitustekijöiden yhteyttä työhyvinvoinnin 

kokemiseen. Lisäksi tarkoituksena oli vertailla psyykkisten ja sosiaalisten 

kuormitustekijöiden eroja osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien sekä kahden 

erilaisen organisaation hoitotyöntekijöiden välillä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa 

hoitohenkilökunnan kokemasta työhyvinvoinnista sekä työn psyykkisistä ja sosiaalisista 

kuormitustekijöistä. 

 

Tutkimusongelmat: 

 

1. Millaisena hoitotyöntekijät kokevat työhyvinvointinsa mielenterveystyössä? 

2. Millaisia eroja työhyvinvoinnissa on kahden erilaisen organisaation sekä avohoidossa 

ja osastotyössä työskentelevien hoitotyöntekijöiden välillä? 

3. Millaisia psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä esiintyy mielenterveystyössä? 

4. Millaisia eroja psyykkisissä ja sosiaalisissa kuormitustekijöissä on kahden erilaisen 

organisaation sekä avohoidossa ja osastotyössä työskentelevien hoitotyöntekijöiden 

välillä? 

5. Miten taustamuuttujat ovat yhteydessä työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin? 

6. Miten psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät ovat yhteydessä työntekijöiden 

kokemaan työhyvinvointiin? 

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1 Tutkimuksen aineisto ja aineistonhankinta 

 

Tutkimus toteutettiin 1.5. – 15.6.2007 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän 

tulosalueella (N = 204) ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikössä (N = 

350). Aineistona oli koko tulosalueen ja tulosyksikön hoitohenkilökunta (N = 554). 

Vastausaikaa annettiin kolme viikkoa, koska tutkimus ajoittui kesäloma-ajalle. 

Tutkimusluvat haettiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian 

tulosalueen ylihoitajalta (Liite 2) sekä Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 
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tulosyksikön johtavalta ylihoitajalta (Liite 3). Tutkimuslupia haettaessa määriteltiin 

yhdyshenkilö molempiin tutkimuskohteisiin.  

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jotka toimitettiin yhdyshenkilöille ja 

heidän toimestaan tulosalueen/-yksikön osastonhoitajille kirjekuorissa. Kuorissa oli 

kyselylomake (Liite 4), osoitteella varustettu palautuskuori ja tutkimuksen saatekirje 

(Liite 5). Osastonhoitajia informoitiin tutkimuksesta erillisellä kirjeellä (Liite 6). 

Osastonhoitajat jakoivat kuoret työntekijöilleen. Kustannussyistä vastaukset lähetettiin 

suljetussa palautuskuoressa sisäisen postin mukana yhdyshenkilölle. Vastausajan 

umpeuduttua tutkijat hakivat kyselylomakkeet yhdyshenkilöiltä. Lisäksi sovittiin, että 

jos kyselyitä palautuu vielä määritellyn vastausajan jälkeen kahden viikon aikana, 

yhdyshenkilö lähettää ne tutkijoille postitse. 

 

Määräpäivään mennessä kyselyyn vastasi 334 (62,8 %) hoitotyöntekijää, joista 187 

(vastausprosentti 53,4) työskenteli Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 

tulosyksikössä ja 147 (vastausprosentti 72,1) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän 

psykiatrian tulosalueella. Määräajan jälkeen ei palautunut yhtään kyselylomaketta. 

Kaikki kyselylomakkeet otettiin mukaan tutkimukseen, vaikka osassa oli puuttuvia 

tietoja. Myöhemmässä aineiston analyysissä kysymyksiin vastanneiden lukumäärä (N) 

vaihtelee juuri edellä mainitun syyn takia. 

 

4.2 Mittari 

 

Tutkimuksessa käytettiin QPSNordic-mittaria, koska se sopii työn ja terveyden välisen 

suhteen tutkimiseen. Menetelmä on syntynyt yhteispohjoismaisen tutkimustyön 

tuloksena ja kattaa keskeiset työn psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Mittari soveltuu työn 

psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden osallistuvaan kehittämiseen. Tämän lisäksi sitä 

voidaan käyttää tieteellisenä tutkimusvälineenä. (Elo, Dallner, Gamberale, Hottinen, 

Knardahl, Lindström, Skogstad & Qrhede 2000, 7-12.) Mittarin kehittämisen 

viitekehyksenä on käytetty muun muassa Karasekin (1985) Työn vaatimukset ja työn 

hallinta-mallia, joka perustuu olettamukseen, että henkinen kuormittavuus työssä 

aiheutuu työhön liittyvien vaatimusten ja työntekijän päätösmahdollisuuksien välisestä 

vuorovaikutuksesta. (Karasek 1985.) Karasekin mallissa työn vaatimuksista ja työn 

hallinnasta yhtenä lähtökohtana on työntekijöiden hyvinvointi. Karasekin malli 
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selvittelee työympäristön yhteyttä työntekijöiden kokemaan stressiin ja työn 

tuottavuuteen. Malli perustuu kahteen työn ominaisuuksia kuvaavaan muuttujaan: työn 

psykologisiin vaatimuksiin ja vaikutusmahdollisuuksiin. Vaikutusmahdollisuuksilla 

tarkoitetaan mahdollisuutta säädellä omaa työtään, käyttää kykyjään ja taitojaan sekä 

toimia itsenäisesti. (Karasek & Theorell 1990, 32.) Mittaria on käytetty muun muassa 

teollisuudessa ja palvelualoilla, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 

koulutusorganisaatioissa. 

 

QPSNordic muodostuu monivalintakysymyksistä ja väittämistä (yhteensä 123), jotka 

käsittelevät työn psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä, kuten työn vaatimuksia ja 

vaikutusmahdollisuuksia, rooliodotuksia, työn ennustettavuutta, sosiaalista 

vuorovaikutusta, johtamista, ryhmätyötä, organisaatiokulttuuria ja työilmapiiriä, 

organisaatioon sitoutumista, työn hallintaa, työn haasteellisuutta, työmotivaatiota sekä 

työn ja yksityiselämän välistä suhdetta. (Elo ym. 2000, 7-12.) (Taulukko 3) 

 

Mittarissa työhyvinvointia mitataan kysymyksillä 14 – 28, 36 – 44, 53 – 58, 73 – 98,  

103 – 109, työn psyykkisiä kuormitustekijöitä kysymyksillä 29 – 35, 45 – 52, 68 – 72 ja 

työn sosiaalisia kuormitustekijöitä mitataan kysymyksillä 59 – 67, 99 – 102. 

 

QPSNordic mittaa tekijöitä, jotka liittyvät monentyyppisiin töihin ja työpaikkoihin. 

Tutkijan tulee tuntea tutkimuskohde ja harkita, onko siinä sellaisia tekijöitä tai 

olosuhteita, joiden vuoksi menetelmää pitäisi täydentää jollakin tavalla. (Elo ym. 2000, 

11.) Tässä tutkimuksessa poistettiin kyselylomakkeesta osioita, jotka ovat 

merkityksettömiä tutkimuskohteen ja tutkimusongelman kannalta sekä lisättiin siihen 

kysymyksiä, jotka liittyvät mielenterveystyön psyykkiseen ja sosiaaliseen 

kuormittavuuteen. Työnohjauksen mahdollisuus ja väkivallan uhka ovat aihealueita, 

jotka oleellisesti liittyvät tutkimuskohteeseen ja tutkimusongelmaan. 
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TAULUKKO 3. Mittarin rakenne. 

 

 
Työn vaatimukset  Työn määrälliset vaatimukset (14 – 17) 

Päätöksenteon vaatimukset (18, 20, 22) 
Oppimisvaatimukset (19, 24, 28) 
Yksittäiset kysymykset 21 ja 23 

 
Työn rooliodotukset Työroolin selkeys (29 – 31) 

Rooliristiriidat työssä (32 – 34) 
Yksittäinen kysymys 35 

 
Työntekijän vaikutus-  Työn haasteellisuus (25-27)  
mahdollisuudet Vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon (36 – 37, 42 – 44) 

Vaikutusmahdollisuudet työtahtiin (38 – 41) 
 
Työn ennustettavuus Työn ennustettavuus seuraavan kuukauden aikana (45 – 47) 

Haasteiden etsiminen työssä (50 – 52) 
Yksittäiset kysymykset 48 ja 49 

 
Työn hallinta Hallinnan kokeminen (53 – 56) 

Yksittäiset kysymykset 57 – 58 
 
Sosiaalinen vuoro-  Esimiestuki (60, 62, 65) 
vaikutus työssä  Työtoverien tuki (59, 61) 

Tuki ystäviltä ja sukulaisilta (63 – 64, 67).  
Yksittäinen kysymys 66  

 
Esimiestyö Valtuuttava johtaminen (73–75) 

Johtamisen oikeudenmukaisuus (78–80) 
Yksittäiset kysymykset 76 ja 77 

 
Väkivallan koke-  Yksittäiset kysymykset 68 – 72  
minen  
 
Organisaatiokulttuuri Sosiaalinen ilmapiiri (81 – 84) 

Innovatiivinen ilmapiiri (86 – 88) 
Tasa-arvo (89 – 90) 
Henkilöstön huomioon otto (9 1– 93) 
Yksittäiset kysymykset 81 ja 85 

 
Työn ja yksityis-  Yksittäiset kysymykset 94 ja 95 
elämän vuorovaikutus 
 
Organisaatioon sitoutuminen (96 – 98) 
 
Ryhmätyö  Ryhmätyön arviointi (99 – 101)  

Yksittäinen kysymys 102 
 
Työmotiivit Sisäiset työmotiivit (103, 106, 109) 

Ulkoiset työmotiivit (105, 107 – 108) 
                                          Yksittäinen kysymys 104  
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Taustatietojen osalta tutkimuksessa käytettävään mittariin valittiin osiot, joilla on 

aikaisempien tutkimusten sekä teoriatiedon mukaan merkitystä yksilön kokemaan 

työhyvinvointiin. Alkuperäisestä mittarista poistettiin kysymys peruskoulutuksesta, 

koska hoitotyöntekijänä toimiminen edellyttää tiettyä peruskoulutusta. Koska kysely 

kohdistettiin kahteen ennalta määriteltyyn organisaatioon, mittarista jätettiin pois 

työnantajaa koskeva kysymys. Tutkimuksessa käytettävän mittarin taustatietoihin 

lisättiin neljä kysymystä (3, 4, 12, 13), joilla on aikaisempien tutkimusten sekä 

teoriatiedon mukaan merkitystä yksilön kokemaan työhyvinvointiin.  

 

Työn vaatimusten osalta alkuperäisessä mittarissa kartoitettiin työn ruumiillista 

rasittavuutta, liikkeiden tarkkuusvaatimuksia ja saman toistumista muutaman minuutin 

välein. Nämä kysymykset jätettiin mittarista pois, koska mielenterveystyössä nämä asiat 

eivät juurikaan korostu hoitotyöntekijöillä. Myös kohdat, joissa kysyttiin muiden kanssa 

työskentelystä sekä asiakassuhteiden luomiseen ja niiden ylläpitämiseen liittyviä asioita, 

jätettiin pois tässä tutkimuksessa käytettävästä mittarista. Mielenterveystyö on 

tiimityötä, joten ne ovat itsestään selviä, työn luonteeseen kuuluvia asioita. Kysymykset 

olivat alkuperäisessä mittarissa yksittäisiä, joten niiden pois jättämisellä ei ollut 

merkitystä summamuuttujien muodostamiseen.  

 

Työn ennustettavuutta arvioitiin alkuperäisessä mittarissa kuukauden ja kahden vuoden 

ajanjaksoilla. Tutkimuksessa käytettävän mittarin työn ennustettavuuden osio rajattiin 

koskemaan kuukauden ajanjaksoa, koska tutkimusongelmamme kannalta on oleellista 

tietää, mitä työntekijä ajattelee työstään tällä hetkellä sekä lähitulevaisuudessa. Lisäksi 

mittariin lisättiin kaksi kysymystä, jotka koskevat työpaikan mahdollisia muutoksia ja 

niistä liikkuvia huhuja (48 ja 49). 

 

Mittarista poistettiin kysymys, jossa vastaaja määrittelee, kuinka monen henkilön on 

havainnut joutuneen henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi. Tämä kysymys ei 

ole oleellinen tutkimusongelmamme kannalta. Mittariin lisättiin kysymykset, jotka 

liittyvät väkivallan kohteeksi joutumiseen tai väkivallan vaarasta aiheutuneeseen 

pelkoon (68 – 71). Tutkijat halusivat kartoittaa myös mahdollisuutta työnohjaukseen, 

joka vaikuttaa teoriatiedon mukaan oleellisesti mielenterveystyössä työskentelevien 

työssä jaksamiseen (72).  
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Mittarista poistettiin kokonaan osio ”Työn merkitys”, koska siinä esitetyillä 

kysymyksillä ei ollut vastaavuutta tutkimusongelmaan. Samoin ryhmätyön arviointia 

koskevista kysymyksistä jätettiin pois työryhmään kuulumista kartoittava kysymys. 

Mielenterveystyössä työskentelevät hoitotyöntekijät kuuluvat johonkin työryhmään 

automaattisesti.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty mittari muodostui 109 kysymyksestä tai väittämästä (Liite 

4). 

 

4.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Tutkimusaineisto tallennettiin ja analysoitiin tilastollisesti SPSS 15 for Windows  

– tilasto-ohjelman avulla. ATK-ajoa varten aineisto koodattiin. Kahta aineistoa 

käsiteltiin tutkimusprosessin aikana sekä erillisinä että yhdistettynä. Kyselylomakkeiden 

tiedot syötettiin SPSS-tilasto-ohjelmaan kyselylomakkeiden koodinumerojärjestyksessä. 

Koodinumeroiden avulla pystyttiin tarvittaessa tunnistamaan sama vastaaja analyysin eri 

vaiheissa. Analyysi aloitettiin tarkastelemalla muuttujien suoria prosentti- ja 

frekvenssijakaumia sekä keskiarvoja ja keskihajontoja. Samalla varmistettiin, ettei 

aineistossa ole sallittujen arvojen ulkopuolella olevia arvoja, mahdollisia virhesyöttöjä. 

 

Aineiston käsittelyn helpottamiseksi sekä yksittäisen vastaajan anonymiteetin 

varmistamiseksi aineistoa luokiteltiin taustamuuttujien osalta uudelleen syntymävuoden, 

siviilisäädyn, lasten lukumäärän, ammattinimikkeen, työkokemuksen, viikkotyöajan ja 

työaikamuodon osalta. Syntymävuoden osalta aineisto luokiteltiin neljään luokkaan: 30- 

vuotiaat tai nuoremmat, 31 – 40-vuotiaat, 41 – 50-vuotiaat ja 51-vuotiaat tai 

vanhemmat. Siviilisäädyn osalta yhdistettiin leski/eronnut/muu yhdeksi luokaksi. Lasten 

lukumäärän osalta aineisto luokiteltiin kolmeen luokkaan: ei lapsia, 1 – 2 lasta ja 3 – 4 

lasta. Ammattinimikkeen osalta aineisto luokiteltiin kolmeen luokkaan: hoitotyön 

esimiehet, sairaanhoitajat ja toisen asteen hoitajat. Työkokemuksen osalta aineisto 

luokiteltiin kolmeen luokkaan: alle vuoden (1 vuotta) työskennelleet, 1 – 5 vuotta 

työskennelleet ja yli 5 vuotta työskennelleet. Viikkotyöajan osalta aineisto luokiteltiin 

kahteen luokkaan: alle 38 tuntia ja normaali työaika. Työaikamuodon osalta aineisto 

luokiteltiin kolmeen luokkaan: päivätyö, kaksivuorotyö ja kolmivuoro-/yötyö. 

(Taulukko 5) 
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Kyselylomakkeen kaksiluokkaisia muuttujia tarkasteltiin analyysissä sellaisenaan. 

Molempien aineistojen vastauksista otettiin prosentti- ja frekvenssijakaumat erotellen 

avohoidossa ja osastotyössä olevien hoitotyöntekijöiden vastaukset. Viisiluokkaiset 

muuttujat luokiteltiin kolmiluokkaisiksi: erittäin harvoin tai ei koskaan  harvoin, 

silloin tällöin  silloin tällöin, melko usein tai aina  usein. Analyysia jatkettiin 

ottamalla uudelleenluokitellusta aineistosta suorat prosentti- ja frekvenssijakaumat 

erotellen avohoidossa ja osastotyössä olevien hoitotyöntekijöiden vastaukset (Liite 7). 

 

Alkuperäisestä aineistosta muodostettiin mittarin ohjeen mukaan summamuuttujat. 

Summamuuttujat muodostettiin sekä erillisistä että yhdistetyistä aineistoista. Ennen 

summamuuttujien muodostamista koodattiin kysymykset 80 ja 83 uudelleen siten, että 

yhteenlaskussa käytetty arvo muodostui vähentämällä arvosta 6 annettu vastausarvo 

(Elo ym. 2000, 27). Työhyvinvointia kuvaaviksi summamuuttujiksi muodostuivat työn 

määrälliset vaatimukset, päätöksenteon vaatimukset, oppimisvaatimukset, työn 

haasteellisuus, vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon, vaikutusmahdollisuudet 

työtahtiin, hallinnan kokeminen, valtuuttava johtaminen, johtamisen 

oikeudenmukaisuus, sosiaalinen ilmapiiri, innovatiivinen ilmapiiri, tasa-arvo, 

henkilöstön huomioonotto, sitoutuminen organisaatioon, sisäiset työmotiivit ja ulkoiset 

työmotiivit. Työn psyykkisiä kuormitustekijöitä kuvaaviksi summamuuttujiksi 

muodostuivat työroolin selkeys, rooliristiriidat työssä, ennustettavuus työssä seuraavan 

kuukauden aikana ja haasteiden etsiminen työssä. Työn sosiaalisia kuormitustekijöitä 

kuvaaviksi summamuuttujiksi muodostuivat esimiestuki, työtoverien tuki, tuki ystäviltä 

ja sukulaisilta sekä ryhmätyön arviointi. Summamuuttujien luotettavuutta arvioitiin 

Cronbachin alfa-kertoimen avulla, joka mittaa summa-asteikon sisäistä yhtenäisyyttä 

(Holopainen ym 2004, 128). Muuttujien alfa-arvo vaihteli 0,500 – 0,881 (Taulukko 4). 

Yleensä alfa-kertoimen alarajana pidetään arvoa 0,6 (Holopainen, Tenhunen & 

Vuorinen 2004, 130). Tässä tutkimuksessa alhaisemmatkin alfa-arvot (0,5) hyväksyttiin, 

koska summamuuttujat on muodostettu mittarin laatijoiden ohjeiden mukaan. 

 

Summamuuttujista 9 oli normaalijakautuneita ja 15 lievästi joko oikealle tai vasemmalle 

vinoja. Jakaumien vinouden suhde keskivirheeseensä vaihteli itseisarvoltaan 0,3 – 6,7; 

normaalijakauman poikkeavuuden rajana pidetään 2 (Heikkilä 2004, 172). 

Summamuuttujista tarkasteltiin keskilukuja: keskiarvo ja keskihajonta. Hyvinkään 

alueen ja Päijät-Hämeen sekä avohoidossa ja osastotyössä työskentelevien vastausten 
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keskiarvojen eroa tarkasteltiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä (One-Way 

ANOVA). (Taulukko 6) Taustamuuttujien yhteyttä työhyvinvointiin tarkasteltiin 

yksisuuntaisella varianssianalyysillä (One-Way ANOVA), jota käytetään tutkittaessa, 

ovatko keskiarvojen erot ryhmien välillä tarpeeksi suuria, onko erolla tilastollista 

merkitsevyyttä vai onko liian suuri riski, että erot johtuvat sattumasta (Heikkilä 2004, 

225). Testi sopi tutkimuksen aineistoon, koska se ei vaadi muuttujien arvoilta täydellistä 

normaalijakautuneisuutta (Heikkilä 2004, 225). Psyykkisten ja sosiaalisten 

kuormitustekijöiden yhteyttä työhyvinvointiin tarkasteltiin ensin hajontakuvion avulla 

sekä testattiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. (Heikkilä 2004.) Sekä 

taustamuuttujien että kuormitustekijöiden yhteyksien testaamisessa työhyvinvointiin 

käytettiin yhdistetyn aineiston summamuuttujia.  

 

Yhdistetyn aineiston työhyvinvointia mittaavista kysymyksistä (N = 63) muodostettiin 

työhyvinvoinnin summamuuttuja (alfa-arvo 0,780). Kaksiluokkaisten työn psyykkistä ja 

sosiaalista kuormittavuutta mittaavien summamuuttujien yhteyttä työhyvinvoinnin 

summamuuttujaan tarkasteltiin Mann-Whitney U-testillä ja yli kaksiluokkaisten ei-

normaalisti jakautuneiden muuttujien yhteyttä Kruskal-Wallisin testillä (Heikkilä 2004).  

 

Arvioitaessa muuttujien välisiä yhteyksiä testauksissa on käytetty 5 %:n 

merkitsevyystasoa (p < 0,05) eli tilastollisesti melkein merkitsevää riippuvuutta. 

Ryhmien väliset erot olivat usein tätä vahvempia, joko tilastollisesti merkitseviä (p < 

0,01) tai tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 0,001) (Heikkilä 2004; Holopainen ym. 

2004). 
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TAULUKKO 4. Summamuuttujat ja niiden Cronbachin alfa-kertoimet. 

 

Summamuuttuja  Kysymykset  Cronbachin alfat 

Työhyvinvointi    Hyvinkää          Päijät-Häme 

Työn määrälliset vaatimukset 14, 15, 16, 17  0,673  0,603 

Päätöksenteon vaatimukset 18, 20, 22  0,689  0,587 

Oppimisvaatimukset  19, 24, 28  0,500  0,518 

Työn haasteellisuus  25, 26, 27  0,668  0,685 

Vaikutusmahd. päätöksentekoon 36, 37, 42, 43, 44 0,556  0,714

  

Vaikutusmahd. työtahtiin  38, 39, 40, 41  0,742  0,700 

Hallinnan kokeminen  53, 54, 55, 56  0,637  0,643 

Valtuuttava johtaminen  73, 74, 75  0,847  0,864 

Johtamisen oikeudenmukaisuus 78, 79, 80  0,799  0,780 

Sosiaalinen ilmapiiri  82, 83, 84  0,681  0,747 

Innovatiivinen ilmapiiri  86, 87, 88  0,581 0,649 

Tasa-arvo  89, 90  0,703  0,515 

Henkilöstön huomioonotto  91, 92, 93  0,639  0,659 

Sitoutuminen organisaatioon 96, 97, 98  0,757  0,791 

Sisäiset työmotiivit  103, 106, 109  0,626  0,628 

Ulkoiset työmotiivit  105, 107, 108  0,630  0,623 

Työn psyykkiset kuormitustekijät 

Työroolin selkeys  29, 30, 31  0,790  0,626 

Rooliristiriidat työssä  32, 33, 34  0,702  0,622 

Ennustettavuus työssä seur. kk:n aikana  45, 46, 47  0,554  0,541 

Haasteiden etsiminen työssä 50, 51, 52  0,592  0,694 

Työn sosiaaliset kuormitustekijät 

Esimiestuki  60, 62, 65  0,873  0,881 

Työtoverien tuki  59, 61  0,723  0,824 

Tuki ystäviltä ja sukulaisilta  63, 64, 67  0,759  0,778 

Ryhmätyön arviointi  99, 100, 101  0,739  0,716 

 

 

4.4 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

 

Vehviläinen-Julkusen (1997) mukaan tutkimuksen eettiset kysymykset voidaan jakaa 

tiedonhankintaa ja tutkittavien suojaa koskeviin normeihin sekä tutkijan vastuuta 

tulosten soveltamista koskeviin normeihin. Tutkimus ei saa vahingoittaa tutkittavaa 

millään tavalla ja tutkimuksesta saatavaa hyötyä on verrattava siitä mahdollisesti 
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aiheutuvaan haittaan. Tutkimuksen tärkeitä eettisiä periaatteita ovat tiedonantajien 

vapaaehtoisuus ja henkilöllisyyden suojaaminen sekä luottamuksellisuus. (Vehviläinen-

Julkunen 1997; Elo ym. 2000, 33.) 

 

Kyseessä oli hoitohenkilökunnalle suunnattu kyselytutkimus. Tutkimukseen pyydettiin 

lupa sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueen 

ylihoitajalta (Liite 2) että Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikön 

johtavalta ylihoitajalta (Liite 3). Koska tutkimus oli suunnattu hoitohenkilökunnalle, ei 

tutkimukseen tarvittu lupaa eettiseltä toimikunnalta. Tutkittavat vastasivat kyselyyn 

työajallaan. Kyselylomakkeet toimitettiin kirjekuorissa osastonhoitajille, jotka 

huolehtivat niiden jakelusta hoitotyöntekijöille. Kyselylomakkeiden (Liite 4) mukana oli 

osoitteella varustettu vastauskirjekuori ja saatekirje (Liite 5), jossa selvitettiin 

tutkimuksen tarkoitus, aikataulu sekä se, mitä ja miten tietoja kerätään ja mihin tietoja 

käytetään. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja tutkimus toteutettiin 

siten, että tutkittavien henkilöllisyys ei missään vaiheessa tullut tutkijoiden tietoon.  

 

Mahdollisten lisäkysymysten varalta kirjeessä oli lisäksi tutkijoiden yhteystiedot. 

Vastaaminen tapahtui nimettömästi ja vastaaja sulki itse vastauksensa kirjekuoreen ja 

laittoi sen sisäisen postin kuljetettavaksi. Tutkijat avasivat vastauskuoret. 

Tutkimusaineisto säilytettiin tutkijoilla aineiston keruun ja analysoinnin ajan, eikä 

kenelläkään tutkijoita lukuun ottamatta ollut mahdollisuutta päästä siihen käsiksi. 

Aineiston analysoinnin ja tutkimusraportin kirjoittamisen jälkeen vastaukset hävitettiin 

tietosuojaroskiin silputtuna. Näin varmistettiin tutkimukseen osallistujien anonymiteetti. 

Vehviläinen-Julkusen (1997) mukaan ihmisellä on oikeus tietää, mitä tapahtuu, jos he 

osallistuvat tutkimukseen. Parhaimmillaan tutkimus voi olla edistämässä heidän 

tietoisuuttaan tutkittavasta asiasta. Tähän tutkimukseen osallistujilla on mahdollisuus 

saada tietoa tutkimuksen tuloksista lukemalla tutkimusraportti tai osallistumalla info-

tilaisuuteen, jonka tutkijat ovat lupautuneet pitämään sekä Hyvinkään alueella että 

Päijät-Hämeessä. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

5.1 Tutkittavien taustatiedot 

 

Kyselyyn vastasi 334 hoitotyöntekijää, joista 187 työskenteli Hyvinkään 

sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikössä ja 147 Päijät-Hämeen sosiaali- ja 

terveysyhtymän psykiatrian tulosalueella.  

 

Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikkö 

 

Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikön vastaajien keski-ikä oli 43 - 

vuotta (kh. 10,4). Vastaajista nuorin oli 20-vuotias ja vanhin 62-vuotias. Miesten osuus 

vastaajien joukosta oli 22 % ja naisten 78 %.  Hieman yli puolet (54 %) asui avioliitossa 

ja noin puolella (51 %) vastaajista ei ollut alle 18-vuotiaita kotona asuvia lapsia. Muiden 

vastaajien (49 %) lasten lukumäärä vaihteli yhdestä neljään. Sairaanhoitajia oli 48 % 

vastaajista, toisen asteen hoitotyöntekijöitä 42 % ja hoitotyön esimiehiä 10 %. 

Työskentelyaika nykyisessä työpaikassa vaihteli kahdesta viikosta 36 vuoteen. 

Keskimääräinen työskentelyaika nykyisessä työpaikassa oli 9,8 vuotta (kh. 9,1). 

Valtaosa vastanneista (90 %) ilmoitti työskentelevänsä osastolla. Vakinaisessa 

työsuhteessa oli 81 % ja määräaikaisessa 19 %. Vastaajien ilmoittama viikkotyöaika 

vaihteli 17 tunnista 98 tuntiin. Viikkotyöajan keskiarvoksi muodostui 37,70 tuntia (kh. 

6,0) ja suurin osa työntekijöistä (55 %) teki kolmivuorotyötä.  Puolen vuoden aikana oli 

tapahtunut merkittäviä muutoksia elämässä 40 %:lla vastaajista. Hieman yli puolet (53 

%) vastaajista koki perheen taloudellisen tilanteen tyydyttävänä. (Taulukko 5) 

 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalue 

 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueen vastaajien keski-ikä 

oli 42 vuotta (kh. 10,1). Vastaajista nuorin oli 24-vuotias ja vanhin 62-vuotias. 

Vastanneista miehiä oli 23 % ja naisia 77 % ja yli puolet (60 %) vastaajista asui 

avioliitossa. Vastaajista 46 % ilmoitti, että heillä ei ole alle 18-vuotiaita kotona asuvia 

lapsia. Muiden vastaajien (54 %) lasten lukumäärä vaihteli yhdestä neljään. 

Sairaanhoitajia oli 75 % vastaajista, toisen asteen hoitotyöntekijöitä (16 %) ja hoitotyön 

esimiehiä (9 %). Työskentelyaika vaihteli nykyisessä työpaikassa kahdesta viikosta  
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TAULUKKO 5.  Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä  ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja 
terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot. 
 
 
Taustatiedot  Hyvinkää  Päijät-Häme 
   n % n                           % 
    
Ikä   182  145  
30-vuotiaat tai nuoremmat  27 14 25 17 
31 – 40-vuotiaat  45 25 49 34 
41 – 50-vuotiaat  61 34 39 27 
51-vuotiaat tai vanhemmat  49 27 32 22 
 
Sukupuoli   187  147 
 Mies  41 22 34 23 
 Nainen  146 78 113 77 
 
Siviilisääty   186  147 
 Avioliitto  101 54 88 60 
 Avoliitto  38 20 28 19 
 Naimaton  20 11 14 9 
 Leski /eronnut / muu 27 15 17 12 
     
Lasten lukumäärä  177  147 
 Ei lapsia  90 51 67 46 
 1 – 2 lasta  68 39 65 44 
 3 – 4 lasta   19 10 15 10 
 
Ammattinimike  187  147 
 Hoitotyön esimiehet  18 10 13 9 
 Sairaanhoitajat  90 48 110 75 
 Toisen asteen hoitajat 79 42 24 16 
 
Työskentelyaika nykyisessä työpaikassa 185  145 
 Alle vuosi  15 8 5 4 
 1- < 5 vuotta  63 34 62 43 
 Yli 5 vuotta  107 58 78 53 
 
Työyksikkö  187  146 
 Osasto  169 90 116 80 
 Poliklinikka / Muu  18 10 30 20 
 
Viikkotyöaika  176  142 
 Alle 38 tuntia  36 20 26 18 
 Normaali työaika  140 80 116 82 
 
Esimiesasema  187  146 
 Kyllä  26 14 14 10 
 Ei  161 86 132 90 
 
Työaikamuoto  187  146 
 Päivätyö  36 19 37 25 
 Kaksivuorotyö  41 22 31 21 
 Kolmivuoro- ja yötyö 110 59 78 54 
 
Muutokset elämässä   187  143 
 Kyllä  74 40 55 39 
 Ei  113 60 88 61 
 
Perheen taloudellinen tilanne  184  146 
 Hyvä  70 38 72 49 
 Tyydyttävä  98 53 66 45 
 Heikko  16 9 8 6 
 
Työsuhde   186  146 
 Vakinainen  151 81 119 82 
 Määräaikainen  35 19 27 18 
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30 vuoteen. Keskimääräinen työskentelyaika nykyisessä työpaikassa oli 7,3 vuotta (kh. 

6,4). Suurin osa työntekijöistä (80 %) työskenteli osastolla. Vakinaisessa työsuhteessa 

oli vastaajista 82 % ja määräaikaisessa 18 %. Vastaajien ilmoittama viikkotyöaika 

vaihteli 19 tunnista 70 tuntiin. Viikkotyöajan keskiarvoksi muodostui 38,00 tuntia (kh. 

3,9) ja yli puolet (51 %) teki kolmivuorotyötä. Puolen vuoden aikana oli tapahtunut 

merkittäviä muutoksia elämässä 38 %:lla vastaajista. Perheen taloudellisen tilanteen 

koki hyvänä 49 % vastaajista, tyydyttävänä 45 % ja heikkona 6 %. (Taulukko 5) 

 

Kyselyyn vastanneiden taustatiedot olivat sekä Hyvinkään alueella ja Päijät-Hämeessä 

samankaltaisia. Eniten taustatiedot erosivat ammattinimikkeen, työskentelyajan ja 

taloudellisen tilanteen osalta. 

 

5.2 Hoitohenkilökunnan kokema työhyvinvointi 

 

Työn vaatimukset 

 

Vastanneiden mukaan työhyvinvointiin vaikuttavia työn määrällisiä vaatimuksia 

esiintyi mielenterveystyössä silloin tällöin tai usein (ka. 2,8, kh. 0,6) (Taulukko 6). 

Hoitohenkilökunnan kokemuksen mukaan työt eivät aina jakaudu tasaisesti ja työt 

ruuhkautuvat, mutta tarvetta ylitöiden tekemiseen oli vastaajien mielestä harvoin tai 

silloin tällöin. Yli puolet vastaajista koki, että heillä oli silloin tällöin liikaa työtä. 

Lisäksi työskentelytahti koettiin melko nopeana. Päätöksenteon vaatimuksia (ka. 3,6, 

kh. 0,6) mittaavassa osiossa työntekijät vastasivat, että mielenterveystyössä 

hoitotyöntekijät joutuvat tekemään nopeita ratkaisuja ja monimutkaisia päätöksiä. 

Lisäksi työ vaatii usein kiinteää keskittymistä. Työn oppimisvaatimusten (ka. 2,9, kh. 

0,5) osalta työt koettiin liian vaikeiksi harvoin ja työssä oli tehtäviä, joihin tarvitsi 

enemmän koulutusta harvoin tai silloin tällöin. Työskentely mielenterveystyössä 

edellytti uusien tietojen ja taitojen hankkimista hoitohenkilökunnan mielestä usein. 

Hoitohenkilökunnan mielestä työssä oli häiritseviä keskeytyksiä silloin tällöin tai usein. 

Työ koettiin harvoin yksitoikkoiseksi. (Taulukko 6, liite 7) 
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TAULUKKO 6. Summamuuttujien keskiarvot, kaskihajonnat ja p-arvot.  
 
 
 HYVINKÄÄ PÄIJÄT-HÄME p AVOHOITO OSASTOHOITO p KOKO AINEISTO 
 Ka Kh Ka Kh   Ka Kh Ka Kh  Ka Kh 
 
 
TYÖHYVINVOINTI    
Työn määrälliset vaatimukset 2,67 ,55 2,89 ,55 ,000 2,88 ,53 2,74 ,56 ,126 2,76 ,56  
Päätöksenteon vaatimukset 3,54 ,62 3,69 ,54  ,026  3,98 ,64 3,54 ,56 ,000 3,60 ,59 
Oppimisvaatimukset 2,92 ,52 2,84 ,53 ,139 3,15 ,51 2,84 ,51 ,000 2,88 ,52 
Työn haasteellisuus 4,20 ,50 4,20 ,56 ,997 4,57 ,38 4,14 ,53 ,000 4,20 ,53 
Vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon 2,91 ,57 3,06 ,71 ,037 3,52 ,58 2,89 ,61 ,000 2,98 ,64 
Vaikutusmahdollisuudet työtahtiin 2,79 ,74 3,07 ,76 ,001 3,66 ,62 2,79 ,71 ,000 2,91 ,76 
Hallinnan kokeminen työssä 3,92 ,43 3,93 ,45 ,917 3,92 ,42 3,93 ,44 ,888 3,93 ,44 
Valtuuttava johtaminen 3,43 ,88 3,25 ,92 ,072 3,28 ,86 3,36 ,91 ,606 3,35 ,90 
Johtamisen oikeudenmukaisuus 3,93 ,79 3,82 ,73 ,174 4,00 ,68 3,86 ,78 ,253 3,88 ,76 
Sosiaalinen ilmapiiri 3,83 ,63 3,75 ,70 ,266 3,54 ,76 3,84 ,63 ,005 3,80 ,66 
Innovatiivinen ilmapiiri 3,32 ,60 3,22 ,67 ,155 2,96 ,72 3,33 ,60 ,000 3,28 ,63 
Tasa-arvo 2,04 ,92 2,30 ,82 ,007 2,00 ,80 2,17 ,89 ,212 2,16 ,89 
Henkilöstön huomioonotto 2,16 ,73 2,26 ,73 ,218 2,01 ,85 2,24 ,71 ,048 2,21 ,73 
Sitoutuminen organisaatioon 3,07 ,78 2,76 ,72 ,000 2,79 ,82 2,95 ,76 ,192 2,93 ,77 
Sisäiset työmotiivit 4,03 ,55 4,08 ,55 ,370 4,36 ,51 4,00 ,55 ,000 4,05 ,55 
Ulkoiset työmotiivit 3,98 ,58 3,96 ,57 ,811 3,99 ,63 3,97 ,57 ,791 3,97 ,58 
 
PSYYKKISET KUORMITUSTEKIJÄT 
Työroolin selkeys 4,12 ,60 4,13 ,57 ,976 4,01 ,58 4,15 ,58 ,131 4,12 ,59 
Rooliristiriidat työssä 2,60 ,68 2,54 ,62 ,412 2,63 ,69 2,56 ,65 ,501 2,57 ,66 
Ennustettavuus seuraavan kuukauden aikana 3,75 ,75 3,84 ,70 ,239 4,06 ,63 3,75 ,74 ,007 3,79 ,73 
Haasteiden etsiminen työssä 3,37 ,68 3,49 ,70 ,125 3,63 ,89 3,39 ,65 ,028 3,42 ,69 
 
SOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT 
Esimiestuki 3,78 ,86 3,79 ,83 ,928 3,64 ,82 3,81 ,85 ,231 3,79 ,85 
Työtoverien tuki 4,19 ,61 4,26 ,68 ,333 4,18 ,69 4,23 ,62 ,629 4,22 ,64 
Tuki ystäviltä ja sukulaisilta 3,56 ,96 3,70 ,95 ,204 3,54 ,91 3,64 ,96 ,502 3,62 ,95 
Ryhmätyön arviointi 3,97 ,53 3,92 ,55 ,471 3,99 ,59 3,94 ,53 ,544 3,95 ,54 
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Hoitohenkilökunnan kokemassa työhyvinvoinnissa työn määrällisiä vaatimuksia 

kartoittavassa osiossa oli tilastollisesti merkittäviä eroja (p = 0,000) Hyvinkään alueella 

(ka. 2,7) ja Päijät-Hämeessä (ka. 2,9) työskentelevien välillä. Eniten vastaukset erosivat 

väittämän Työmäärä jakautuu epätasaisesti ja työt ruuhkautuu kohdalla. Hyvinkään 

alueella työskentelevät kokivat epätasaisuutta töiden jakautumisessa harvoin (69 %) ja 

Päijät-Hämeessä silloin tällöin (49 %) tai usein (32 %).  Avohoidossa ja osastotyössä 

työskentelevien vastauksia verrattaessa tilastollisesti merkitseviä eroja oli päätöksenteon 

vaatimuksissa (ka. avo 4,0, ka. osasto 3,5, p = 0,000) sekä oppimisvaatimuksissa (ka. 

avo 3,2, ka. osasto 2,8, p = 0,000). Osastotyössä olevista hoitotyöntekijöistä 2/3 koki, 

että heidän työssään oli usein häiritseviä keskeytyksiä, avohoidon työntekijöillä 1/5 koki 

samalla tavalla. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Vaikutusmahdollisuudet työssä 

 

Mielenterveystyötä tekevä hoitohenkilökunta oli lähes yksimielinen siitä, että työssä voi 

käyttää usein tietojaan ja taitojaan, työ on haasteellista ja mielekästä. Työn 

haasteellisuutta kartoittavien vastausten keskiarvo oli 4,2 (kh. 0,5).  Kokemukset 

vaikutusmahdollisuuksista omaa työtä koskevaan päätöksentekoon vaihtelivat. Vastaajat 

kokivat voivansa päättää tavan, jolla työnsä suorittavat, sekä vaikuttaa työn kannalta 

tärkeisiin päätöksiin silloin tällöin tai usein (ka. 3,0, kh. 0,6). Sen sijaan 

hoitohenkilökunta ei koe voivansa vaikuttaa siihen, kenen kanssa tekee yhteistyötä tai 

milloin on yhteydessä asiakkaisiin. Hoitohenkilökunnan kokemukset 

vaikutusmahdollisuuksista omaan työtahtiin hajaantuivat tasaisesti kaikkiin luokkiin (ka. 

2,9, kh. 0,8). Kolmannes työntekijöistä koki, ettei voi vaikuttaa työtahtiinsa, taukoihin 

tai taukojen pituuteen. Kolmannes vastaajista taas koki voivansa vaikuttaa silloin tällöin 

ja kolmannes usein. Työaikoihinsa työntekijät kokivat voivansa vaikuttaa harvoin. 

(Taulukko 6, liite 7) 

 

Hyvinkään alueen ja Päijät-Hämeen aineistoissa tilastollisesti merkitsevin ero oli 

vaikutusmahdollisuudessa työtahtiin (ka. Hyvinkää 2,8, ka. Päijät-Häme 3,1, p = 0,001). 

Päijät-Hämeessä hoitotyöntekijöillä näyttäisi olevan useammin mahdollisuuksia 

vaikuttaa omaan työtahtiinsa taukojen ja niiden pituuden osalta sekä työaikojen osalta. 

Avohoidossa ja osastotyössä olevien kesken oli merkitseviä eroja kaikilla 

  



   32

vaikutusmahdollisuuksien osa-alueilla (p = 0,000). Avohoidossa työ koettiin useimmin 

haasteellisempana ja työntekijöillä oli useimmin mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja 

siihen liittyvään päätöksentekoon kuin osastoilla työskentelevillä. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Hallinnan kokeminen työssä 

 

Työn hallinnan kokeminen oli aineistoissa voimakasta. Suurin osa (79 – 86 %) 

vastaajista oli tyytyväisiä tekemänsä työn laatuun, suorittamansa työn määrään, 

kykyynsä ratkaista ongelmia työssä ja kykyynsä ylläpitää suhteita työtovereihinsa. 

Vastausten keskiarvo hallinnan kokemiseen työssä oli 3,9 (kh. 0,4). Yksittäisten työn 

hallinnan kokemista kartoittavien kysymysten kohdalla vastaukset hajaantuivat 

enemmän. Hoitotyöntekijät (67 %)  kokivat, että voivat itse arvioida tekemänsä työn 

laadukkuutta, mutta ¾ koki, että he saavat vain harvoin tai silloin tällöin tietoa muilta 

siitä, kuinka laadukkaasti he ovat työnsä tehneet. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Työn hallinnan kokemisessa ei ollut merkitseviä eroja Hyvinkään alueen ja Päijät-

Hämeen kesken eikä avohoidossa ja osastotyössä työskentelevien kesken. (Taulukko 6, 

liite 7) 

 

Johtaminen 

 

Valtuuttavaa johtamista  käsittelevissä kysymyksissä työntekijöistä noin 85 %  koki, 

että lähiesimies rohkaisee heitä osallistumaan tärkeisiin päätöksiin ja auttaa heitä 

kehittämään taitojaan silloin tällöin tai usein (ka. 3,3, kh. 0,9). Enemmän hajontaa 

vastauksissa oli kysymyksen rohkaiseeko lähiesimiehesi sinua sanomaan mielipiteesi 

kun olette erimieltä jostakin asiasta. Hoitotyöntekijöistä ¼ koki, että lähiesimies 

rohkaisee heitä vain harvoin. Johtamista pidettiin lähes yksimielisesti 

oikeudenmukaisena (ka. 3,9, kh. 0,8). Yli puolet vastaajista ilmoitti, että työt jaettiin 

oikeudenmukaisesti usein ja työntekijöiden kohtelu oli usein oikeudenmukaista ja 

tasapuolista. Suhde lähiesimieheen koettiin stressaavana harvoin (82 %). Johtamista 

kuvaavien yksittäisten kysymysten kohdalla oli vastauksissa enemmän hajontaa. 1/5 

työtekijöistä koki, ettei lähiesimies puutu ongelmiin heti niiden ilmaannuttua ja 1/3 ei 

luottanut johdon kykyyn huolehtia organisaation tulevaisuudesta. (Taulukko 6, liite 7) 
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Hyvinkään alueen työntekijät kokivat vastauksissa esimiestyön ja johtamisen jonkin 

verran positiivisempana sekä suhtautuivat luottavaisemmin organisaationsa johtoon kuin 

Päijät-Hämeessä, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Samalla tavalla eroja oli 

myös avohoidon ja osastotyössä työskentelevien välillä: osastotyöntekijät kokivat 

useimmin lähiesimiehensä rohkaisevana, kun taas avohoidossa useimmin 

oikeudenmukaisena. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Organisaatiokulttuuri ja ilmapiiri 

 

Noin 2/3 vastaajista koki työyksikkönsä sosiaalisen ilmapiirin kannustavaksi ja 

tukevaksi sekä leppoisaksi ja mukavaksi (ka. 3,8, kh. 0,7). Lisäksi he kokivat, että 

ilmapiiri oli harvoin epäluuloinen ja epäilevä, mutta toisaalta 1/3 työntekijöistä oli sitä 

mieltä, että ilmapiiri on silloin tällöin tai usein epäluuloinen ja epäilevä. Työntekijöiden 

kokemukset työyhteisönsä innovatiivisesta ilmapiiristä vaihtelivat (ka. 3,3, kh. 0,6). 

Hoitohenkilökunnan taholta työyhteisöissä tehtiin aloitteita silloin tällöin tai usein, 

samoin kuin työntekijöitä kannustettiin miettimään, miten työt voisi tehdä paremmin.  

Vastaajista ¼ ei ollut tyytyväisiä tiedonkulun riittävyyteen. Vastaajista yli puolet ei ollut 

havainnut työpaikallaan epätasa-arvoa (ka. 2,1, kh. 0,9) miesten ja naisten kohtelussa 

eikä vanhempien ja nuorempien työntekijöiden välillä. Suurin osa vastaajista (73 %) oli 

sitä mieltä, että organisaatiossa palkitaan harvoin hyvästä työsuorituksesta. 

Hoitotyöntekijät eivät olleet tyytyväisiä siihen, miten organisaatiossa huomioidaan 

henkilöstöä (ka. 2,2, kh. 0,7). Vastaajien kokemusten mukaan hyvästä työsuorituksesta 

palkitaan harvoin (73 %) eikä johto ole kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista ja 

terveydestä. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Tilastollisesti merkitsevin ero Hyvinkään alueella (ka. 2,0) ja Päijät-Hämeessä (ka. 2,3) 

työskentelevien välillä oli tasa-arvon kokemisessa (p = 0,007). Hyvinkään alueella 

työntekijät kokivat harvemmin epätasa-arvoisuutta työntekijöiden välillä. Avohoidossa 

ja osastotyössä työskentelevien kesken merkittävimmät erot olivat sosiaalisessa 

ilmapiirissä (p = 0,005) sekä innovatiivisessa ilmapiirissä (p = 0,000). Osastotyössä 

olevat kokivat ilmapiirin yksikössään kannustavaksi ja tukevaksi sekä leppoisaksi ja 

mukavaksi. Avohoidossa työskentelevien kokemukset olivat, että työskentely ilmapiiri 

on epäluuloinen ja epäilevä. Osastotyössä tiedonkulkua pidettiin riittävämpänä kuin 

avohoidossa. (Taulukko 6, liite 7) 
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Työn ja yksityiselämän vuorovaikutus 

 

Kyselyyn vastanneiden työn ja yksityiselämän vuorovaikutus näyttäisi melko toimivalta. 

Yli puolet vastaajista (66 %) koki, että työongelmat häiritsevät harvoin koti- ja perhe-

elämää. Samoin 83 % vastanneista oli sitä mieltä, että perhepiirin ongelmat häiritsevät 

harvoin työtä. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Avohoidossa työskentelevät vastaajat kokivat, että työongelmat häiritsevät perhe-elämää 

ja perhepiirin ongelmat häiritsevät työtä hieman useammin kuin osastotyössä 

työskentelevillä hoitotyöntekijöillä. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Organisaatioon sitoutuminen 

 

Hoitotyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen (ka. 2,9, kh. 0,8) vaihteli. 2/5 

vastaajista koki organisaation arvot samanlaisiksi omiensa kanssa. Vastaajista 1/5 piti 

organisaatiota innostavana ja 1/10 vastaajista ilmoitti kertovansa ystävilleen, kuinka hyvä 

työpaikka työskennellä kyseinen organisaatio on. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Hyvinkään alueen (ka. 3,1) ja Päijät-Hämeen (ka. 2,8) hoitotyöntekijöiden vastauksissa 

organisaatioon sitoutumisessa (p = 0,000) oli tilastollisesti merkitsevä ero. Päijät-

Hämeen hoitotyöntekijöistä lähes puolet ei kokenut omaa organisaatiota innostavana, 1/4 

koki arvojensa olevan erilaiset ja 2/5 ei voinut kertoa ystävilleen työpaikastaan 

positiiviseen sävyyn. Avohoidossa (ka. 2,8) ja osastotyössä (ka. 3,0) työskentelevien 

hoitotyöntekijöiden vastauksissa oli hieman eroja, mutta niillä ei ole tilastollista 

merkitsevyyttä. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Työmotiivit 

 

Sisäisistä työmotiiveista mahdollisuutta kehittää itseään työssä pidettiin lähes 

yksimielisesti tärkeänä (81 %). Tärkeänä pidettiin myös sitä, että tuntee saavansa aikaan 

jotakin arvokasta (85 %) ja että työssä on mahdollisuus käyttää luovuutta ja 

mielikuvitusta (74 %). Ulkoisista työmotiiveista vastaajat pitivät tärkeänä lähes 

yksimielisesti työn varmuutta ja säännöllisiä tuloja (91 %) sekä turvallista ulkoista 
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työympäristöä (84 %). Rauhallisen ja säännönmukaisen työn kohdalla vastauksissa tuli 

hajontaa. Työstä saatavaa palkkaa ja aineellisia etuja vastaajista 73 % piti tärkeänä ja  

25 % melko tärkeänä. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Hyvinkään alueen ja Päijät-Hämeen hoitotyöntekijät kokivat sekä sisäiset että ulkoiset 

työmotiivit samansuuntaisesti. Avohoidossa (ka. 4,4) ja osastotyössä (ka. 4,0) 

työskentelevien hoitotyöntekijöiden sisäisten työmotiivien vastauksissa oli tilastollisesti 

merkitsevää eroa (p = 0,000). Avohoidon työntekijöille itsensä kehittämisen 

mahdollisuus sekä luovuuden ja mielikuvituksen käyttö oli lähes yksimielisesti erittäin 

tärkeää tai aivan välttämätöntä. (Taulukko 6, liite 7) 

 

5.3 Hoitohenkilökunnan kokemukset psyykkisistä kuormitustekijöistä 

 

Työn rooliodotukset 

 

Hoitotyöntekijät pitivät työrooliaan selkeänä (ka. 4,1, kh. 0,6). Vastaajat olivat melko 

yksimielisiä siitä, että työlle on määritelty selkeät tavoitteet, vastuut ja odotukset. 

Työssä oli ristiriitoja: 2/3 ilmoitti joutuvansa suorittamaan silloin tällöin tai usein 

työtehtäviä, jotka heidän mielestään pitäisi suorittaa eri tavalla. Yli puolet oli saanut 

työssään toimeksiantoja, mutta ei riittäviä voimavaroja niiden suorittamiseen. Ja 2/5 

hoitotyöntekijöistä oli saanut keskenään ristiriitaisia määräyksiä kahdelta tai useammalta 

henkilöltä. Työntekijöiden rooliodotuksia mitattiin myös väittämällä: Työhön sisältyy 

tehtäviä, jotka ovat ristiriidassa arvojeni kanssa. Lähes 2/3 vastaajista oli sitä mieltä, 

että omien arvojen vastaisia työtehtäviä on harvoin. Organisaatioissa 1/3 työntekijöistä 

koki joutuvansa työskentelemään ainakin silloin tällöin omien arvojensa kanssa 

ristiriitaisten työtehtävien parissa. (Taulukko 6, liite 7) 

 

Tilastollisesti merkitseviä eroja ei vastauksissa ollut Hyvinkään alueen ja Päijät-Hämeen 

eikä avohoidossa ja osastotyössä työskentelevien hoitotyöntekijöiden kesken. (Taulukko 

6, liite 7) 
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Ennustettavuus työssä 

 

Työn ennustettavuutta seuraavan kuukauden aikana kartoittavissa kysymyksissä 

vastaajista suurin osa ilmoitti tietävänsä usein ja ¼ harvoin, ketkä ovat työtovereita 

kuukauden kuluttua. Hoitotyöntekijät olivat lähes yksimielisiä siitä kuka on esimiehenä 

kuukauden kuluttua. Vastauksissa oli hajontaa väittämän: tiedän etukäteen, minkälaisia 

työtehtäviä työhöni kuuluu kuukauden kuluttua kohdalla. Puolet vastaajista ilmoitti 

tietävänsä minkälaisia työtehtäviä työhön kuuluu kuukauden kuluttua, 1/3 työntekijöistä 

ilmoitti tietävänsä harvoin. Haasteiden etsiminen työssä osiossa lähes 2/3 vastaajista piti 

usein uusien työtehtävien tuomasta haasteellisuudesta ja puolet uusien työtovereiden 

kanssa työskentelyn tuomasta haasteellisuudesta. Vastaukset eri paikoissa työskentelyn 

tuomasta haasteellisuudesta jakaantuivat tasaisesti kaikkiin ryhmiin. Yksittäisissä 

kysymyksissä hoitotyöntekijät vastasivat, että työpaikalla liikkui muutoksia koskevia 

huhuja usein tai silloin tällöin (81 %) ja toimintatapoja on muutettava silloin tällöin  

(44 %). (Taulukko 6, liite 7) 

 

Tilastollisesti merkitseviä eroja vastauksissa oli avohoidossa (ka. 4,1) ja osastotyössä 

(ka. 3,8) työskentelevien välillä (p = 0,007) työn ennustettavuutta kartoittavien 

kysymysten kohdalla. Avohoidon työntekijät olivat useimmin tietoisia minkälaisia 

työtehtäviä (67 %) heillä on ja ketkä ovat työkavereina (81 %) kuukauden kuluttua. 

(Taulukko 6, liite 7) 

 

Väkivallan uhka ja mahdollisuus työnohjaukseen 

 

Vastaajista 2/5 ilmoitti havainneensa työssään jonkun joutuneen henkisen väkivallan tai 

kiusaamisen kohteeksi. Vastaajilla itsellään henkisen väkivallan tai kiusaamisen 

kokemuksia oli 10 %:lla. Lähes puolet vastaajista oli ollut viimeisen puolen vuoden 

aikana uhkailun tai väkivallan kohteena. Väkivallan vaarasta johtuvaa pelon tai 

turvattomuuden tunneta työssään oli 16 %:lla hoitotyöntekijöistä. Reilu 4/5 vastaajista 

koki, että heillä oli mahdollisuus saada riittävää työnohjausta työssään. (Taulukko 7) 

 

Väkivallan uhka -kokemuksissa oli jonkin verran eroja Hyvinkään alueella ja Päijät-

Hämeessä sekä avohoidossa ja osastotyössä työskentelevien hoitotyöntekijöiden välillä. 

Hyvinkään alueella noin kolmannes ja Päijät-Hämeessä vajaa puolet vastaajista ilmoitti 
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havainneensa työssään jonkun joutuneen henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi. 

Osastojen hoitohenkilökunnalla oli enemmän havaintoja (42 %) sekä omia kokemuksia 

(12 %) henkisestä väkivallasta ja kiusaamisesta. Myös uhkailun ja väkivallan 

kokemuksia (50 %) oli enemmän osastojen työntekijöillä. Avohoidon työntekijöillä 

näyttäisi olevan useammin mahdollisuus saada itselleen riittävää työnohjausta (93 %). 

(Taulukko 7) 

 
TAULUKKO 7. Väkivallan uhkakokemukset ja työnohjausmahdollisuus Hyvinkään sairaanhoitoalueen 
psykiatrian tulosyksikössä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueella. 
 
 
Muuttuja Hyvinkää Päijät-Häme 
 n. % n. % 
 
Oletko havainnut jonkun joutuneen En 123 66 80 54 
henkisen väkivallan tai kiusaamisen   
kohteeksi työssäsi viimeisen ½ vuoden  Kyllä 64 34 67 46 
aikana? 
 
Oletko itse ollut henkisen väkivallan  En 168 90 130 88 
tai kiusaamisen kohteena työssäsi  
viimeisen ½ vuoden aikana? Kyllä 19 10 17 12 
 
 
Oletko ollut uhkailun tai väkivallan  En 115 62 69 47 
kohteena työssäsi viimeisen ½ vuoden 
aikana?  Kyllä 72 38 78 53 
  
 
Onko sinulla väkivallan vaarasta  En 161 86 118 81 
johtuvaa pelon tai turvattomuuden  
tunnetta työssäsi? Kyllä 26 14 28 19 
      
 
Onko sinulla mahdollisuus saada riittävää  En 16 9 31 21 
työnohjausta? 
 Kyllä 170 91 114 79 

 

 

5.4 Hoitohenkilökunnan kokemukset sosiaalisista kuormitustekijöistä 

 

Sosiaalinen vuorovaikutus 

 

Vastaajat kokivat, että lähiesimies tarjosi usein tukea ja apua, hän kuunteli työhön 

liittyviä ongelmia ja arvosti työntekijän saavutuksia (ka. 3,8, kh. 0,8). Työntekijät olivat 

lähes yhtä mieltä myös siitä, että työtoverit tukivat, auttoivat ja kuuntelivat tarvittaessa 

(ka. 4,2, kh. 0,6). Ystävät, puoliso ja perheenjäsenet kuuntelivat tarvittaessa (54 %) 

usein, jos työssä oli jonkinlaisia ongelmia (ka. 3,6, kh. 1,0). Hoitotyöntekijöistä ¼ koki, 

että puolisolle tai läheisille ei voi puhua työhön liittyvistä ongelmista ja 1/5 koki, etteivät 

  



   38

ystävät ole halukkaita kuuntelemaan, jos heille kertoo työhön liittyvistä ongelmista. 

Työntekijöiden välisiä häiritseviä ristiriitoja oli kokenut lähes 2/3 vastaajista silloin 

tällöin tai usein. (Taulukko 6, liite 7) 

Vastauksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja Hyvinkään alueen ja Päijät-Hämeen 

eikä avohoidossa ja osastotyössä työskentelevien hoitotyöntekijöiden välillä. (Taulukko 

6, liite 7) 

 

Ryhmätyön arviointi 

 

Hoitohenkilökunta arvosti lähes yksimielisesti (89 %) jäsenyyttä omassa työryhmässä 

tai tiimissä. Työryhmän tai tiimin toiminta koettiin joustavana (75 %) ja ongelmien 

ratkaisuissa onnistuttiin usein (73 %). Suurin osa vastaajista arvioi, että työryhmällä oli 

kokouksia usein (62 %). (Taulukko 6, liite 7) 

 

Vastauksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja Hyvinkään alueen ja Päijät-Hämeen 

eikä avohoidossa ja osastotyössä työskentelevien hoitotyöntekijöiden välillä. 

Avohoidossa näyttäisi olevan enemmän kokouksia työntekijöillä; 87 % vastaajista 

ilmoitti, että ryhmällä tai tiimillä on kokouksia usein. (Taulukko 6, liite 7) 

 

5.5 Taustamuuttujien yhteys hoitohenkilökunnan kokemaan työhyvinvointiin 

 

Tutkimukseen osallistuneen hoitohenkilökunnan keski-ikä oli 42 vuotta (kh. 10,3 

vuotta). Tutkimustulosten mukaan hoitohenkilökunnan iällä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä työhyvinvoinnin kokemiseen (p-arvo vaihteli välillä 0,183 – 

0,869). Myöskään siviilisäädyllä ja lasten lukumärällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä työhyvinvointiin.  

 

Tulosten mukaan sukupuolella näyttäisi olevan yhteyttä työntekijöiden kokemaan 

työhyvinvointiin. Sukupuolella oli erittäin merkitsevä yhteys oppimisvaatimuksiin, työn 

haasteellisuuteen ja sisäisiin työmotiiveihin (p = 0,000) sekä tilastollisesti merkitsevä 

yhteys ulkoisiin työmotiiveihin (p = 0,026). Naistyöntekijöiden mielestä työssä oli 

useammin oppimisvaatimuksia ja työnhaasteellisuuteen liittyviä tekijöitä kuin 

miestyöntekijöiden mielestä. Naistyöntekijät määrittelivät myös sisäiset ja ulkoiset 

työmotiivit merkityksellisemmiksi kuin miestyöntekijät. (Kuvio 2) 
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KUVIO 2. Sisäisten työmotiivien jakautuminen miesten ja naisten välillä. 

 

Ammattinimikkeellä näyttäisi olevan yhteyttä työntekijöiden kokemaan 

työhyvinvointiin. Tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys ammattinimikkeellä oli 

päätöksenteon vaatimuksiin sekä vaikutusmahdollisuuksiin päätöksentekoon ja 

työtahtiin (p = 0,000). Tilastollisesti merkitsevä yhteys oli myös ulkoisiin 

työmotiiveihin (p = 0,004), organisaatioon sitoutumiseen (p = 0,021), työn määrällisiin 

vaatimuksiin (p = 0,040) ja sosiaaliseen ilmapiiriin (p= 0,049). Hoitotyön esimiehet ja 

sairaanhoitajat kokivat, että heillä oli useammin työssään päätöksenteon vaatimuksia 

kuin toisen asteen hoitajilla, mutta heillä oli myös useammin mahdollisuuksia vaikuttaa 

päätöksentekoon ja työtahtiin kuin toisen asteen hoitajilla. Esimiesasemalla oli 

tilastollisesti merkitsevä yhteys organisaatioon sitoutumisessa (p = 0,002). 

 

Työskentelyajalla nykyisessä työpaikassa oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 

työhyvinvoinnin kokemiseen työtahtiin vaikutusmahdollisuuksien (p = 0,005), 

päätöksenteon vaatimusten (p = 0,007) ja organisaatioon sitoutumisen (p = 0,050) 

osalta.  
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Työyksiköllä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys päätöksenteon vaatimuksiin (p 

= 0,000), oppimisvaatimuksiin (p = 0,000), työn haasteellisuuteen (p = 0,000), 

vaikutusmahdollisuuksiin päätöksentekoon ja työtahtiin (p = 0,000), innovatiiviseen 

ilmapiiriin (p = 0,000) ja sisäisiin työmotiiveihin (p = 0,000). Työyksiköllä oli 

tilastollisesti merkitsevä yhteys sosiaalisen ilmapiiriin (p= 0,005) ja tilastollisesti 

melkein merkitsevä yhteys henkilöstön huomioon ottoon (p = 0,048). Avohoidossa 

työskentelevillä oli useammin päätöksenteon vaatimuksia, oppimisvaatimuksia, 

vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon ja työtahtiin sekä työ koettiin 

haasteellisemmaksi kuin osastotyössä.  Osastotyössä painottui innovatiivinen ilmapiiri. 

 

Työsuhteella  ja viikkotyöajalla ei ollut tilastollisesti erittäin merkitsevää yhteyttä 

työhyvinvoinnin kokemiseen. Työsuhteella ja päätöksenteon vaatimuksilla oli 

tilastollisesti merkitsevä yhteys työhyvinvointiin (p = 0,007). 

 

Työaikamuodolla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys työn määrällisiin 

vaatimuksiin (p = 0,000), päätöksenteon vaatimuksiin, (p = 0,000), oppimisvaatimuksiin 

(p = 0,000), työn haasteellisuuteen (p = 0,000), vaikutusmahdollisuuksiin 

päätöksentekoon ja työtahtiin (p = 0,000) sekä sisäiseen työmotivaatioon (p = 0,000). 

Päivätyössä korostuivat kaikki edellä mainitut työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavat 

osa-alueet. 

 

Elämäntilanteessa tapahtuneilla muutoksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys 

organisaatioon sitoutumisessa (p = 0,000) (Kuvio 3) ja merkitsevä yhteys työn 

määrillisiin vaatimuksiin (p = 0,009) sekä tasa-arvon kokemiseen (p = 0,003). 

Työntekijöiden kokemuksen mukaan töitä oli liikaa ja työt ruuhkautuivat sekä 

jakautuivat epätasaisesti useammin. Lisäksi vastaajat, joilla oli tapahtunut 

elämäntilanteessa merkittäviä muutoksia, kokivat työpaikalla epätasa-arvoisuutta sekä 

miesten ja naisten että nuorten ja vanhojen työntekijöiden välillä. 
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KUVIO 3. Elämässä tapahtuneiden muutosten yhteys organisaatioon sitoutumiseen. 

 

 

Perheen taloudellisella tilanteella ei ollut tilastollisesti erittäin merkitsevää yhteyttä 

työhyvinvoinnin kokemiseen. Tilastollisesti merkitsevä yhteys oli taloudellisen tilanteen 

ja päätöksentekoon vaikuttamisen (p = 0,003) sekä henkilöstön huomioon ottamisen (p 

= 0,004) välillä. 

 

5.6 Psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden yhteys hoitohenkilökunnan 

kokemaan työhyvinvointiin 

 

Työn vaatimuksilla tarkoitetaan työn määrällisiä vaatimuksia, päätöksenteon 

vaatimuksia ja oppimisvaatimuksia. Työn vaatimuksilla oli tilastollisesti merkitsevä tai 

erittäin merkitsevä yhteys työn psyykkisiin kuormitustekijöihin. Työn vaatimusten 

kaikilla summamuuttujilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys rooliristiriitoihin 

työssä. Työroolin selkeyden ja työn ennustettavuuden yhteys työn vaatimuksiin oli 

negatiivinen. Sosiaalisista kuormitustekijöistä ystäviltä ja sukulaisilta saadulla tuella oli 

tilastollisesti merkitsevä negatiivinen eli käänteinen yhteys oppimisvaatimuksiin. (Liite 

8, liite 9)  
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Vaikutusmahdollisuuksilla tarkoitetaan työn haasteellisuutta sekä mahdollisuutta 

vaikuttaa päätöksentekoon ja työtahtiin. Psyykkisistä kuormitustekijöistä työn 

ennustettavuudella ja haasteiden etsimisellä työssä sekä sosiaalisista kuormitustekijöistä 

esimiehen tuella ja ryhmätyöllä oli tilastollisesti merkitsevä tai erittäin merkitsevä 

yhteys vaikutusmahdollisuuksiin työssä. (Liite 8, liite 9) 

 

Kaikilla sosiaalista ja psyykkistä kuormittavuutta mittaavilla tekijöillä oli tilastollisesti 

merkitsevä tai erittäin merkitsevä yhteys työn hallintaan. Psyykkisistä 

kuormitustekijöistä rooliristiriidoilla työssä oli negatiivinen yhteys työn hallintaan. 

(Liite 8, liite 9) 

 

Johtamisella tarkoitetaan valtuuttavaa johtamista ja johtamisen oikeudenmukaisuutta. 

Johtamisen oikeudenmukaisuudella oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys 

psyykkisistä kuormitustekijöistä työroolin selkeyteen ja työn ennustettavuuteen sekä 

negatiivinen yhteys rooliristiriitoihin. Valtuuttavalla johtamisella oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevä yhteys työroolin selkeyteen ja merkitsevä yhteys haasteiden 

etsimiseen työssä. Sosiaalisista kuormitustekijöistä johtamisella oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä yhteys työtovereilta ja esimieheltä saatuun tukeen sekä ryhmätyöhön. (Liite 

8, liite 9) 

 

Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan sosiaalista ja innovatiivista ilmapiiriä, tasa-arvoa ja 

henkilöstön huomiointia. Sosiaalisella ilmapiirillä oli eniten tilastollisesti merkitseviä tai 

erittäin merkitseviä yhteyksiä sekä psyykkisiin että sosiaalisiin kuormitustekijöihin. 

Työn ennustettavuudella sekä ystäviltä ja sukulaisilta saadulta tuella ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä sosiaaliseen ilmapiiriin. Henkilöstön huomioimisella 

oli tilastollisesti merkitsevä yhteys työn ennustettavuuteen ja erittäin merkitsevä yhteys 

esimieheltä saatuun tukeen. Organisaatiokulttuurin kaikilla summamuuttujilla oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys esimieheltä saatuun tukeen. Ystäviltä ja 

sukulaisilta saadulla tuella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

organisaatiokulttuuriin. (Liite 8, liite 9) 

 

Organisaatioon sitoutumisella oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys psyykkisistä 

kuormitustekijöistä työroolin selkeyteen ja haasteiden etsimiseen sekä negatiivinen 
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yhteys rooliristiriitoihin. Sosiaalisista kuormitustekijöistä erittäin merkitsevä yhteys oli 

esimieheltä saatuun tukeen ja ryhmätyön arviointiin. (Liite 8, liite 9) 

 

Työmotiiveilla tarkoitetaan sisäisiä ja ulkoisia työmotiiveja. Sisäisillä työmotiiveilla oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys haasteiden etsimiseen työssä ja ryhmätyön 

arviointiin. Ulkoisilla työmotiiveilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys vain työroolin 

selkeyteen. (Liite 8, liite 9)  

 

Väkivallan uhkalla ja mahdollisuudella työnohjaukseen (p = 0,003) sekä työtovereiden 

välisillä ristiriidoilla (p = 0,001) ja työpaikan kokouksilla (p = 0,000) oli tilastollisesti 

merkitsevä tai erittäin merkitsevä yhteys hoitotyöntekijöiden kokemaan 

työhyvinvointiin. Työpaikan vaihtumisella (p = 0,078), toimintatapojen muuttamisella 

(p = 0,023) tai työpaikalla liikkuvilla huhuilla (p = 0,691) ei tutkimustulosten mukaan 

ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä työhyvinvoinnin kokemiseen. 

 

6 POHDINTA 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien 

hoitotyöntekijöiden kokemuksia psyykkisistä ja sosiaalisista kuormitustekijöistä 

mielenterveystyössä sekä näiden kuormitustekijöiden yhteyttä työhyvinvoinnin 

kokemiseen. Lisäksi tarkoituksena oli vertailla psyykkisten ja sosiaalisten 

kuormitustekijöiden eroja osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien sekä kahden 

erilaisen organisaation hoitotyöntekijöiden välillä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa 

hoitohenkilökunnan kokemasta työhyvinvoinnista sekä työn psyykkisistä ja sosiaalisista 

kuormitustekijöistä. 

 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella ja arvioida aineiston keruun 

ja mittaamisen suhteen sekä tutkimustulosten luotettavuuden avulla (Vehviläinen-

Julkunen & Paunonen 1997). Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa käytetään 

käsitteitä reliabiliteetti ja validiteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sekä mittarin 

validiteettia että mittauksen perusteella tehtyjen päätelmien validiteettia. Lisäksi 

tutkimuksen validiteetilla viitataan tapaan, jolla tutkijat varmistavat, etteivät 

  



   44

tutkimuksella saadut tulokset ole seurausta satunnaisista tekijöistä ja että tuloksista on 

mahdollista tehdä juuri ne tulkinnat, johtopäätökset ja käytännön suositukset, jotka 

tutkijat ovat tehneet. (Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1997.) 

Tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella kolmella tavalla: kriteeri- eli 

ennustevaliditeettina (mittari vastaa sille asetettuja kriteerejä, mittarin ennustettavuus eli 

yhteys myöhempiin ilmiöihin ja yhteys samanaikaisiin ilmiöihin), sisältövaliditeettina 

(mittari kuvaa riittävän laajasti tutkittavaa käsitettä eikä muita tutkittavaan ilmiöön 

liittyviä käsitteitä) ja rakennevaliditeettina (missä määrin mittari toimii siten kuin se 

teoriasta johdettujen hypoteesien mukaan pitäisi toimia) (Alkula 1993). 

 

Tutkimuksessa käytettävän mittarin on kyettävä rajaamaan tutkittava käsite ja 

erottelemaan käsitteiden eri tasoja. Sen tulisi sisältää mitattavana olevan käsitteen osa-

alueet mahdollisimman kattavasti. Tämän voidaan olettaa toteutuvan, kun mittarissa on 

riittävä määrä osioita.  Mittarin luotettavuus antaa luotettavuutta myös 

tutkimustuloksille. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997.) Tämän tutkimuksen 

aineisto kerättiin Työterveyslaitoksen kehittämällä QPSNordic-kyselylomakkeella Päijät-

Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueen ja Hyvinkään 

sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikön hoitohenkilökunnalta (N = 554). Mittarin 

valintaan vaikutti se, että mittarin on todettu sopivan työn ja terveyden välisen suhteen 

tutkimiseen. Menetelmä on syntynyt yhteispohjoismaisen tutkimustyön tuloksena ja 

kattaa keskeiset työn psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Mittari soveltuu työn psyykkisten 

ja sosiaalisten tekijöiden osallistuvaan kehittämiseen. Tämän lisäksi sitä voidaan käyttää 

tieteellisenä tutkimusvälineenä. (Elo ym. 2000.) Mittaria on aiemmin käytetty muun 

muassa teollisuudessa ja palvelualoilla, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 

koulutusorganisaatioissa. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty QPSNordic-mittari muodostui yhteensä 109 

monivalintakysymyksestä ja väittämästä. Työhyvinvointia mitattiin 63 kysymyksellä ja 

väittämällä psyykkisiä kuormitustekijöitä 20 kysymyksellä ja väittämällä sekä 

sosiaalisia kuormitustekijöitä 13 kysymyksellä ja väittämällä. Mittaria pyrittiin 

käyttämään mahdollisimman alkuperäisessä muodossa sekä muodostamaan mittarin 

osioista vastaavat summamuuttujat kuin mittarin kehittäjä. (Staggers 1994.) Vaikka 

kyselylomake oli laaja, on mahdollista, että kaikki mielenterveystyön työhyvinvointiin 

ja psyykkiseen sekä sosiaaliseen kuormittumiseen vaikuttavat tekijät eivät ole mittarissa 

  



   45

edustettuina. Tämä mahdollinen puute olisi voitu täydentää lisäämällä mittariin myös 

avoimia kysymyksiä. Toisaalta mahdollisten puuttuvien kysymysten uhkaa on pyritty 

tässä tutkimuksessa välttämään käyttämällä valmista, samaan tarkoitukseen 

aiemmissakin tutkimuksissa käytettyä mittaria. Samojen mittareiden käyttö parantaa 

tutkimuksessa saatujen tulosten vertailtavuutta ja validiteettia. Lisäksi tässä 

tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan verrata aiemmissa tutkimuksissa saatuihin 

tuloksiin.  

 

Kyselylomakkeella kerättyihin aineistoihin sisältyy virheen riski. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin kyselylomaketta, jossa oli valmiiksi luokitellut vastausvaihtoehdot. Valmiisiin 

vastausvaihtoehtoihin voi liittyä satunnaisuutta ja virhemahdollisuuksia. Tutkimuksen 

tulosten luotettavuutta voivat alentaa mittauksen eri vaiheissa tapahtuneet 

satunnaisvirheet. Mittauksen reliabiliteettiin voivat vaikuttaa havaintoyksikön tilapäiset 

ominaisuudet (kuten loma-aika), tutkimustilanteen tilapäiset ominaisuudet ja mittarin 

virheellistä vaihtelua aiheuttavat ominaisuudet, kuten epäselvät kysymykset. (Alkula, 

Pöntinen & Ylöstalo 1995.) Kyselylomakkeissa oli puuttuvia tietoja esimerkiksi, kun 

kysyttiin, kertooko työntekijä ystävilleen työpaikasta tai työhön liittyvistä ongelmista. 

Valmiin vastausvaihtoehdon ympyröimisen sijaan vastaajat olivat kirjoittaneet 

esimerkiksi kommentin: En puhu työasioista ystäville. Esimiestyötä ja johtamista 

koskevissa kysymyksissä oli vastaajilla epäselvyyttä, tarkoitetaanko lähijohtoa vai ylintä 

johtoa. Tässä tutkimuksessa käytettiin valmista mittaria, joten sitä ei esitestattu ja 

kysymyksiä ei muotoiltu uudelleen tätä testausryhmää varten. Sen sijaan mittariin 

lisättiin muutamia kysymyksiä, jotka katsottiin teoriatiedon ja tutkijoiden 

työkokemuksen mukaan tarpeellisiksi kohdejoukkoa ajatellen.  

 

Tutkittavien vastaukset ovat subjektiivisia näkemyksiä työhyvinvoinnista. Vastaamiseen 

ovat voineet vaikuttaa erilaiset sosiaaliset odotukset, kuten arvostuksen tavoittelu, 

pyrkimys vastata asetettuihin odotuksiin yms. (Hobbs 2002.) Kyselyissä tutkittavat 

voivat joskus vastata totuuden vastaisesti aiheuttaen satunnaisvirheitä. Vastaajalla ei 

ehkä ole käsitystä asioista, joita kysytään, mutta silti hän valitsee jonkin 

vastausvaihtoehdon. Tutkija ei voi tietää, onko kysymyksiin vastattu rehellisesti omaa 

mielipidettä harkiten. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tällainen satunnaisvirhe on 

vaikeasti vältettävissä. (Alkula ym. 1995.)  

 

  



   46

 Tutkimus toteutettiin 1.5. - 15.6.2007. Vastausaikaa annettiin kolme viikkoa, koska 

tutkimus ajoittui kesäloma-ajalle. Tutkimus kohdistui kaikkiin osastolla edellä 

mainittuna aikana työskennelleeseen hoitohenkilökuntaan. Mahdollisia kesäloman 

sijaisia ja vakituista henkilökuntaa ei eroteltu tutkimuksessa. Tutkijoilla ei ole tietoa 

siitä, kuinka moni oli lomalla kyselyn toteutuksen ajankohtana, joten heidän 

vastaustensa vaikutusta tutkimuksen lopullisiin tuloksiin on myös vaikea arvioida. 

 

Kyselylomake oli 13 sivun mittainen, mutta kysymykset olivat monivalintaisia. Tämä 

on nopeuttanut osaltaan vastaamista ja kysymysten lukemista. Tästä huolimatta 

kyselylomake on vaatinut jonkin verran paneutumista vastaamiseen, joten vastaajien 

mieliala, motivaatio ja vireystila ovat saattaneet hetkellisesti vaihdella ja vaikuttaa 

tuloksiin. Reliabiliteettiin vaikuttaa myös tilanne, jossa lomakkeet on täytetty. 

Tutkittavat saivat vastata kyselyyn työajallaan. Keskittymistä lomakkeiden täyttämiseen 

on saattanut osasto-olosuhteissa haitata levoton ympäristö ja työt, jotka ovat 

mahdollisesti katkaisseet keskittymisen. Kyselylomakkeen vastaajalla on ollut 

mahdollisuus neuvotella muiden vastaajien kanssa, jolloin vastaukset eivät välttämättä 

ole vastaajan omia.  

 

 Tutkimuslupia haettaessa määriteltiin molempiin tutkimuskohteisiin yhdyshenkilö, jolle 

vastaajat lähettivät kyselylomakkeensa suljetussa osoitteella varustetussa 

vastauskuoressa. Tutkijat eivät olleet missään vaiheessa yhteydessä tutkittaviin, joten 

heidän henkilöllisyytensä pysyi tutkijoilta salassa. Vastausajan umpeuduttua tutkijat 

hakivat kyselylomakkeet yhdyshenkilöiltä. Lisäksi sovittiin, että jos kyselylomakkeita 

palautuu vielä määritellyn vastausajan jälkeen kahden viikon aikana, yhdyshenkilö 

lähettää ne tutkijoille postitse. Määräpäivään mennessä kyselyyn vastasi 334 (62,8 %) 

hoitotyöntekijää. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueen 

vastausprosentti oli 72,1 ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikön 

vastausprosentti oli 53,4. Kaikki kyselylomakkeet otettiin mukaan tutkimukseen, vaikka 

osassa oli puuttuvia tietoja. Aineiston analyysissä kysymyksiin vastanneiden lukumäärä 

(N) vaihtelee juuri edellä mainitun syyn takia. Hyvinkään alueen alhaisempaan 

vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa se, että tulosyksikössä oli samanaikaisesti kaksi 

muuta henkilökunnalle suunnattua kyselytutkimusta. 
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Tutkimuksen luotettavuus perustuu mittarin osalta sen validiteettiin ja reliabiliteettiin 

(Eskola 1981; Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997). Reliabiliteetti on mittarin 

ominaisuus, jonka avulla voidaan mitata mittarin laatua. Mittarin reliabiliteetti on sitä 

parempi, mitä vähemmän sattumalla on osuutta mittaustuloksissa. (Polit & Hungler 

1995.) Mittarin reliabiliteettia voidaan arvioida mittarin pystyvyytenä (stability), 

vastaavuutena (ekvivalenssi) ja sisäisenä johdonmukaisuutena (konsistenssi). Mittarin 

validiteettia tarkasteltaessa on keskeistä se, mittaako mittari todella sitä, mitä sen tulisi 

mitata. Mittarin kattavuutta selvitetään tutkimuksen sisällön, ennustettavuuden, 

taustateorian, kriteereiden ja rakenteiden kannalta. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 

1997). Tutkimuksessa käytettyä mittaria ei esitestattu, sillä mittari on aikaisemmassa 

käytössä osoittautunut luotettavaksi. Tutkimus toteutettiin ja mittaria käytettiin mittarin 

laatijoiden ohjeiden mukaan.  Mittarin reliabiliteettia voidaan kontrolloida 

tarkastelemalla summamuuttujien ominaisuuksia. Määrittämällä Cronbachin alfa- 

kertoimet saadaan selville mittarin eri osioiden sisäinen yhdenmukaisuus ja 

homogeenisuus. Aiemmissa tutkimuksissa mittarin asteikoiden sisäinen konsistenssi on 

vaihdellut välillä 0,60 – 0,88 käytettäessä Cronbachin alfaa ja 

uusintamittausreliabiliteetti oli vaihdellut 0,58 – 0,83, kun mittausväli kahden 

mittauskerran välillä oli viidestä kahdeksaan viikkoon (Elo ym. 2000). Tässä 

tutkimuksessa alfa-arvo vaihteli 0,500 – 0,881 (Taulukko 4). Mittarin validiteettia tässä 

tutkimuksessa lisättiin liittämällä siihen tutkimusongelman kannalta oleellisia 

kysymyksiä, jotka nousivat aiemmista tutkimuksista ja tutkijoiden omista kokemuksista 

psykiatrisilta osastoilta. 

 

Määrällinen tutkimus vaatii suuren otoskoon, jotta sattumanvaraisten virheiden 

esiintyminen minimoituisi (Burns & Crove 1993). Tässä tutkimuksessa tutkittiin 

mielenterveystyötä tekevää hoitohenkilökuntaa. Ymmärrettävää on, että normaalin 

työpäivän yhteydessä tähän ei välttämättä ole löytynyt kaikilta henkilökuntaan 

kuuluvilta riittävästi aikaa. Tämä voi olla yksi syy katoon. Jos kato on suuri, se voi 

aiheuttaa harhaa tuloksiin, koska on mahdollista, että vastaamatta jättäneet ovat joiltakin 

ominaisuuksiltaan erilaisia kuin kyselyyn vastanneet (Heikkilä 2004). Saadussa 

aineistossa ovat kuitenkin edustettuina kaikki tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat 

ammattiryhmät sekä eri ikäluokat. Tältä osin tutkimustuloksia on mahdollista tarkastella 

suhteessa perusjoukkoon. 
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Tutkimuksen luotettavuutta voidaan pyrkiä arvioimaan tarkastelemalla, miten hyvin 

aineisto kuvaa niitä asioita, joita on haluttu tutkia. Tällöin puhutaan aineiston sisäisestä 

luotettavuudesta. Sisäistä validiteettia voivat uhata muun muassa historia, henkilöiden 

valikoituminen tutkimukseen, testauksen vaikutus ja aineistosta tapahtuvat poistumat. 

(Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997.) Kyselylomake toimitettiin molempien 

alueiden koko hoitohenkilökunnalle osastonhoitajien toimesta. Tutkimukseen 

vastaamatta jättäneistä ei saatu tietoa, joten ei voida arvioida, millä tavalla tutkittava 

ryhmä on valikoitunut. Päijät-Hämeessä vastausprosentti oli selkeästi korkeampi kuin 

Hyvinkään alueella. Päijät-Hämeen alueen vastausaktiivisuuteen on voinut vaikuttaa se, 

että molemmat tutkijat ovat työskennelleet kyseisessä organisaatiossa. Myös testauksen 

vaikutusta on vaikea arvioida, eli onko vastauksiin tai vastausaktiivisuuteen vaikuttanut 

se, että henkilöt ovat kokeneet olevansa huomion kohteena, tai että kyselyyn vastattiin 

työaikana ja työpaikalla, olisiko vastausprosentit tai tulokset toisenlaiset, jos kysely olisi 

postitettu hoitotyöntekijöiden kotiin? 

 

Tutkimuksen ulkoiseen validiteettiin kuuluu oleellisesti tulosten yleistettävyys 

(Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997). Kyselylomaketutkimuksessa tutkijoilla ei ole 

esimerkiksi mahdollisuutta varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat tutkimukseen 

suhtautuneet ja väärinymmärryksien kontrollointi on vaikeaa. Lisäksi vastaamattomuus 

voi nousta suureksi. Tähän kyselyyn vastasi 334 hoitotyöntekijää ja vastausprosentti oli 

62,8 %, eli 220 hoitotyöntekijää jätti vastaamatta. Tämänkaltaisessa tutkimuksessa ei 

saada selville, miten vastaamattomuus mahdollisesti vaikutti tutkimuksen tuloksiin. 

Tällä tutkimuksella saatujen tulosten pohjalta ei ole tarkoitus tehdä yleistyksiä koskien 

kaikkia mielenterveystyössä olevia hoitotyöntekijöitä Suomessa. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli tuottaa tietoa tutkimuksen kohteena olevien organisaatioiden 

hoitohenkilökunnan kokemasta työhyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä psyykkisistä ja 

sosiaalisista kuormitustekijöistä. Koska vastausprosentti oli 62,8 %, tuloksista voidaan 

tehdä johtopäätöksiä koskien molempia organisaatioita. 
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6.2 Tulosten tarkastelua 

 

Työhyvinvointi 

 

Tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin käsitettä lähestyttiin yksilön näkökulmasta ja 

käsite työhyvinvointi operationalisoitiin QPSNordic-mittarin mukaisesti. Mittarin 

viitekehyksenä on muun muassa Karasekin Työn vaatimukset ja työnhallinta malli, 

jonka yhtenä lähtökohtana on työntekijöiden hyvinvointi. QPSNordic-mittarilla 

työhyvinvointia määritellään kartoittamalla työn vaatimuksia, työntekijän 

vaikutusmahdollisuuksia, työn hallintaa, esimiestyötä, organisaatiokulttuuria, 

organisaatioon sitoutumista ja työmotiiveja.  

 

Tähän kyselytutkimukseen vastanneet hoitotyöntekijät kokivat oman työhyvinvointinsa 

keskinkertaiseksi. Työhyvinvointiin positiivisesti vaikuttavina tekijöinä voidaan tässä 

tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan pitää työn haasteellisuutta, työntekijöiden 

vaikutusmahdollisuuksia, tyytyväisyyttä oman työn laatuun ja hyvää työilmapiiriä. 

Aiempien tutkimusten mukaan työhyvinvointi toteutuu, kun työntekijä kokee työnsä 

mielekkääksi, hallitsee työtehtävänsä ja voi vaikuttaa niihin sekä muihinkin omaan 

työhönsä liittyviin asioihin (Maslach & Leiter 1997, 1999; Ahola, Kivistö & Vartio 

2006).  

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet hoitotyöntekijät eivät olleet sitoutuneita 

organisaatioonsa. He eivät pitäneet organisaatiota innostavana ja kokivat, ettei 

työnantaja ole kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista. Työhyvinvointiin 

negatiivisesti vaikuttavina tekijöinä voidaan tässä tutkimuksessa saatujen tulosten 

mukaan pitää myös kiirettä ja työstä saadun palautteen vähyyttä. Myös aiemmissa 

tutkimuksissa on todettu näiden tekijöiden heikentävän työtyytyväisyyttä (Sullivan 

1993; Vahtera 1995; Munro ym 1998; Suominen & Vuorinen 1999; Pääkkönen 2003; 

Schnorr 2005).  Työntekijät kokivat ristiriitaa omien arvojensa ja organisaation arvojen 

yhteensovittamisessa. Hoitotyön lähiesimiesten työskentelyyn oltiin pääsääntöisesti 

tyytyväisiä. Parannusta toivottiin tiedon kulkuun ja lähiesimiesten kykyyn puuttua 

työyhteisön ristiriitoihin. Hoitotyöntekijät kokivat, ettei heillä ollut mahdollisuutta 

vaikuttaa työaikoihinsa, hyvästä työsuorituksesta ei palkittu ja lisäksi oltiin 

huolestuneita johdon kyvystä huolehtia organisaation tulevaisuudesta. 
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Tärkeinä työhön liittyvinä ja motivoivina tekijöinä vastaajat pitivät itsensä kehittämisen 

mahdollisuutta, jonkin arvokkaan aikaansaamista, mahdollisuutta luovuuden ja 

mielikuvituksen käyttöön, työn varmuutta ja säännöllisiä tuloja, palkkaa sekä aineellisia 

etuja. Tämä tutkimus ei anna vastausta siihen, miten nämä tekijät toteutuvat vastaajien 

nykyisessä työssä. 

 

Avohoidon ja osastotyössä olevien hoitotyöntekijöiden työhyvinvoinnin kokemuksissa 

oli eroja. Osastotyössä olevien hoitotyöntekijöiden keskimääräinen työhyvinvointi oli 

huonompi kuin avohoidossa työskentelevien hoitotyöntekijöiden. Aiempien tutkimusten 

mukaan avohoidossa työskentelevät olivat enemmän sitoutuneita työhönsä ja 

avohoidossa tehtävä hoitotyö on koettu itsenäisempänä. Tämän tutkimuksen tuloksista 

ei ilmene, että avohoidon työntekijät olisivat sitoutuneempia työhönsä kuin osastotyössä 

olevat hoitotyöntekijät. Sen sijaan itsensä kehittämisen mahdollisuus sekä luovuuden ja 

mielikuvituksen käyttö on avohoidon työntekijöille tärkeämpää. Samansuuntaisia 

tuloksia on saatu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Fielding & Weaver 1994). 

Hopkinsonin ym. (1998) tutkimuksen mukaan työn itsenäisyyttä ei kuitenkaan aina 

pidetty positiivisena asiana, vaan siihen saattoi liittyä myös kokemuksia tarvittavan tuen 

puutteesta. 

 

Avohoidossa hoitotyö on tutkimustulosten mukaan vaativampaa ja haasteellisempaa 

kuin osastoilla (Fielding & Weaver 1994). Avohoidossa työskentelevien työhyvinvointia 

lisäävänä tekijänä voidaan tämän tutkimuksen tulosten mukaan pitää myös parempia 

vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja harvemmin työtä keskeyttäviä tekijöitä kuin 

osastotyössä olevilla hoitajilla. Osastotyössä olevat pitivät työilmapiiriään parempana 

kuin avohoidossa työskentelevät. Samansuuntaisia tuloksia oli myös Siipolan (1997) 

psykiatrisessa avohoidossa ja sairaalassa työskenteleviin kohdistuneessa tutkimuksessa.  

 

Työntekijöiden työhyvinvoinnin kokemuksissa kahden eri organisaation välillä oli 

eroja. Päijät-Hämeen hoitotyöntekijöiden mielestä työt jakautuvat epätasaisesti ja 

ruuhkautuvat useammin kuin Hyvinkään alueella. Siitä huolimatta heillä on useammin 

mahdollisuus vaikuttaa omaan työtahtiinsa taukojen ja niiden pituuden osalta sekä 

työaikojen osalta. Hyvinkään alueella esimiestyö ja johtaminen oli jonkin verran 

positiivisempaa ja työntekijät suhtautuivat luottavaisemmin organisaationsa johtoon. He 
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olivat myös sitoutuneempia omaan organisaatioonsa. Lisäksi he kokivat harvemmin 

epätasa-arvoisuutta työpaikallaan työntekijöiden välillä.  

 

Taustamuuttujien yhteys työhyvinvointiin 

 

Kyselyyn vastanneiden taustatiedot olivat molemmilla alueilla hyvin samankaltaisia. 

Eniten taustatiedot erosivat toisistaan ammattinimikkeen, työskentelyajan ja 

taloudellisen tilanteen osalta. Hyvinkään alueella vastaajissa oli tasaisesti sairaanhoitajia 

ja toisen asteen hoitajia, kun taas Päijät-Hämeen vastaajista suurin osa oli 

sairaanhoitajia. Hyvinkään alueen vastaajissa oli Päijät-Hämettä enemmän alle vuoden 

työsuhteessa olleita hoitajia. Enemmistö vastaajista molemmilla alueilla oli kuitenkin yli 

5 vuotta nykyisessä työpaikassa työskennelleitä. Hyvinkään alueen vastaajat kokivat 

oman taloudellisen tilanteensa heikompana kuin Päijät-Hämeessä työskentelevät.  

 

Aiemmin tehtyjen selvitysten ja tutkimusten mukaan muun muassa työsuhteella ja 

työsopimustoimintaan liittyvillä asioilla on vaikutusta työntekijän kokemaan 

työhyvinvointiin. Esimerkiksi tietoisuus työsuhteen varmuudesta toimii yhtenä 

voimavaratekijänä työmarkkinoilla (Vahtera 1995; Vahtera ym. 2001; Hakanen 2004a). 

Työhyvinvointiin on todettu olevan vaikutusta myös yksityis- ja perhe-elämän 

tilanteella, taloudellisella tilanteella sekä erilaisilla elämänmuutoksilla (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2005). Nakarin (2003) tutkimuksen mukaan nuorimmat työntekijät 

kokevat esimerkiksi ilmapiirin ja hyvinvoinnin parempana kuin muut. Tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan henkilökunnan iällä, siviilisäädyllä ja kotona asuvien 

alaikäisten lasten lukumäärällä ei ollut merkittävää yhteyttä hoitotyöntekijöiden 

kokemaan työhyvinvointiin.  

 

Tutkimustulosten mukaan naistyöntekijöiden mielestä heidän työssään on useammin 

liian vaikeita työtehtäviä, joihin he tarvitsisivat enemmän koulutusta sekä uusien tietojen 

ja taitojen hankkimista. Heidän mielestään työ oli useammin mielekästä sekä 

haasteellista ja he kokivat, että voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään. Sisäiset ja 

ulkoiset työmotiivit olivat naisille merkityksellisempiä kuin miehille. Itsen 

kehittäminen, jonkin arvokkaan aikaansaaminen sekä luovuuden ja mielikuvituksen 

käyttäminen työssä oli naisille työmotivaation ylläpitämisen kannalta tärkeämpää kuin 

miestyöntekijöille. Samoin rauhallinen ja säännöllinen työ, turvallinen ulkoinen 
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työympäristö sekä työn varmuus ja säännölliset tulot olivat naistyöntekijöille hieman 

tärkeämpiä kuin miehille. Myös aikaisempien tutkimusten (Elovainio & Kivimäki 2002; 

Feldt, Mäkikangas & Kokko 2005) mukaan sukupuolella saattaa olla merkitystä siihen, 

että työntekijät samoissa työtehtävissä voivat kokea työhyvinvointinsa hyvin eri tavoin.  

 

Ammattinimikkeellä on selkeästi yhteyttä työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin. 

Tutkimustulosten mukaan hoitotyön esimiehillä ja sairaanhoitajilla on useammin 

työssään päätöksenteon vaatimuksia, mutta heillä on myös useammin mahdollisuuksia 

vaikuttaa päätöksentekoon ja omaan työtahtiinsa kuin toisen asteen hoitajilla. 

Samanlaisia vaatimuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin 

oli tämän tutkimuksen mukaan myös pidempään työssä olleilla henkilöillä. 

 

Psyykkiset kuormitustekijät 

 

Eräs työntekijän psyykkiseen kuormittavuuteen vaikuttava tekijä on työn vähäiset tai 

liialliset vaatimukset (Riikonen 2003). Laamasen ym. (2002) tutkimustulosten mukaan 

uupuminen on voimakkaampaa silloin, kun työssä esiintyy usein kovia vaatimuksia ja 

paineet kasvavat. Tässä tutkimuksessa hoitotyöntekijät pitivät omaa työrooliaan 

selkeänä: työlle oli määritelty selkeät tavoitteet, vastuut ja odotukset. Työrooliin liittyi 

kuitenkin ristiriitoja hyvin paljon. Hoitotyöntekijät saavat työssään määräyksiä, jotka 

ovat ristiriidassa keskenään ja toimeksiantoja, mutta eivät riittäviä voimavaroja niiden 

suorittamiseen. Työntekijät joutuvat myös toisinaan tekemään työtehtäviä tavalla, joka 

on vastoin omaa ajattelua. Arvoihin liittyviä ristiriitoja työhön liittyi kuitenkin vain 

harvoin. Eri näkemykset työhön liittyvistä asioista, arvojen erilaisuus ja kiire voivat 

heijastua työyhteisöön huonoina ihmissuhteina (Nuikka 2002). 

 

Hoitotyö mielenterveysyksiköissä on vastaajien mukaan hyvin ennustettavaa.  

Ennustettavuus näkyi tutkimustuloksissa siten, että hoitotyöntekijät ilmoittivat 

tietävänsä useimmiten, kuka on heidän esimiehensä ja ketkä työtovereita kuukauden 

kuluttua. Vastausten mukaan työpaikoilla liikkui usein muutoksia koskevia huhuja. 

Uuden oppimiseen ja muutoksiin sopeutumiseen saattaa liittyä ongelmia. Toisaalta 

uudistukset voivat olla myös vähentämässä kuormitusta. Ratkaisevasti siihen vaikuttaa 

se, miten uudistukset toteutetaan ja kuinka työntekijät niihin asennoituvat. 
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Väkivaltatilanteet mielenterveystyössä ovat lisääntyneet huolestuttavasti (Laine & 

Wickström 2000). Väkivallan kohteeksi joutuminen on raskasta ja uhkaan liittyvä pelko 

sekä ahdistus voi vaikuttaa työntekijän jaksamiseen (Saarela & Isotalus 2000). Pitkäsen 

(2003) mukaan väkivallan uhka aiheuttaa henkilökunnassa stressiä, varuillaanoloa, 

pelkoa ja työmotivaation laskua. Tähän tutkimukseen osallistuneet työntekijät olivat 

havainneet työyksiköissään henkistä väkivaltaa ja kiusaamista, mutta vain harvat olivat 

itse joutuneet henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi.  Mielenterveystyön parissa 

työskentelevät altistuvat työssään uhkailulle ja väkivallalle, sillä lähes puolella 

vastaajista oli kokemuksia itseensä kohdistuneesta uhkailusta tai väkivallasta viimeisen 

puolen vuoden aikana. Väkivallan vaarasta johtuvaa pelon tai turvattomuuden tunnetta 

oli taas harvemmilla.  

 

Avohoidon ja osastotyössä olevien hoitotyöntekijöiden psyykkisten kuormitustekijöiden 

kokemuksissa oli hieman eroja. Avohoidossa ja poliklinikoilla hoitotyö on 

ennustettavampaa. Työntekijät ovat useammin tietoisia omista työtehtävistään ja 

työtovereistaan kuukauden kuluttua. Osastojen hoitotyöntekijöillä oli enemmän 

havaintoja sekä omia kokemuksia henkisestä väkivallasta ja kiusaamisesta. Myös 

uhkailun ja väkivallan kokemuksia oli enemmän osastojen työntekijöillä. 

Mielenterveystyössä työnohjaus on mielletty kaikkien oikeudeksi ja sen on todettu 

olevan yksi hyvä keino keventää henkistä kuormitusta sekä auttaa työntekijää jaksamaan 

ja onnistumaan työssä (Paunonen-Ilmonen 2001). Useimmilla työntekijöillä oli omasta 

mielestä mahdollisuus riittävään työnohjaukseen työssään. Vastausten mukaan näyttäisi 

siltä, että avohoidon työntekijöillä oli useammin mahdollisuus saada riittävää 

työnohjausta itselleen kuin osastotyössä olevilla. 

 

Kokemukset psyykkisistä kuormitustekijöistä olivat melko samansuuntaisia kahden eri 

organisaation välillä. Ainoastaan hoitohenkilökunnan kokemukset väkivallan uhasta 

erosivat toisistaan siten, että Hyvinkään alueen työntekijöillä oli vähemmän havaintoja 

työssään jonkin toisen joutumisesta kiusaamisen tai henkisen väkivallan kohteeksi. 
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Sosiaaliset kuormitustekijät 

 

Työyhteisön sosiaalinen tuki sisältää yksilön saaman tuen, avun ja arvostuksen sekä 

työtovereilta että esimieheltä. Jotta tukea, apua ja arvostusta on työpaikalla mahdollista 

saada, on edellytyksenä avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. (Vahtera, Kivimäki, Ala-

Mursula & Pentti 2001; Pohjonen ym. 2003; Nuikka 2004.) Riikosen (2003) mukaan 

esimiesten tuki työyhteisöissä on parantunut. Tästä huolimatta Sarven (2004) 

tutkimustulokset osoittavat, että hoitotyöntekijät kokevat työtovereilta saadun tuen ja 

avun paremmaksi kuin esimieheltä saadun tuen. Tässä tutkimuksessa hoitotyöntekijät 

kokivat, että lähiesimies auttoi, tuki ja kuunteli tarvittaessa työhön liittyvissä ongelmissa 

ja arvosti työntekijöiden saavutuksia. Työntekijät saivat kuunteluapua myös ystäviltä ja 

perheen jäseniltä, mutta vähemmän kuin työtovereilta tai lähiesimieheltä. 

Hoitotyöntekijät arvostivat jäsenyyttään omassa työryhmässä ja ne toimivat vastaajien 

mielestä joustavasti ja onnistuivat ongelmien ratkaisuissa. Yhtenä sosiaalista 

kuormitusta lisäävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että työyhteisöissä oli usein 

työntekijöiden välisiä häiritseviä ristiriitoja. 

 

Psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden yhteys työhyvinvointiin 

 

Psyykkisillä ja sosiaalisilla kuormitustekijöillä oli yhteyttä hoitotyöntekijöiden 

kokemaan työhyvinvointiin mielenterveystyössä. Useimmilla kuormitustekijöillä oli 

yhteyksiä työn hallintaan, johtamiseen, ilmapiiriin ja organisaatioon sitoutumiseen. 

Työn hallinta on yksi työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edellytys.  Puutteet työn 

hallinnassa aiheuttavat kuormittumista, työyhteisön ihmissuhdeongelmia ja heikkoa 

ilmapiiriä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan hoitotyöntekijät kokivat eniten puutteita 

palautteen saamisessa. Tämä tuo haasteita hoitotyön esimiehille, jotta he osaisivat 

huomioida työntekijöiden yksilölliset tarpeet palautteen saamiseen ja tukeen. 

 

Ystävien ja sukulaisten tuella oli hoitotyöntekijöiden kokemuksissa vain vähäinen 

yhteys työhyvinvointiin. Tämä selittynee sillä, että hoitotyöntekijät vain harvoin 

keskustelevat työhön liittyvistä asioista ja ongelmista ystävien ja sukulaisten kanssa. 

Hoitotyöntekijöillä on tunnetusti korkea moraali ja he saattavat kokea, että kotona 

työasioista puhuminen rikkoo vaitiolovelvollisuutta.  
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6.3 Kehittämisehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita 

 

Tässä tutkimuksessa henkilöstön huomioiminen (palkitseminen, työntekijöistä 

huolehtiminen sekä kiinnostus henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista) sai 

keskiarvotarkastelussa kaikkein huonoimman tuloksen. Tutkimustulokset eivät anna 

vastausta siihen, miksi organisaation johto koetaan välinpitämättömäksi. Vastauksia ei 

saada tässä tutkimuksessa myöskään siihen, millaista kohtelua työntekijät johdolta 

odottavat. Sen sijaan henkilöstön huomioon otolla on merkittävä yhteys organisaatioon 

sitoutumiseen. Jatkossa olisi hyvä selvittää, miten tätä työhyvinvoinnin osa-aluetta voisi 

parantaa. 

 

Työhyvinvointia tarkasteltaessa on tärkeää, että työntekijä on motivoitunut työhönsä ja 

sitoutunut organisaatioon. Henkilöstön huomioon oton lisäksi sitoutumiseen vaikuttavat 

olennaisesti muun muassa työstä annettava palaute, arvojen yhteensopivuus 

organisaation arvojen kanssa, organisaation innostavuus ja kokemus siitä, että työtä 

arvostetaan. Palautteen antamisessa oli molemmissa organisaatioissa puutteita. 

Työhyvinvoinnin ja työhön sitoutumisen näkökulmasta tarkasteltuna olisi tärkeää 

kehittää organisaatioiden palautekäytäntöjä. Suurimpana puutteena palautteen 

saamisessa koettiin lähiesimieheltä saadun palautteen niukkuus. Palautteen myötä 

työtekijälle muodostuu käsitys siitä, miten hän työstään selviää ja miten sitä arvostetaan. 

Palautteella on suuri merkitys työhön motivoitumiseen. 

 

Organisaatioon sitoutumisella on merkitystä työhyvinvoinnin kokemiseen. Jotta 

työntekijä voi sitoutua organisaatioon, täytyy hänellä olla luottamus organisaatiota 

kohtaan. Vastaajat pitivät organisaatioiden johtoa välinpitämättömänä, joten voivatko he 

luottaa johtoon? Tämän lisäksi tutkimuksen tulokset osoittivat, että vastaajat eivät 

luottaneet johdon kykyyn huolehtia organisaation tulevaisuudesta. Tutkimuksen tulokset 

eivät anna vastausta siihen, mihin epäluottamus liittyy. Pitäisikö johtamisen olla 

läpinäkyvämpää? 

 

Tutkimustulosten mukaan lähiesimiehet eivät puutu tarpeeksi nopeasti työyhteisössä 

oleviin ristiriitoihin. Se, miksi ristiriitoihin ei puututa tarpeeksi nopeasti, ei selviä tästä 

tutkimuksesta. Oletettavasti lähiesimiehillä on tietämystä ristiriitojen vaikutuksesta koko 

työyhteisön hyvinvointiin, mutta onko heillä keinoja puuttua niihin? Toisaalta, 

  



   56

tietävätkö esimiehet aina työyhteisössä olevista ristiriidoista, joihin heidän oletetaan 

puuttuvan? Työyhteisössä vallitseva ilmapiiri ei ole vain esimiehen asia, vaan jokaisella 

työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työilmapiiriin omalla toiminnallaan.  

 

Työhyvinvoinnin lisäämisen kannalta on tärkeää, että mahdolliset riskitekijät pystytään 

tunnistamaan. Tämän tutkimuksen tulosten avulla pystytään tunnistamaan joitakin 

työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä ja voidaan ryhtyä toimiin niiden parantamiseksi. 

Työntekijöiden kuormittumista voidaan ehkäistä lisäämällä työn hyviä puolia, 

huomioimalla työyhteisön ilmapiiriä, tukemalla sosiaalisuutta, parantamalla 

tiedonkulkua ja lisäämällä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.  

 

Tutkimus antoi kuvailevaa tietoa hoitotyöntekijöiden kokemasta työhyvinvoinnista sekä 

mielenterveystyöhön liittyvistä psyykkisistä ja sosiaalisista kuormitustekijöistä. 

Mielenkiintoista olisi tutkia, eroavatko hoitotyöntekijöiden kokemukset muun 

mielenterveystyössä toimivan henkilökunnan kokemuksista. Laadullinen tutkimus voisi 

tuottaa erilaista tietoa hoitotyöntekijöiden odotuksista, kokemuksista ja toiveista, jotka 

kohdistuvat työhyvinvointiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



   57

LÄHTEET 

 

Adams, J. & Whittigton, R. 1995. Verbal aggression to pschiatric staff. Traumatic 

stressor or part of the job? Psychiatric Care 2(5), 171-174. 

 

Agervold, M. 2000. Questionnaire for psychosocial Work Environment – Survey and 

Changes. Institute of Psychology. University of Aarhus. 

 

Ahola, K., Kivistö, S. & Vartio,M. (toim.) 2006. Työterveyspsykologia. Vammalan 

Kirjapaino Oy. Vammala. 

 

Aitta, U. 2000. Työkuormitukseen ja työn hallintaan liittyvät ongelmat ylempien 

toimihenkilöiden työssä. Teoksessa Lehto, A-M. & Järnefelt, N. ( toim.) Jaksaen ja 

joustaen. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Tilastokeskus. Helsinki, 147-162. 

 

Alkula, T., Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. 1995. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset 

menetelmät. WSOY. Juva. 

 

Apo, M. & Keskinen, E. 1983. Psykiatristen potilaiden väkivaltaisuus. Suomen 

Lääkärilehti 38, 166-168. 

 

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. & Nolen- Hoeksema, S. 2000. 

Hilgard´s Introduction to Psychology. 13. painos. Fort Worth: HarcourtCollege 

Publishers. 

 

Berg, A. & Hallberg, I. 2000. Psychiatric nurses lived experiences of working with 

inpatient care on a general team psychiatric ward. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing 7(4), 323-333. 

 

Burnard, P., Edwards, D., Fothergill, A., Hannigan, B. & Coyle, D. 2000. Community 

mental health nurses in Wales: self-reported stressors and coping strategies. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing 7, 523-528. 

 

 

  



   58

Burns, N. & Grove, S.K. 1993. The practice of nursing research: Conduct, critique and 

utilization. Second edition. W.B. Saunders Company. Philadelphia.  

 

Carpenter, J., Schneider, J., Brandon, T. & Wooff, D. 2003. Working in 

Multidisciplinary Community Mental Health Teams: The Impact on Social Workers and 

Health Professionals of Integrated Mental Health Care. British Journal of Social Work 

33(8), 1081-1103. 

 

Dallender, J., Nolan, P., Soares, J., Thomsen, S. & Arnetz, B. 1999. A comparative 

study of the perceptions of British mental health nurses and psychiatrists of their work 

environment. Journal of Advanced Nursing 29(1), 36-43. 

 

Dallender, J. & Nolan, P. 2002. Mental health work observed: a comparison of the 

perceptions of psychiatrists and mental health nurses. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing 9, 131-137. 

 

Elo, A-L., Dallner, M., Gamberale, F., Hottinen, V., Knardahl, S., Lindström, K., 

Skogstad, A. & Qrhede, E. 2000. QSPNordic-käsikirja. Pohjoismainen työn psyykkisten 

ja sosiaalisten tekijöiden yleiskysely. Sosiaali- ja terveysministeriö. Työterveyslaitos. 

Helsinki. 

 

Elo, A-L, Liira, J., Karjalainen, V., Nikkarinen, T., Nygård, C-H., Vahtera, j. & 

Varonen, U. 2001. Tieto tykytoiminnan erilaisten muotojen ja menetelmien terveys- ja 

työkykyvaikutuksista. Työkyvyn ylläpidon tutkimus ja arviointi. Raportti 2. Sosiaali- ja 

terveysministeriö. Työterveyslaitos. Helsinki.  

 

Elovainio, M. & Sinervo, T. 1997. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 

hyvinvoinnin kehitys. Teoksessa Uusitalo, H. & Staff, M. ( toim.) Sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelukatsaus 1997. Stakes sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelukatsaus 1997. Raportteja 214. Helsinki, 198-213. 

 

Elovainio, M. & Kivimäki, M. 2002. Sosiaalisten suhteiden oikeudenmukaisuus ja 

terveys. Yhteiskuntapolitiikka, 67(5), 470-473. 

 

  



   59

Elovainio, M., Kivimäki, M. & Vahtera, J. 2002. Organizational Justice: Evidence of a 

New Psychosocial Predictor of Health. American Journal of Public Health, 92(1) ,105-

108. 

 

Elovainio, M. & Kivimäki, M. 2004. Oikeudenmukainen johtaminen ja hoitohenkilöstön 

terveys. Hoitotyön vuosikirja 2004. Tammer-Paino Oy. Tampere, 50-57. 

 

Eskola, A. 1981. Sosiologian tutkimusmenetelmät 1. WSOY. Juva. 

 

Fagin, L., Brown, D., Bartlett, H., Leary, J. & Carson, J. 1995. The Claybury 

community psychiatric nurse stress study: is it more stressful to work in hospital or the 

community? Journal of Advanced Nursing 22, 347-358. 

 

Feldt, T., Mäkikangas, A. & Kokko, K. 2005. Työhyvinvoinnin yksilöllisyys. 

Teoksessa: Kinnunen, U., Feldt, T. & Mauno, S. Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin 

psykologiset perusteet. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.  

 

Fielding, J. & Weaver, S. 1994. A comparison of hospital and community-based mental 

health nurses: perception of their work environment and psychological health. Journal of 

Advanced Nursing 19, 1196-1204. 

 

Hakanen, J., Ahola, K., Härmä, M., Kukkonen, R. & Sallinen, M. 1999. Voiman lähteet 

työn voimavarojen ABC. Työterveyslaitos. Helsinki. 

 

Hakanen, J. 2004. Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä 

ja reuna-alueilla. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti 27. Työterveyslaitos. Helsinki.  

 

Heikkilä, T. 2004. Tilastollinen tutkimus. Edita Prima Oy. Helsinki. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavara, P. 2001. Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä Oy. 

Helsinki. 

 

Hobbs, S.D. 2002. Measuring nurses computer competency: An analysis of published 

instruments, Computers, Informatics. Nursing 20(2), 63-73. 

  



   60

Holopainen, M., Tenhunen, L. & Vuorinen, P. 2004. Tutkimusaineiston analysointi ja 

SPSS. Oy Kotkan Kirjapaino Ab. Hamina. 

 

Hopkinson, P., Caron, J., Brown, D., Fagin, L., Bartlett, H. & Leary, J. 1998. 

Occupational stress and community mental health nursing: what CPNs really said. 

Journal of Advanced Nursing 27, 707-712. 

 

Järvelä, S. & Laukkanen, M. 2000. Näkökulmia voimavaraistamiseen. Employment 

Integra- projektien empowerment- teematyöraportti. Employment – julkaisut No 19. 

Työministeriö. Helsinki. 

 

Kalimo,R. 1987. Stressi ja psyykkinen kuormitus työelämässä. Teoksessa: Lindström, 

K. & Kalimo, R. (toim.) Työpsykologia, terveys ja työelämän laatu. Työterveyslaitos. 

Helsinki.  

 

Kalimo, R., Olkkonen,M. & Toppinen, S. (toim.) 1993. Ihminen kehittyvässä 

tuotannossa: I Tutkimus- ja kehityshanke teollisuudessa. Työ ja ihminen. Työ-

ympäristötutkimuksen aikakauskirja, lisänumero 4/93. Työterveyslaitos. Helsinki. 

 

Kalimo, R. & Topinen, S. 1997. Työuupumus Suomen työikäisellä väestöllä. 

Työterveyslaitos. Helsinki 

 

Kalimo, R. & Hakanen, J. 2000. Työuupumus. Julkaisussa Kauppinen, T., Heikkilä, P., 

Lehtinen, S., Lindström, K., Näyhä, S., Seppälä, A., Toikkanen, J. & Tossavainen, A. 

(toim.) Työ ja terveys Suomessa v. 2000. Työterveyslaitos. Helsinki. 

 

Kandolin, I. & Huuhtanen, P. 2000. Määrälliset joustot, työyhteisö ja hyvinvointi. 

Teoksessa Lehto, A-M.& Järnefelt, N. ( toim.) Jaksaen ja joustaen. Artikkeleita 

työolotutkimuksesta. Tilastokeskus. Helsinki. 

 

Karasek, R.A. 1985. Job Content Questionnaire and User´s Quide. University of 

Southern California, Department of Industrial and Systems Engineering. Los Angeles. 

 

  



   61

Karasek, R. & Theorell, T. 1990. Healthy Work. Stress, Productivity, and the 

Reconstruction of Working Life. USA: BasicBooks. 

 

Kasvi, J.J, Vartiainen, M. & Pulkkis, A. 2000. Työelämän murros. Teoksessa Kasivi, 

J.J. & Vartiainen, M. (toim.) Organisaatio muisti. Tieto työn tukena. Edita. Helsinki. 

 

Kauppinen, T., Heikkilä, P., Lehtinen, S., Lindström, K., Näyhä, S., Seppälä, A., 

Toikkanen, J. & Tossavainen, A. (toim.) 2000. Työ ja terveys Suomessa v. 2000. 

Työterveyslaitos. Helsinki. 

Keckman-Koivuniemi H. 2000. Jäsentutkimus 1999. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. 

Monisteita 3/99. Tampere. 

Kipping, C. 2000. Stress in mental health nursing. International Journal of Nursing 

Studies 37, 207-218. 

 

Kivistö, M. & Kalimo, R. 2000. Kehittymisen ja kompetenssien yhteydet työoloihin. 

Teoksessa Lehto, A-M. & Järnefelt, N. (toim.) Jaksaen ja joustaen. Artikkeleita 

työolotutkimuksesta. Tilastokeskus. Helsinki, 123-146. 

 

Korkeila, J.,Kumpulainen, K., Toivola, J-M., Rantanen, P., Sailas, E., Hillu, Y. & 

Töyry, S. 2001. Psykiatrisen alan lääkäreiden työuupumus. Työryhmäraportti. Suomen 

Lääkärilehti 56(35), 3447-3451. 

 

Kuokkanen, L., Kinnunen, L. & Mauno, S. 2000. Taloudellinen stressi ja hyvinvointi: 

itsearvostus yhteyttä muuntavana ja välittävänä tekijänä. Sosiaali-lääketieteellinen 

aikakauslehti 37, 97-109. 

 

Laamanen, R., Suominen, S., Simonsen-Rehn, N., Hakonen, U-R., Laiho, M. & 

Gripenberg-Gahmberg, M. 2002. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

henkilökunnan työn muutokset ja hyvinvointi. Neljän kaupungin vertaileva tutkimus. 

Turun yliopiston julkaisuja C 179. Turun yliopisto. Turku. 

 

 

  



   62

Laine, M. & Wickström, G. 2000. Tilanne eräillä toimialoilla: Sosiaali- ja terveysala. 

Teoksessa Kauppinen, T., Heikkilä, P., Lehtinen, S., Lindström, K., Näyhä, S., Seppälä, 

A., Toikkanen, J. & Tossavainen, A. (toim.) Työ ja terveys Suomessa v. 2000. 

Työterveyslaitos. Helsinki, 211-215. 

 

Lanza, M.L., Kayne, H.L., Hicks, C. & Milner, J. 1991. Nursing staff characteristics 

related to patient assault. Issues in Mental Health Nursing 12, 253-265. 

 

Latvala, E., Janhonen, S. & Wahlberg, K. 1999. Patient initiatives during the aseessment 

and planning of psychiatric nursing in hospital environment. Journal of Advanced 

Nursing 29 (1), 64-71. 

 

Lehto, A-M. & Järnefelt, N. (toim.) 2000. Jaksaen ja joustaen. Artikkeleita 

työolotutkimuksesta. Tilastokeskus. Helsinki.  

 

Lindström, K. & Kalimo, R. (toim.) 1987. Työpsykologia, terveys ja työelämän laatu. 

Työterveyslaitos. Helsinki.  

 

Lindström, K., Elo, A-L., Kandolin, I., Ketola, R., Lehtelä, J., Leppänen, A., Lindholm, 

H., Rasa, P-L., Sallinen, M. & Simola, A. 2002. Työkuormitus ja sen 

arviointimenetelmät. Työterveyslaitos. Yliopistopaino. Helsinki. 

 

Markkanen, P. & Montin, L. Järjestötutkimus 2002. Suomen sairaanhoitajaliitto. 

Monisteita 1/2002. Tampere. 

 

Maslach, C. & Leiter, M.P. 1997. The truth about burnout: How organizations cause 

personal stress and what to do about it. San Fransisco: Jossey-Bass. 

 

Maslach, C. & Leiter, M.P. 1999. Burnout and engagement in the workplace. Advances 

in Motivation and Achievement, 11, 275-329. 

 

Maslach, C. 2001. A Multidimensional Theory of Burnout. Teoksessa Cooper, C.L. 

(toim.) Theories of Organizational Stress. Oxford University Press, 68-85. 

 

  



   63

Melchior, M.E.W., Bours, G.J.J.W., Schmitz, P. & Wittich, Y. 1997. Burnout in 

psychiatric nursing: a meta-analysis of related variables. Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing 4, 193-201. 

 

Munro, L., Rodwell, J. & Harding, L. 1998. Assessing occupational stress in psychiatric 

nurses using the full strain model: the value of social support of nurses. International 

Journal of Nursing Studies 35(6), 339-345. 

 

Mäkikangas, A., Feldt, T. & Kinnunen, U. 2005. Positiivisen psykologian näkökulma 

työhön ja työhyvinvointiin. Teoksessa: Kinnunen, U., Feldt, T. & Mauno, S. Työ 

leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu, 56-

74. 

 

Nakari, M-L. 2003. Työilmapiiri, työntekijöiden hyvinvointi ja muutoksen 

mahdollisuus. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä. 

 

Niemelä, P., Talvitie-Ryhänen, T., Väisänen, R. & Kainulainen, S. 1996. Työikäiset 

työelämän murroksessa. Tutkimus työelämän turvattomuudesta, työssä selviytymisestä 

sekä johtamisesta ja joustoista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1996:14. 

Helsinki.  

 

Niskanen, M. & Murto, K. 2000. Työn ominaisuudet. Teoksessa Niskanen, M., Murto, 

K. & Haapamäki, J. Menestys ja jaksaminen. Jyväskylän koulutuskeskus Oy. Jyväskylä, 

40-72. 

 

Nuikka, M-L. 2002. Sairaanhoitajien kuormittuminen hoitotilanteissa. Akateeminen 

väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta. Tampereen yliopisto. Tampere. 

 

Nummenmaa, T., Konttinen, R., Kuusinen, J. & Leskinen, E. 1997. Tutkimusaineiston 

analyysi. WSOY. Porvoo. 

 

Otala, L. & Ahonen, G. 2003. Työhyvinvointi tuloksen tekijänä. Ekonomia- sarja. 

WSOY. Helsinki.  

 

  



   64

Parvi, V. & Parvikko, O. (toim.) 1995. Entäs nyt- henkinen hyvinvointi. Työministeriö. 

Helsinki.  

 

Parvikko, O. 2000. Psykososiaalinen työympäristö ja työsuojelu. Teoksessa: Lehto, A-

M. & Järnefelt, N. ( toim.) Jaksaen ja joustaen. Artikkeleita työolotutkimuksesta. 

Tilastokeskus. Helsinki.  

 

Paunonen, M & Vehviläinen-Julkunen, K. 1997. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuus. Teoksessa Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. (toim.) Hoitotieteen 

tutkimusmetodiikka. WSOY. Helsinki, 206-213. 

 

Paunonen-Ilmonen, M. 2001. Työnohjaus, toiminnan laadunhallinnan varmistaja. 

Tummavuoren kirjapaino Oy. Vantaa. 

 

Pitkänen, A. 2003. Potilaiden hoitajiin kohdistama väkivalta psykiatrisessa hoitotyössä. 

Pro gradu- tutkielma. Hoitotieteen laitos. Tampereen yliopisto. Tampere. 

 

Pohjonen, T., Murtonen, M., Toikka, T. & Tamminen, A. 2003. Työhyvinvointia hoiva- 

ja hoitotyöhön. Työprosessin kuvaaminen ja vaarojen arviointi työn kehittämisen 

välineenä. Työturvallisuuskeskus. Helsinki.  

 

Polit, D.F. & Hungler, B.P. 1995. Nursing research, principles and methods. Fifth 

edition. J.B. Lippincott Company. Philadelphia. 

 

Prosser, D., Johanson, S., Kuipers, E., Szmukler, G., Bebbington, P. & Thornicroft, G. 

1997. Mental Health, ”Burnout” and Job Satisfaction among Hospital and Community –

Based Mental Health Staff. British Journal of Psychiatry 169, 334-337. 

 

Pääkkönen, T. 2003. Stressi ja työuupumus psykiatrisessa hoitotyössä. Pro gradu- 

tutkielma. Hoitotieteen laitos. Tampereen yliopisto. Tampere. 

 

Pöyhönen, T. 1987. Työ, toiminta stressitilanteissa ja mielenterveys – tutkimus 

psykiatrisen sairaalan henkilökunnasta. Akateeminen väitöskirja. Filosofinen tiedekunta. 

Helsingin yliopisto. Helsinki. 

  



   65

Pöyhönen, T. & Olkinuora, M. 1998. Työ, loppuunpalaminen, ihmissuhteet ja 

psyykkisen työsuojelun keinot mielenterveysalan työpaikoissa. Työterveyslaitos. 

Helsinki. 

 

Rajala, T. 1997. Työstressin tutkiminen kunnallisissa työyhteisöissä. Tampereen 

yliopisto. Tampere. 

 

Rantanen, J. 2000. Työ ja työntekijät: Työelämän kehityssuunnat 2000-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä. Teoksessa Kauppinen, T., Heikkilä, P., Lehtinen, S., 

Lindström, K., Näyhä, S., Seppälä, A., Toikkanen, J. & Tossavainen, A. (toim.) Työ ja 

terveys Suomessa v. 2000. Työterveyslaitos. Helsinki, 7-20. 

 

Reid, Y., Johnson, S., Morant, N., Kuipers, E., Szmukler, G., Thornicroft, G., 

Bebbington, P. & Prosser, D. 1999. Explanation for stress and satisfaction in mental 

health professionals: a qualitative study. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology 34(6), 301-308. 

 

Riikonen, E. 2003. Henkinen hyvinvointi. Teoksessa Riikonen, E., Kämäräinen, M., 

Lappalainen, J., Oksa, P., Pääkkönen, R., Rantanen, S., Saarela, K. & Sillanpää, J. 

(toim.) Työsuojelun perusteet. Työterveyslaitos. Helsinki. 

 

Riikonen, E., Kämäräinen, M., Lappalainen, J., Oksa, P., Pääkkönen, R., Rantanen, S., 

Saarela, K. & Sillanpää, J. (toim.) 2003.  Työsuojelun perusteet. Työterveyslaitos. 

Helsinki. 

 

Roe, RA: & Meijer, T. 1990. Action facilitation and mental information work. Towards 

an approach to within-job design. Paper submitted to the 6. International Conference on 

Work Psychology “ Mental work and automation”. Dresden. 

 

Saarela, K-L. & Isotalus, N. 2000. Väkivaltatilanteet ja niihin varautuminen 

terveydenhuollossa. Suomen Lääkärilehti 34, 3323-3326. 

 

Sarvi, A. 2004. Hoitotyöntekijän voimavarat kotisairaanhoidossa ja yhdistetyssä 

kotihoidossa. Stakes. Helsinki. 

  



   66

Schnorr, M. 2005. Mielenterveystyötä tekevien psykososiaalinen työympäristö. Pro 

gradu- tutkielma. Hoitotieteen laitos. Tampereen yliopisto. Tampere. 

 

Siippola, O. Raportti Helsingin kaupungin psykiatrisen henkilökunnan työssään 

jaksamisesta. Stakes aiheita 41/1997 Stakesin monistamo. Helsinki. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2005. Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja sen 

painoalueet terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön 

selvityksiä 2005:25. Helsinki.  

 

Staggers, N. 1994. The Staggers nursing computer experience questionnaire. Applied 

Nursing Research 7(2), 97-106. 

 

Stakes 2002. YTY- hanke. Saatavilla  

URL:http://www.stakes.fi/hyvinvointi/lape/tyojaperhe/ Tulostettu 10.12.2007  

  

Sullivan, P. 1993. Occupational stress in psychiatric nursing.  Journal of Advanced 

Nursing 18, 591-601. 

 

Suominen, K. & Vuorinen, M. 1999. Kotihoidon arki ja etiikka. Kirjayhtymä. Helsinki. 

 

Tiihonen, J. 1999. Oikeuspsykiatria. Teoksessa: Lönnqvist, J.,Heikkinen, M., 

Henrikson, M., Marttunen, M. & Partonen, T.(toim.) Psykiatria. Duodecim, Helsinki, 

712-731. 

 

Tuomi, K. ym. 1985 b. Terveys, työkyky ja työolot kunnallisissa ammattiryhmissä. 

Teoksessa: Ilmarinen, J. (toim.) Työ, terveys ja eläkeikä kunta-alalla. 

Työterveyslaitoksen tutkimuksia 2. Helsinki.  

 

Työelämän kehittämistyöryhmän muistio 2/2000. Selvitys kunta-alan henkilöstön työssä 

selviytymisestä sekä ehdotuksia henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 

Kuntien eläkevakuutuksen julkaisuja 2/2000. 

 

  

http://www.stakes.fi/hyvinvointi/lape/tyojaperhe/


   67

Työministeriö 2000. Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma. 

Seurantaraportti 2000. Helsinki. 

 

Työolokomitean mietintö. Komiteanmietintö 1991:37. Työministeriö, Helsinki. 

Vahtera, J., Kivimäki, M., Ala-Mursula, L. & Pentti, J. 2001. Työn hallinta ja työaikojen 

hallinta. Teoksessa: Vahtera, J., Kivimäki, M. & Virtanen, P. (toim.) Työntekijöiden 

hyvinvointi kunnissa ja sairaaloissa: tutkittua tietoa ja haasteita. Vammalan kirjapaino 

Oy. Työterveyslaitos. Helsinki, 29-36. 

 

Työturvallisuuskeskus 2003. Henkinen kuormittuminen. Viitattu 10.12.2007. 

http://www.tyoturva.fi/tyoturvallisuus/vointi/henkinen/. Tuloste tekijöiden hallussa. 

 

Uusitalo, H. & Staff, M. (toim.)1997. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 

1997. Stakes sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 1997. Raportteja 214. 

Helsinki.  

 

Vahtera, J. 1995. Työ- ja hyvinvointi: riskialat ja riskiammatit. Teoksessa Parvi, V. & 

Parvikko, O. (toim.) Entäs nyt- henkinen hyvinvointi. Työministeriö. Helsinki.  

 

Vahtera, J. & Pentti, J. 1997. Uhkia vai mahdollisuuksia? Psykososiaalisten työolojen 

kehitys 1990- luvun alkupuolella. Työterveyslaitos. Työsuojeluhallinto. Miktor.  

 

Vahtera, J., Ahonen, H., Antikainen, S., Pentti, J.,  Ala-Mursula, L. & Kangas, L. 1999. 

Missä kunnossa kolmannelle vuosituhannelle? Kunta-alan 1990-luvun 

henkilöstötilinpäätös. Työterveyslaitos. Helsinki. 

 

Vahtera, J. & Pentti, J. 1999. Työntekijät talouden ristiaallokossa. Psykososiaalisten 

työolojen kehitys vuosina 1990-97. Työterveyslaitos. Työsuojeluhallinto. Miktor.  

 

Vahtera, J., Kivimäki, M., Ala-Mursula, L. & Pentti, J. 2002. Työn hallinta ja työaikojen 

hallinta. Työterveyslaitos. Helsinki.  

 

  

http://www.tyoturva.fi/tyoturvallisuus/vointi/henkinen/


   

 

68

 

Vahtera, J., Kivimäki, M. & Virtanen, P. (toim.) 2002. Työntekijöiden hyvinvointi 

kunnissa ja sairaaloissa: tutkittua tietoa ja haasteita. Vammalan kirjapaino Oy. 

Työterveyslaitos. Helsinki.  

 

Vehviläinen-Julkunen, K. 1997. Hoitotieteellisen tutkimuksen etiikka. Teoksessa 

Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. (toim.) Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 

WSOY. Helsinki, 26-34. 

 

Vehviläinen-Julkunen, K. & Paunonen, M. 1997. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuus. Teoksessa Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. (toim.) Hoitotieteen 

tutkimusmetodiikka. WSOY. Helsinki, 206-214. 

 

Välimäki, M., Holopainen, A. & Jokinen, M. 2000. Psykiatrisen hoitotyön käytäntö – 

haasteita ja mahdollisuuksia. Teoksessa: Välimäki, M., Holopainen, A. & Jokinen, M. 

Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa. WS Bookwell Oy. Juva, 182-188. 

 

Välimäki, M., Holopainen, A. & Jokinen, M. 2000. Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa. 

WS Bookwell Oy. Juva 

 

Välimäki,M. & Mäkitalo, J. 2000. Psykiatrisen hoitotyön luonne ja työn vaatimat 

ammattitaidot. Teoksessa: Välimäki, M., Holopainen, A. & Jokinen, M. Psykiatrinen 

hoitotyö muutoksessa. WS Bookwell Oy. Juva, 16-23. 

 

Walsh, B. & Walsh, S. 2002. Caseload factors and the psychological well-being of 

community mental health staff. Journal of Mental Health 11(1), 67-78. 

 

Whittington, R. & Wykes, T. 1992. Staff strain and social support in a psychiatric 

hospital following assault by a patient. Journal of Advanced Nursing 17, 480-486. 

 

Wickström, G., Laine, M., Pentti, J., Elovainio, M. & Lindström, K. 2000. Työolot ja 

hyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla- muutokset 1990- luvulla. Työterveyslaitos. 

Helsinki. 

 

 



LIITE 1: Mielenterveystyön kuormittavuutta koskeva tutkimus.      1(8) 
 
 
TUTKIJAT  OTOS  TUTKIMUSMENETELMÄT KESKEISET TULOKSET 
 
 
Pöyhönen 1987 Sairaanhoitajia,    Kyselylomake  Sairaanhoitajien kuormittumista  

mielisairaanhoitajia,    aiheuttivat työn keskeytykset, kouluttamattomat 
 osastonhoitajia ja     sijaiset ja organisaation hallinnon välinpitämättö- 
 lääkäreitä.     myys. Kuormittumiseen liittyi näiden lisäksi  
 Ensimmäisessä kyselyssä    riittävän ohjauksen puuttuminen, henkilökunnan 

  341 ja toisessa 324.     vaihtuvuus, liian laaja vastuualue, 
       suunnittelemattomuus sekä hoitosuunnitelmien 
       puuttuminen. 
 
 
 
Sullivan 1993  Psykiatrisessa sairaalassa   *Kysely ja teemahaastattelu  * Työmäärä koettiin liian suurena, joka johtui  
  työskentelevät hoitajat   mm. työn stressitekijöistä (PNSI) henkilöstömäärän niukkuudesta sekä potilastyön 
  ( n= 78)    ja työympäristön positiivisista ohella hoidettavista hallinnollisista tehtävistä. 
      tekijöistä   * Tyytymättömyys organisaatiota kohtaan: johto  
      * tilastollinen, kuvaileva  tukea antava tai työntekijöitä kuunteleva.  
      analyysi   Organisaation tavoitteita ja päämääriä pidettiin  
         epäselvinä. 
       * Omat etenemis- , kehittymis- ja vaikutus- 
       mahdollisuudet koettiin heikoiksi. Työntekijöitä ei 
       kuunneltu eikä heidän mielipiteitään huomioitu  
       tärkeitä päätöksiä tehtäessä. 
       * Positiivisena koettiin suhteet työtovereihin ja  
       lähiesimiehiin; ristiriitoja näissä suhteissa harvoin. 
       Työtoverit ja esimies olivat tukea antavia, asioista 
       juteltiin avoimesti ja läheinen yhteistyö oli  
       päivittäistä. 
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TUTKIJAT  OTOS  TUTKIMUSMENETELMÄT KESKEISET TULOKSET 
 
 
Fielding & Weaver Psykiatrisessa  *Kysely työympäristöön  * Avohoidossa työskentelevät kuvasivat  
1994  sairaalassa (n = 67) liittyvistä tekijöistä   työympäristönsä positiivisemmin kuin sairaalassa  
  ja avohoidossa ( n = 55) ( WES- mittari)  työskentelevät 
  työskentelevät hoitajat    * Avohoidossa työskentelevät olivat työhönsä  
    *tilastollinen    sitoutuneempia kuin sairaalassa työskentelevät.  
    analyysi, t-testi  Lisäksi avohoidossa työskentelevät kokivat  
       saavansa esimiehiltään enemmän tukea ja  
       rohkaisua muiden hoitajien tukemiseen. 

* Avohoidossa rohkaistiin itsenäiseen toimintaan 
ja päätöksentekoon. Myös luovuutta työnteossa  
arvostettiin. 
* Johdon kontrolli koettiin avohoidossa vähäisempänä 
kuin sairaalassa 
* Työpaine koettiin avohoidossa suurempana kuin 
sairaalassa 

 
 
Fagin ym.   Psykiatrisessa  *Kysely työn stressitekijöistä (CPN), * Avohoidossa negatiivisimpana koettiin  
1995  sairaalassa ( n= 323) työtyytyväisyydestä ( JSS) ja  palvelujen puute ja tieto siitä, että potilaat joutuvat 
  ja avohoidossa ( n=250) jaksamista tukevista tekijöistä ( CSQ) odottamaan palveluita kauan. Myös kiire koettiin  
  työskentelevät hoitajat *tilastollinen    negatiivisena, koska se esti työntekijän itsensä ja  
    analyysi, t-testi  osaamisensa kehittämisen 
       * Sekä avohoidossa että sairaalassa työskentelevät
       olivat yhtä sitoutuneita työhönsä. Lisäksi  

molemmat ryhmät olivat tyytyväisempiä potilastyöhön 
kuin työympäristöön 
* Avohoidossa työskentelevät hoitajat olivat 
tyytyväisempiä työhönsä kuin sairaalassa 
työskentelevät, sillä he kokivat työnsä vastuulliseksi 
* Molemmissa ryhmissä mahdollistui työkavereiden 
kanssa puhuminen 
* Sairaalassa hoitajat saivat enemmän tukea  
esimiehiltään kuin avohoidossa työskentelevät. 
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TUTKIJAT  OTOS  TUTKIMUSMENETELMÄT KESKEISET TULOKSET 
 
 
Prosser ym.  Psykiatrisissa  *Kysely työn stressitekijöistä (GHQ-12) * Suurimmat stressitekijät: riittämättömät resurssit, 
1997  sairaaloissa ja   ja työtyytyväisyydestä (JPS)  vastuu ilman valtaa, liialliset hallinnolliset tehtävät, 
  avohoidossa      toisten ammattilaisten ristiriitaiset odotukset ja monet 
  työskentelevät (n=121) *tilastollinen analyysi  lyhyen ajan sisällä tapahtuneet muutokset. 

* Positiiviset tekijät: yhteistyö sekä toisten 
ammattiryhmien edustajien kanssa että oman 
ammattikunnan kanssa 
* Työtyytyväisyyttä lisäsi potilaiden kanssa 
työskentely ja heidän auttamisensa, tiimiin kuuluminen 
ja työtovereiden välinen kumppanuus. 

 
 
Siipola  Psykiatrisessa  *Kysely työn kuormittavuudesta, * Lähes kaikki olivat työhönsä sitoutuneita ja  
1997  avohoidossa ja  itsenäisyydestä, työilmapiiristä ja motivoituneita 
  sairaalassa   työmotivaatiosta  * Puutteita koettiin työn itsenäisyydessä. Työilmapiiri 
  työskentelevät (n=728) * tilastollinen, kuvaileva 

analyysi   koettiin avohuollossa kielteisempänä kuin sairaalassa 
* Vastaajat toivoivat työn itsenäisyyden ja 
vaikutusmahdollisuuksien  lisääntymistä 
*Kaikkiaan organisaation ja työyhteisön vahvuudet 
koettiin heikoiksi, heikkoudet kohtalaisiksi, 
mahdollisuudet lievästi negatiivisiksi ja uhat 
kohtuullisen suuriksi. 

 
 
Munro ym.  Psykiatrisen  *Kysely työtyytyväisyydestä, työn * Työtyytyväisyyttä lisäsivät sosiaalinen tuki  
1998  sairaalan henkilö- hallinnasta, työmäärästä, työn  työkavereilta ja esimiehiltä sekä oman työn hallinta 
  kunta (n=60)  vaatimuksista ja sosiaalisesta  * Työtyytyväisyyttä heikensivät suuri työn määrä ja 
    tuesta   työn vaatimukset 
    *tilastollinen analyysi 
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TUTKIJAT  OTOS  TUTKIMUSMENETELMÄT KESKEISET TULOKSET 
 
 
Hopkinson ym. Psykiatrisessa  *Haastattelu pulistrukturoidulla * Työpaikan ihmissuhteet positiivisia, kun  
1998  avohoidossa  lomakkeella ( CSSSIS)  kommunikaatio ja yhteistyö toimivat ja tukea on 
  työskentelevät  Keskeisiksi teemoiksi nousivat saatavissa sekä esimiehiltä että työtovereilta 
  hoitajat ( n=15) ihmissuhteet, työn hallinta ja  * Ihmissuhteet koettiin negatiivisina, jos niihin 
    resurssit   liittyi valtataistelua ja rooliepäselvyyksiä 

 * Työn hallinnan puute: tarkoitettiin 
toimintamahdollisuuksien puutetta, joka ilmeni sekä 
esimiehen vähäisenä tukena että resurssien 
niukkuutena 
* Työn itsenäisyys koettiin positiivisena, mutta siihen 
liitettiin myös negatiivisia asioita, kuten 
eristäytyminen mm. päätöksentekotilanteissa tukea ja 
apua antavista ihmisistä. Itsenäisyys koettiin myös 
stressiä aiheuttavana tekijänä 

 
 
Dallender ym.  Psykiatrisessa   *Kysely mm. psykososiaalisesta * Psykiatrien työpaineet suuremmat kuin hoitajilla; 
1999  sairaalassa ja   työympäristöstä, työilmapiiristä ja tekivät useammin ylitöitä, eivätkä ehtineet tehdä  
  avohoidossa   sosiaalisesta tuesta  töitänsä loppuun 
  työskentelevät  * tilastollinen analyysi  * Työilmapiiri ja työpaikan ihmissuhteet koettiin  
  psykiatrit (n=74) ja    hyvinä, työtovereilta sai tukea ja työyhteisö toimi 
  hoitajat (n=301)    hyvin tiiminä 

* Puolet sekä psykiatreista että hoitajista kokivat 
työnsä kuluttavana, mutta valtaosa oli siihen 
tyytyväisiä, tosin työhön ei voinut vaikuttaa niin paljon 
kuin toivoi 
* kommunikaatio esimiehen kanssa koettiin 
molemmissa ryhmissä puutteelliseksi; positiivista 
palautetta omasta työstä saatiin harvoin tai ei 
ollenkaan. Lisäksi vähintään puolet koki saavansa 
harvoin tietoa siitä, mitä heiltä odotettiin 
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TUTKIJAT  OTOS  TUTKIMUSMENETELMÄT KESKEISET TULOKSET 
 
 
Reid ym.  Psykiatrisissa   *Haastattelu, jonka teemoina  * Työn positiivisimmat piirteet: kontaktit työtovereihin 
1999  sairaaloissa ja   työn positiivisimmat ja  ja potilaiden kanssa työskentely. Työtoverit tukea  
  avohoidossa  negatiivisimmat piirteet  antavia ja yhdessä työskentely palkitsevaa 
  työskentelevät  *sisällönanalyysi  * Avohoidossa työskentelevät kokivat potilaiden  
  ammattilaiset (n=30)    kanssa työskentelyn positiivisempana kuin sairaalassa 

työskentelevät; palkitsevinta potilaiden kuntoutumisen 
näkeminen   
* Avohoidossa negatiivisinta: vastuu potilaista, 
aggressiiviset potilaat, potilaiden voinnin 
huononemisen näkeminen, hallinnolliset tehtävät, 
resurssien puute sekä liian suuri työ- ja potilasmäärä 
* Sairaalassa negatiivisinta: vähäinen itsenäisyys, 
potilaiden pakkolääkitys ja rajoittaminen, avohoidon 
riittämättömyydestä johtuva ´pyöröovisyndrooma´, 
väkivallan uhka sekä hoitajien terapeuttisen roolin 
rajoittuneisuus ja epäselvyys 

 
 
Burnard ym.  Psykiatrisen   *Kysely, jossa vastaajat  * Stressaavimpina asioina: suuri työmäärä,  
2000  avohoidon  kuvasivat eniten stressaavia  hallinnolliset tehtävät sekä aggressiivisten, 

hoitajat (n=301) tekijöitä työssään sekä työn  lääkekielteisten ja itsetuhoisten potilaiden  
positiivisia piirteitä  kanssa työskentely 
* sisällönanalyysi * Positiiviset tekijät: työkavereilta ja esimiehiltä saatu 

tuki sekä työnohjaus  
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TUTKIJAT  OTOS  TUTKIMUSMENETELMÄT KESKEISET TULOKSET 
 
 
 
 
Berg & Hallberg Psykiatrisessa   *Teemahaastattelu  * Organisaatio epäselvä- ja vakaa; kaivattiin 
2000  sairaalassa  *sisällönanalyysi  yhtenäisempää ja eheämpää toimintaa 

työskentelevät     * Esimiehet poissaolevia ja välinpitämättömiä;  
hoitajat (n=22)    ohjeita vähän, työtä ja päätöksentekoa ei valvottu. 

Hoitajien osallistumismahdollisuudet vähäisiä, samoin 
esimiesten antama tuki. Henkilökunnan kohtelu ei ollut 
tasa-arvoista 
* Hoitajien välinen yhteistyö toimivaa, mutta muiden 
ammattiryhmien kanssa tehtävä yhteistyö koettiin 
negatiivisena; ei yhtenäistä käsitystä potilaiden hoidon 
linjauksista ja hoitajilla kokemus että heidän 
ammattitaitoonsa ei luotettu  

 
 
Kipping  Harkinnanvaraiseti  *Kaksi avointa kysymystä  * Stressitekijät liittyivät potilaiden hoitoon,  
2000  valitut mielenterveys- hoitotyön stressitekijöistä  henkilöstön asenteisiin ja käyttäytymiseen,  
  hoitajat ( n=447) *teema-analyysi  resursseihin, työn piirteisiin, itseen kohdistuviin 
  (valmistuneet ammattiin    odotuksiin, tuen puutteeseen, kulttuuriseen 

1993-1994) ympäristöön, uraan, olosuhteisiin, hoidon huonoon  
laatuun ja muutokseen 
* Potilaiden hoidossa stressaavinta: potilaiden 
aggressiivisuus, väkivaltaisuus, itsetuhoisuus, 
potilaiden kuolema, potilaiden rajoittaminen, 
pakkolääkitys ja tahdonvastainen hoito 
* Henkilösuhteissa stressaavinta: kaltoinkohtelu, 
töykeys, sarkastisuus ja ylimielisyys. Stressaavaa myös 
henkilöstön negatiiviset asenteet potilaita kohtaan, 
huonosti työhönsä motivoituneet, laiskat ja juoruilevat 
työkaverit sekä tiimin jäsenten välinen heikko 
yhteistyö 
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TUTKIJAT  OTOS  TUTKIMUSMENETELMÄT KESKEISET TULOKSET 
 
 
Dallander & Nolan Psykiatrit (n=50) sekä *Kysely työtyytyväisyyden ja  * Työtyytyväisyyden lähteet: työn itsenäisyys, 
2002  avohoidossa (n=50) ja - tyytymättömyyden lähteistä  luovuus, vaihtelevuus ja potilaskontaktit 
  sairaalassa (n=50)  *tilastollinen, kuvaileva  * Sairaalassa työskentelevien työtyytyväisyyteen  
  työskentelevät hoitajat analyysi   vaikuttavat seikat: työtovereilta saatu tuki, tiimiin  

kuuluminen ja kontakti työtovereiden kanssa 
Avohoidon hoitajien työtyytyväisyyden lähteet: 
potilaista huolehtiminen ja heidän kuntoutumisensa 
näkeminen 
* Tyytymättömyyden aiheuttajat: hallinnolliset 
velvoitteet ( = paperityöt), heikot suhteet johtoon, 
työpaineet, resurssien puute sekä organisaation 
muutoksiin liittyvä turvattomuus 

 
 
Walsh & Walsh Psykiatrisen  *Kysely työtyytyväisyydestä  * Työtyytyväisyyteen vaikutti: työn hallinta,  
2002  avohoidon   ja työympäristötekijöistä,   työrooli ja sosiaalinen tuki 
  henkilöstö (n=79) työn vaatimuksista, hallinnasta * Mitä suurempi potilaiden hoitoisuus, sitä  
    sosiaalisesta tuesta ja työroolista selkeämpi työrooli 
    * tilastollinen analyysi 
    korrelaatiokertoimet 
 
 
Carpenter ym  Psykiatrisen  *Kysely ammatillisesta ja   * Samaistuminen tiimiin ja omaan ammattikuntaan 
2003  avohoidon  tiimi-identifikaatiosta, tiimin  vahva 
  tiimeissä   toiminnasta, asenteista  * Rooliristiriidat johtuivat enimmäkseen niukoista 
  työskentelevät (n=113) mielenterveyspotilaita  kohtaan ja resursseista, työmäärästä, byrokratian lisääntymisestä 

työtyytyväisyydestä sekä henkilöiden ja ammattikuntien välisistä 
ristiriidoista. Asenteet mielenterveyspotilaita kohtaan 

* tilastollinen analyysi, varianssi olivat positiiviset ja työtyytyväisyys kohtalainen 
analyysi, regressioanalyysi  
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TUTKIJAT  OTOS  TUTKIMUSMENETELMÄT KESKEISET TULOKSET 
 
 
Pitkänen  Sairaanhoitajat *Teemahaastattelu  * Väkivallan uhka aiheuttaa hoitajissa stressiä,  
2003  (n=17)  *kvalitatiivinen  varuillaanoloa, pelkoa sekä työmotivaation laskua 
    induktiivinen sisällönanalyysi 
 
 
Pääkkönen   Psykiatrian avohoidon *Kyselylomake  * Työympäristössä merkittävät stressiin ja  
2003  ja akuuttipsykiatrian *tilastollinen analyysi  työuupumukseen vaikuttavia tekijöitä: työn  
  osaston henkilöstö (n=154)    vaatimukset, käytettävissä olevat voimavarat ja 
       työn hallinta 
 
 
Gellis& Kim  Mielenterveystoimistoissa *Kysely organisaation tuesta (LOS), * Nuoret työntekijät: työ koettiin stressaavampana 
2004  työskentelevät asiakas- työpaineista (JP), työn   , saivat vähemmän tukea organisaatiolta ja  
  ohjaajat (n=263) stressitekijöistä (JSI) ja työ-  kokivat enemmän työpaineita kuin vanhemmat 
    tyytyväisyydestä(JOBSAT)  * Yleensä vastaajat olivat tyytyväisiä työhönsä 
    * tilastollinen analyysi, t-testi 
         
 
        
Schnorr  Psykiatrisessa  *kysely   * Työn vaatimukset erittäin suuret ja työpaineet 
 2005   sairaalassa ja avohoidossa *tilastollinen analyysi  kohtalaiset 

* Avohoito: työnvaatimukset ja työpaineet sekä 
esimiesten johtamistyyli koettiin kielteisempänä kuin 
laitoshoidossa työskentelevien joukossa 
* Laitoshoito: työmotivaatio ja työssä kehittymisen 
mahdollisuudet arvioitiin heikommiksi kuin 
avohoidossa työskentelevien joukossa
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HELSINGIN JA UUDENMAAN                                 VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
Hyvinkään sairaanhoitoalue   
Johtava ylihoitaja                  §  J 14                 Pvm  7.5.2007 
 
Asia Tutkimusluvan myöntäminen 
   
Päätöksen 
perustelut Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen terveystieteiden 

maisteriopiskelijat Hämäläinen Tapio ja Lantta Kati anovat 
tutkimuslupaa Pro gradu tutkielmaansa varten. 
Tutkimuksen aiheena on Psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden 
yhteys työhyvinvointiin mielenterveystyössä. Tutkimuksen 
tarkoituksena on kuvata osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien 
hoitotyöntekijöiden kokemuksia kuormitustekijöistä mielenterveystyössä 
sekä niiden yhteyttä työhyvinvoinnin kokemiseen, vertailla 
kuormitustekijöiden eroja osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien 
sekä kahden erilaisen organisaation hoitotyöntekijöiden välillä. 
Tavoitteena on tuottaa tietoa henkilökunnan kokemasta 
työhyvinvoinnista sekä työn psyykkisistä ja sosiaalisista 
kuormitustekijöistä.  
Tutkimusaineisto kerätään kyselylomakkeella. 
Tutkimuslupahakemus, tutkimussuunnitelma ja kyselylomake ovat 
liitteinä.  

  
   
Päätös Myönnetään Hämäläinen Tapiolle ja Lantta Katille lupa suorittaa 

tutkimus Hyvinkään sairaanhoitoalueella perusteluissa ja liitteissä 
kuvatuin ehdoin. 

 
Sovelletut  yleiskirje 22/2000 
oikeusohjeet  pysyväisohje 3/2006 päätöksenteko- ja asiakirjaohje 

HUS, johtoryhmän kokous 20.11.2002, Tutkimuslupa-anomusmenettely 
terveystieteellisissä tutkimuksessa ja ammattikorkeakoulujen 
opinnäytetöissä 

 
Liite Tutkimuslupahakemus, tutkimussuunnitelma ja kyselylomake 
 
   

Pirkko Kulmala 
  Johtava ylihoitaja 
 
 
     
 
Tiedoksi Hämäläinen Tapio, Lantta Kati, yh Kontio Raija, yh Mäkeläinen Aino, 

yh Kollanen Marjo 
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Täyttöohjeet 
 
Kyselylomake on Työterveyslaitoksen mittari, jota on hieman muunneltu. 
 
Seuraavilla sivuilla on esitetty joukko työtäsi ja työpaikkaasi koskevia kysymyksiä ja väittämiä. 
Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa, jonka avulla työtäsi ja työympäristöäsi voidaan kehittää. 
 
Varaa vastaamiseen tarpeeksi aikaa. Kysymyksiin vastataan ympyröimällä mielipidettäsi parhaiten 
kuvaava vastausvaihtoehto.  
                                                                                                              
 
 

1. TAUSTATIEDOT 
 
 
1. Syntymävuosi _______ 
 
 
2. Sukupuoli 
 Mies  1 
 Nainen  2 
 
 
3. Siviilisääty 
 Avioliitto  1 
 Avoliitto  2 
 Naimaton  3 
 Leski/ eronnut 4 
 Muu  5 
     mikä? __________________ 
 
 
4. Koton asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä __________ 
 
 
5. Ammattinimike 
_____________________________  
 
 
6. Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? 
____________ vuotta 
 
 
7. Työyksikkö 

Osasto  1 
Poliklinikka  2 
Muu  3 
    mikä?___________________ 
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8. Onko työsuhteesi  

Vakinainen  1 
Määräaikainen 2 

 
 
9. Kuinka monta tuntia työskentelet yhteensä viikossa?  ________tuntia 
 
 
10. Toimitko esimiesasemassa 
 Kyllä  1 
 Ei  2 
 
 
11. Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työaikamuotoasi 

Päivätyö  1 
Kaksivuorotyö  2 
Kolmivuorotyö  3 
Säännöllinen yötyö 4 
Jokin muu  5 

mikä? __________________________ 
 
 
12. Onko elämässäsi tapahtunut viimeisen ½ vuoden aikana merkittäviä  
voimavaroja kuluttavia muutoksia? 
 Kyllä  1 
 Ei  2 
 
 
13. Millaiseksi arvioit perheesi taloudellisen tilanteen? 
 Hyvä  1 
 Tyydyttävä  2 
 Heikko  3 
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2. TYÖN VAATIMUKSET 
 

   erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
14. Jakautuuko työmääräsi epätasaisesti 
niin, että työt ruuhkautuvat?     1 2 3 4 5 
 
 
15. Täytyykö sinun tehdä ylitöitä? 1 2 3 4 5 
 
 
16. Joudutko työskentelemään 
nopeasti?   1 2 3 4 5 
 
 
17. Onko sinulla liikaa työtä? 1 2 3 4 5 
 
 
18. Joudutko tekemään työssäsi 
nopeita ratkaisuja?  1 2 3 4 5 
 
 
19. Ovatko työtehtäväsi liian 
vaikeita?   1 2 3 4 5 
 
 
20. Vaatiiko työsi kiinteää 
keskittymistä?  1 2 3 4 5 
 
 
21. Onko työssäsi häiritseviä 
keskeytyksiä?  1 2 3 4 5 
 
 
22. Joudutko työssäsi tekemään 
monimutkaisia päätöksiä?  1 2 3 4 5 
 
 
23. Onko työsi yksitoikkoista? 1 2 3 4 5 
 
 
24. Joudutko suorittamaan työtehtäviä 
joihin tarvitsisit enemmän 
koulutusta?   1 2 3 4 5 
 
 
25. Voitko käyttää tietojasi ja 
taitojasi työssäsi?  1 2 3 4 5 
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erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
 
26. Onko työsi haasteellista? 1 2 3 4 5 
 
 
27. Pidätkö työtäsi mielekkäänä? 1 2 3 4 5 
 
 
28. Edellyttääkö työsi uusien tietojen 
ja taitojen hankkimista?  1 2 3 4 5 
 
 
 

3. ROOLIODOTUKSET 
 

 
29. Onko työllesi määritelty selkeät 
tavoitteet?   1 2 3 4 5 
 
 
30. Tiedätkö mistä olet vastuussa? 1 2 3 4 5 
 
 
31. Tiedätkö tarkalleen mitä sinulta 
odotetaan työssäsi?  1 2 3 4 5 
 
 
32. Joudutko suorittamaan tehtäviä 
jotka mielestäsi pitäisi tehdä 
erilailla?   1 2 3 4 5 
 
 
33. Saatko toimeksiantoja saamatta 
riittäviä voimavaroja niiden  
suorittamiseksi?  1 2 3 4 5 
 
 
34. Saatko keskenään ristiriitaisia 
määräyksiä kahdelta tai useammalta 
henkilöltä?   1 2 3 4 5 
 
 
 
35. Sisältyykö työhösi tehtäviä, 
jotka ovat ristiriidassa henkilö- 
kohtaisten arvojesi kanssa? 1 2 3 4 5 
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4. VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET 
 
 
36. Jos työtehtäviäsi voidaan suorittaa 
usealla eri tavalla, voitko valita millä 
tavalla työsi suoritat?  1 2 3 4 5 
 
 
37. Voitko vaikuttaa työmäärääsi? 1 2 3 4 5 
 
 
38. Voitko määrätä oman työtahtisi? 1 2 3 4 5 
 
 
39. Voitko itse päättää, milloin pidät 
taukoja?   1 2 3 4 5 
 
 
40. Voitko päättää taukojen pituudesta? 1 2 3 4 5 
 
 
41. Voitko päättää itse työajoistasi 
( esim. liukuva työaika) ?  1 2 3 4 5 
 
 
42. Voitko vaikuttaa siihen, kenen 
kanssa teet yhteistyötä?  1 2 3 4 5 
 
 
43. Voitko päättää milloin olet  
yhteydessä asiakkaisiin?  1 2 3 4 5 
 
 
44. Voitko vaikuttaa työsi kannalta 
tärkeisiin päätöksiin?  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

5. TYÖN ENNUSTETTAVUUS 
 
 
45. Tiedätkö etukäteen, minkälaisia 
tehtäviä työhösi kuuluu kuukauden 
kuluttua?   1 2 3 4 5 
 
 
46. Tiedätkö etukäteen, ketkä ovat 
työtovereitasi kuukauden kuluttua? 1 2 3 4 5 
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erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
47. Tiedätkö etukäteen, kuka 
on esimiehesi kuukauden  
kuluttua?   1 2 3 4 5 
 
 
48. Liikkuuko työpaikallasi muutoksia 
koskevia huhuja?  1 2 3 4 5 
 
 
49. Onko sinun jatkuvasti muutettava 
toimintatapojasi, jotta pysyisit  
muuttuvien tilanteiden mukana? 1 2 3 4 5 
 
 
50. Pidätkö uusien työtehtävien 
 tuomasta haasteellisuudesta? 1 2 3 4 5 
 
 
51. Pidätkö uusien työtovereiden  
kanssa työskentelyn tuomasta 
haasteellisuudesta?  1 2 3 4 5 
 
 
52. Pidätkö eri paikoissa työskentelyn 
tuomasta haasteellisuudesta? 1 2 3 4 5 
 
 
 

6. TYÖN HALLINTA 
 
 

53. Oletko tyytyväinen tekemäsi työn 
laatuun?   1 2 3 4 5 
 
 
54. Oletko tyytyväinen suorittamasi 
työn määrään?  1 2 3 4 5 
 
 
55. Oletko tyytyväinen kykyysi  
ratkaista ongelmia työssäsi? 1 2 3 4 5 
 
 
56. Oletko tyytyväinen kykyysi 
ylläpitää hyviä suhteita työtovereihin 
työssä?   1 2 3 4 5 
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erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
57. Saatko tietoa suorittamasi työn  
laadusta?   1 2 3 4 5 
 
 
58. Voitko välittömästi arvioida työtäsi, 
kuinka hyvin se on tehty?  1 2 3 4 5 
 
 
 

7. VUOROVAIKUTUS 
 
 
59. Saatko tarvittaessa tukea ja apua 
työssäsi työtovereiltasi?  1 2 3 4 5 
 
 
60. Saatko tarvittaessa tukea ja apua 
työssäsi lähiesimieheltäsi?  1 2 3 4 5 
 
 
61. Kuuntelevatko työtoverisi  
tarvittaessa, jos kerrot työhön  
liittyvistä ongelmistasi?  1 2 3 4 5 
 
 
62. Kuunteleeko lähiesimiehesi 
tarvittaessa, jos kerrot työhön  
liittyvistä ongelmistasi?  1 2 3 4 5 
 
 
63. Ovatko ystäväsi tarvittaessa 
halukkaita kuuntelemaan, jos 
kerrot työhön liittyvistä ongelmistasi? 1 2 3 4 5 
 
 
64. Voitko puhua tarvittaessa  
puolisollesi tai jollekin toiselle  
läheiselle henkilölle työhösi  
liittyvistä ongelmista?  1 2 3 4 5 
 
 
65. Arvostaako lähiesimiehesi  
saavutuksiasi työssäsi?  1 2 3 4 5 
 
 
66. Oletko havainnut häiritseviä  
ristiriitoja työtovereittesi välillä? 1 2 3 4 5 
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erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
67. Koetko, että voit luottaa saavasi 
tukea ystäviltäsi/ perheeltäsi jos sinulla 
on vaikeuksia työssä?  1 2 3 4 5 
 
 
Seuraavat kysymykset koskevat väkivallan uhkaa ja mahdollisuutta työnohjaukseen 
työpaikallasi. Vastaa ympyröimällä yksi vaihtoehto. 
 
    En  Kyllä 
 
68. Oletko havainnut jonkun joutuneen      
henkisen väkivallan tai kiusaamisen  
kohteeksi työssäsi viimeisen puolen 
vuoden aikana?   1  2 
 
 
69. Oletko itse ollut henkisen väkivallan tai  
kiusaamisen kohteeksi työyhteisössäsi  
viimeisen puolenvuoden aikana?  1  2 
 
 
70. Oletko ollut uhkailun tai väkivallan 
kohteena työssäsi viimeisen puolen  
vuoden aikana?   1  2 
 
 
71. Onko sinulla väkivallan vaarasta 
johtuvaa pelon tai turvattomuuden tunnetta 
työssäsi?    1  2 
 
 
72. Onko sinulla mahdollisuus saada  
riittävää työnohjausta?   1  2 
 
 
 

8. ESIMIESTYÖ 
   

   erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
73. Rohkaiseeko lähin esimiehesi 
sinua osallistumaan tärkeisiin  
päätöksiin?   1 2 3 4 5 
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erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
74. Rohkaiseeko lähin esimiehesi 
sinua sanomaan mielipiteesi kun 
olette eri mieltä jostain asiasta? 1 2 3 4 5 
 
 
75. Auttaako lähin esimiehesi  
sinua kehittämään taitojasi? 1 2 3 4 5 
 
 
76. Puuttuko lähin esimiehesi 
ongelmiin heti niiden ilmaannuttua? 1 2 3 4 5 
 
 
77. Luotatko johdon kykyyn huolehtia 
yrityksen/organisaation  
tulevaisuudesta?  1 2 3 4 5 
 
 
78. Jakaako lähin esimiehesi työt 
oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti? 1 2 3 4 5 
 
 
79. Kohteleeko lähin esimiehesi  
työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja  
tasapuolisesti?  1 2 3 4 5 
 
 
80. Koetko, että sinun ja lähiesimiehesi 
välinen suhde on stressaava? 1 2 3 4 5 
 
 
 

9. ORGANISAATIOKULTTUURI 
 
 
 

Minkälainen on työyksikkösi ilmapiiri? 
 
 
81. Kilpaileva  1 2 3 4 5 
 
 
82. Kannustava ja tukeva  1 2 3 4 5 
 
 
83. Epäluuloinen ja epäilevä 1 2 3 4 5 
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erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
 
84. Leppoisa ja mukava  1 2 3 4 5 
 
 
85. Jäykkä ja sääntöihin perustuva 1 2 3 4 5 
 
 
86. Tekevätkö työntekijät työpaikallasi 
aloitteita?   1 2 3 4 5 
 
 
87. Kannustetaanko työpaikallasi  
työntekijöitä miettimään miten työt 
voisi tehdä paremmin?  1 2 3 4 5 
 
 
88. Onko tiedonkulku riittävää 
työyhteisössäsi?  1 2 3 4 5 
 
 
89. Oletko havainnut epätasa- 
arvoisuutta miesten ja naisten 
kohtelussa työpaikallasi?  1 2 3 4 5 
 
 
90. Oletko havainnut epätasa- 
arvoisuutta vanhempien ja  
nuorempien työntekijöiden kohtelussa 
työpaikallasi?  1 2 3 4 5 
 
 
91. Palkitaanko organisaatiossasi 
hyvästä työsuorituksesta  
( raha, kannustus)?  1 2 3 4 5 
 
 
92. Huolehditaanko työntekijöistä 
hyvin organisaatiossasi?  1 2 3 4 5 
 
 
93. Kuinka kiinnostunut työpaikkasi 
johto on henkilöstön terveydestä ja 
hyvinvoinnista?  1 2 3 4 5 
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10. TYÖN JA YKSITYISELÄMÄN VUOROVAIKUTUS 
 
 

erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 

 
 
94. Häiritsevätkö työongelmat koti 
ja perhe-elämääsi?  1 2 3 4 5 
 
 
95. Häiritsevätkö perhepiirin  
ongelmat työtäsi?  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

11. SITOUTUMINEN ORGANISAATIOON 
 
 

Arvioi, missä määrin olet eri tai samaa mieltä seuraavien väittämien (96-98) kanssa 
 
    melko  lähes  täysin 

täysin eri paljon eri siltä samaa samaa 
   mieltä mieltä väliltä mieltä mieltä 
 
 
96. Kerron ystävilleni, kuinka hyvä 
työpaikka työskennellä tämä  
organisaatio on  1 2 3 4 5 
 
 
97. Arvoni ovat hyvin samanlaisia 
organisaation arvojen kanssa 1 2 3 4 5 
 
 
98. Tämä organisaatio todella 
innostaa minua parhaaseen  
mahdolliseen työsuoritukseen 1 2 3 4 5 
 
 
 
 12. RYHMÄTYÖ 
 

erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
99. Arvostatko jäsenyyttä omassa  
työryhmässäsi tai tiimissäsi? 1 2 3 4 5 
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erittäin                       hyvin 
   harvoin tai melko silloin melko          usein tai 
   ei koskaan harvoin tällöin usein            aina 
 
 
100. Toimiiko työryhmäsi tai tiimisi 
joustavasti?   1 2 3 4 5 
 
 
101. Onnistuuko työryhmäsi tai tiimisi 
ongelmien ratkaisuissa?  1 2 3 4 5 
 
 
102. Kuinka usein ryhmälläsi tai 
tiimilläsi on kokouksia?  1 2 3 4 5 
 
 
 

13. TYÖMOTIIVIT 
 
 

Kuinka tärkeitä ovat seuraavat asiat, jos ajattelet ihannetyötäsi? 
 
   ei ei    aivan 
   lainkaan kovin melko erittäin välttä- 
   tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä mätöntä 
 
103. Mahdollisuus kehittää  
itseään   1 2 3 4 5 
 
 
104. Hyvä palkka ja aineelliset 
edut   1 2 3 4 5 
 
 
105. Rauhallinen ja säännönmukainen 
työ   1 2 3 4 5 
 
 
106. Tuntea saavansa aikaan jotain 
arvokasta   1 2 3 4 5 
 
 
107. Työn varmuus ja säännölliset 
tulot   1 2 3 4 5 
 
 
108. Turvallinen  
ulkoinen työympäristö  1 2 3 4 5 
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ei ei    aivan 
   lainkaan kovin melko erittäin välttä- 
   tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä mätöntä 
 
 
109. Mahdollisuus käyttää luovuutta 
ja mielikuvitusta työssä  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSESTASI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 5: Saatekirje. 
 
 
TAMPEREEN YLIOPISTO 
Hoitotieteen laitos 
 
 
Hyvä hoitotyöntekijä 
 
 
Olemme kaksi TtM- opiskelijaa Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitokselta ja opintoihimme 
liittyen teemme Pro gradu- tutkimusta. Tutkimuksemme aiheena on PSYYKKISTEN JA 
SOSIAALISTEN KUORMITUSTEKIJÖIDEN YHTEYS TYÖHYVINVOINTIIN 
MIELENTERVEYSTYÖSSÄ. Tutkimuksemme on suunnattu hoitotyöntekijöille ja 
tutkimusaineisto kerätään saamallasi kyselylomakkeella.  
 
Tutkimuksemme tarkoituksena on kuvata osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien 
hoitotyöntekijöiden kokemuksia psyykkisistä ja sosiaalisista kuormitustekijöistä 
mielenterveystyössä sekä kuormitustekijöiden yhteyttä työhyvinvoinnin kokemiseen. Lisäksi 
tarkoituksena on vertailla kuormitustekijöiden eroja osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien 
sekä kahden erilaisen organisaation hoitotyöntekijöiden välillä. Tavoitteena on tuottaa tietoa 
hoitohenkilökunnan kokemasta työhyvinvoinnista sekä työn psyykkisistä ja sosiaalisista 
kuormitustekijöistä. 
 
Vastauksenne ovat luottamuksellisia. Tutkimusaineisto säilytetään tutkijoilla aineiston keruun ja 
analysoinnin ajan, eikä kenelläkään tutkijoita lukuun ottamatta ole mahdollisuutta päästä siihen 
käsiksi. Aineiston analysoinnin ja tutkimusraportin kirjoittamisen jälkeen vastauksenne hävitetään 
tietosuojaroskiin silputtuna. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Olemme kiitollisia, jos 
suhtaudutte myönteisesti tähän tutkimukseen osallistumiseen, sillä vastaamisenne on 
tutkimuksemme onnistumisen kannalta tärkeää. Tämän saatekirjeen ja kyselylomakkeen mukana 
olette saaneet osoitteella varustetun kirjekuoren, jossa voitte palauttaa vastauksenne suoraan 
tutkijoille. Saat tietoa tutkimuksemme tuloksista sen valmistuttua joulukuussa 2007, jolloin 
lähetämme raportin työyksikköösi. 
 
Tutkimukseemme tarvittavat luvat olemme saaneet ylihoitajaltanne. Jos teillä on jotain 
tutkimukseen tai kyselylomakkeeseen liittyvää kysyttävää voitte olla meihin yhteydessä puhelimitse 
tai sähköpostitse. Tutkimustamme ohjaavat Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitokselta dosentti, 
yliassistentti Marja-Terttu Tarkka ja assistentti Anna-Liisa Aho. 
 
Esitämme parhaimmat kiitoksemme yhteistyöstä ja vaivannäöstänne tutkimuksemme edistämiseksi. 
 
 
 
Tapio Hämäläinen   Kati Lantta 
Sairaanhoitaja, TtM-opiskelija  Sairaanhoitaja, TtM-opiskelija 
Puhelin 0407595007   Puhelin 0405220896 
Sähköposti tapio.hamalainen@uta.fi  Sähköposti kati.lantta@uta.fi 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tapio.hamalainen@uta.fi
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LIITE 6: Esittelykirje. 
 
 
TAMPEREEN YLIOPISTO 
Hoitotieteen laitos  
 
 
Hyvä osastonhoitaja 
 
 
Olemme  TtM- opiskelijoita Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitokselta ja 
opintoihimme liittyen teemme Pro gradu- tutkimusta. Tutkimuksemme aiheena on 
PSYYKKISTEN JA SOSIAALISTEN KUORMITUSTEKIJÖIDEN YHTEYS 
TYÖHYVINVOINTIIN MIELENTERVEYSTYÖSSÄ. Tutkimuksemme on suunnattu 
hoitotyöntekijöille ja aineisto kerätään tutkimussuunnitelman liitteenä olevalla  
kyselylomakkeella.  
 
Tutkimuksemme tarkoituksena on kuvata osastotyössä ja avohoidossa työskentelevien 
hoitotyöntekijöiden kokemuksia kuormitustekijöistä mielenterveystyössä sekä niiden 
yhteyttä työhyvinvoinnin kokemiseen, vertailla kuormitustekijöiden eroja osastotyössä ja 
avohoidossa työskentelevien sekä kahden erilaisen organisaation hoitotyöntekijöiden 
välillä. Tavoitteena on tuottaa tietoa hoitohenkilökunnan kokemasta työhyvinvoinnista 
sekä työn psyykkisistä ja sosiaalisista kuormitustekijöistä.  
 
Vastaukset ovat luottamuksellisia. Tutkimusaineisto säilytetään tutkijoilla aineiston 
keruun ja analysoinnin ajan, eikä kenelläkään ole mahdollisuutta päästä siihen käsiksi. 
Aineiston analysoinnin ja tutkimusraportin kirjoittamisen jälkeen vastaukset hävitetään 
tietosuojaroskiin silputtuna. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaaminen vie 
aikaa noin 15 min. Vastaukset lähetetään tarkoitukseen varatussa suljetussa kuoressa 
yhdyshenkilömme sairaalassanne. Vastausaikaa on 15.6.2007 asti. Olemme kiitollisia, jos 
suhtaudutte myönteisesti tähän tutkimukseen osallistumiseen. Saatte tietoa 
tutkimuksemme tuloksista sen valmistuttua joulukuussa 2007, jolloin lähetämme raportin 
työyksikköösi.  
 
Jos teillä on kysyttävää voitte olla meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. 
Tutkimustamme ohjaavat Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitokselta  TtT, dosentti, 
yliassistentti Marja-Terttu Tarkka ja TtM, assistentti Anna Liisa Aho.  
Esitämme parhaimmat kiitoksemme yhteistyöstä ja vaivannäöstänne tutkimuksemme 
edistämiseksi.  
 
 
Tapio Hämäläinen   Kati Lantta  
Sairaanhoitaja, TtM-opiskelija  Sairaanhoitaja, TtM-opiskelija  
Puhelin 0407595007    Puhelin 0405220896  
Sähköposti tapio.hamalainen@uta.fi  Sähköposti kati.lantta@uta.fi  
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LIITE 7: Kolmiportaiseksi luokiteltu aineisto.     1(18) 
 
 
KOLMIPORTAISEKSI LUOKITELTU AINEISTO Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 
tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että 
osastotyössä. 
 
TAULUKKO 1. Työn määrälliset vaatimukset Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n % 
 
Työn määrälliset vaatimukset 
 
Työmäärä jakautuu epätasaisesti 
harvoin 11 65 118 69 5 17 23 19           
silloin tällöin 6 35 15 31 13 45 59 49           
usein - - - - 11 38  34 32 
 
Tarve tehdä ylitöitä 
harvoin 7 41 83 49 13 45 75 60           
silloin tällöin 7 41 73 43 13 45 35 34           
usein 3 18 13 8 3 10 6 6
     
Joutuu työskentelemään nopeasti 
harvoin 2 12 23 14 5 17 13 12           
silloin tällöin 10 59 88 52 13 45 46 40           
usein 5 29 58 34 11 38 58 48           
 
Liikaa työtä 
harvoin 4 24 54 32 6 21 38 30           
silloin tällöin 10 59 88 51 15 54 64 55           
usein 3 17 29 17 7 25 15 15           
 
 
 
TAULUKKO 2. Päätöksenteon vaatimukset Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %           n %  n %           n % 
 
Päätöksenteon vaatimukset 
 
Joutuu tekemään nopeita ratkaisuja 
harvoin 1 6 19 11 1 3 8 6             
silloin tällöin 8 47 82 49 10 35 41 35           
usein 8 47 68 40 18 62 68 59           
 
Työ vaatii kiinteää keskittymistä 
harvoin - - 8 5 - - 4 3              
silloin tällöin 1 6 31 18 2 7 21 16           
usein 16 94 130 77 26 93 91 81           
 
Joutuu tekemään monimutkaisia 
päätöksiä 
harvoin 1 6 25 15 3 10 10 9             
silloin tällöin 7 41 76 45 7 24 63 48           
usein 9 53 68 40 19 66 42 43           
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TAULUKKO 3. Oppimisvaatimukset  Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %  n %  n % n % 
 
Oppimisvaatimukset 
 
Työtehtävät liian vaikeita 
harvoin 8 47 130 77 21 72 94 78           
silloin tällöin 9 53 36 21 8 28 22 21           
usein - - 3 2 - - 1 1             
 
Tehtäviä, joihin tarvitsisi enemmän  
koulutusta 
harvoin 6 35 76 45 8 27 59 50           
silloin tällöin 8 47 76 45 17 59 50 43           
usein 3 18 17 10 4 14 8 7             
 
Työ edellyttää uusien tietojen ja 
taitojen hankkimista 
harvoin - - 3 2 1 3 4 3             
silloin tällöin 1 6 37 22 1 3 28 20           
usein 16 94 130 76 27 94 84 77           
 
 
 
TAULUKKO 4. Työn vaatimuksia mittaavat yksittäiset kysymykset Hyvinkään sairaanhoitoalueen 
psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä 
avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %  n %  n % n %  
 
Työn vaatimukset 
 
Häiritseviä keskeytyksiä työssä 
harvoin 7 41 13 8 7 24 2 2             
silloin tällöin 6 35 37 22 17 59 35 30           
usein 4 24 119 70 5 17 80 68           
 
Työ yksitoikkoista 
harvoin 17 100 142 84 28 97 103 88           
silloin tällöin - - 24 14 1 3 12 10            
usein - - 3 2 - - 2 2             
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TAULUKKO 5. Työroolien selkeys  Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n %  n %    n %  
 
Työroolien selkeys   
 
Työlle määritelty selkeät tavoitteet 
harvoin  3 18 12 7 1 3 9 8             
silloin tällöin 4 23 26 15 4 14 20 17           
usein 10 59 132 78 24 83 87 75           
 
Tiedän mistä olen vastuussa 
harvoin  - - 1 1 - - 1 1             
silloin tällöin 2 12 8 5 1 3 7 6             
usein 15 88 160 94 28 97 108 93           
 
Tiedän, mitä minulta työssä odotetaan 
harvoin  3 18 3 2 - - 5 4             
silloin tällöin 2 12 17 10 4 14 15 13           
usein 12 70 150 88 25 86 96 83           
 
 
 
 
TAULUKKO 6. Rooliristiriidat työssä Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %        n %      n %     n % 
 
Rooliristiriidat työssä 
 
Työtehtävät pitäisi tehdä eri tavalla 
harvoin  4 23 51 30 13 45 31 27           
silloin tällöin 10 59 90 53 10 34 70 55           
usein 3 18 29 17 6 21 15 13           
 
Toimeksiantoja ilman riittäviä  
voimavaroja 
harvoin  5 29 78 46 13 45 64 55           
silloin tällöin 10 59 71 42 13 45 42 36           
usein 2 12 21 12 3 10 10 9             
 
Keskenään ristiriitaisia määräyksiä 
eri henkilöiltä 
harvoin  9 53 101 59 16 55 73 63           
silloin tällöin 6 35 54 32 9 31 35 30           
usein 2 12 15 9 4 14 8 7             
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TAULUKKO 7. Rooliodotuksia mittaava yksittäinen kysymys Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 
tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että 
osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %     n %     n %     n % 
 
Rooliodotukset 
 
Työssä tehtäviä, jotka ovat 
ristiriidassa arvojeni kanssa 
harvoin  10 59 103 61 24 83 75 65           
silloin tällöin 5 29 57 33 5 17 35 30           
usein 2 12 10 6 - - 6 5             
 
 
 
 
TAULUKKO 8. Työn haasteellisuus Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Työn haasteellisuus 
 
Voin käyttää tietojani ja taitojani 
työssä 
harvoin - - 2 1 - - 2 2 
silloin tällöin - - 12 7 1 3 9 8 
usein 17 100 155 92 28 97 106 90 
 
Työ on haasteellista 
harvoin - - 2 1 - - 4 3 
silloin tällöin - - 19 11 2 7 12 10 
usein 17 100 149 88 27 93 100 87 
 
Työ on mielekästä 
harvoin - - 3 2 - - 4 3 
silloin tällöin - - 21 12 2 7 17 15 
usein 17 100 146 86 27 93 95 82 
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TAULUKKO 9. Vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 
tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että 
osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon 
 
Voin valita millä tavalla työni suoritan 
harvoin 1 6 7 4 2 7 5 4             
silloin tällöin 4 24 53 31 4 14 39 33           
usein 12 70 109 65 22 79 73 63 
 
Voin vaikuttaa työmäärääni 
harvoin 2 12 62 37 3 10 40 34           
silloin tällöin 6 35 72 43 12 42 47 40           
usein 9 53 35 20 14 48 30 27           
 
Voin vaikuttaa kenen kanssa teen  
yhteistyötä 
harvoin 6 35 128 75 9 31 80 68           
silloin tällöin 4 24 27 16 6 21 22 19           
usein 7 41 15 9 14 48 15 13           
 
Voin päättää milloin olen yhteydessä  
asiakkaisiin 
harvoin 1 6 82 48 3 10 47 40           
silloin tällöin 4 23 32 19 5 17 17 15         
usein 12 71 56 33 21 73 53 45           
 
Voin vaikuttaa työni kannalta tärkeisiin  
päätöksiin 
harvoin 4 24 25 15 5 17 21 18           
silloin tällöin 5 29 76 45 8 28 52 44           
usein 8 47 69 40 16 55 44 38           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 7: Kolmiportaiseksi luokiteltu aineisto.     6(18) 
 
 
TAULUKKO 10. Vaikutusmahdollisuudet työtahtiin Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 
tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että 
osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %        n % n %  n %  
 
Vaikutusmahdollisuudet työtahtiin 
 
Voin määrätä työtahtini 
harvoin 3 18 53 31 2 7 35 30           
silloin tällöin  3 18 60 36 11 38 39 33           
usein 11 64 56 33 16 55 43 37           
 
Voin päättää taukojen ajankohdan 
harvoin - - 40 24 - - 18 15           
silloin tällöin  2 12 60 35 5 17 29 25           
usein 15 88 70 41 24 83 70 60           
 
Voin päättää taukojen pituuden 
harvoin 3 18 66 39 3 10 30 26           
silloin tällöin  7 41 64 38 7 24 37 32           
usein 7 41 39 23 19 66 49 42           
 
Voin päättää työajoista 
harvoin 5 29 119 70 7 24 89 76           
silloin tällöin  5 29 34 20 4 14 17 15           
usein 7 42 16 10 18 62 11 9           
 
 
TAULUKKO 11. Ennustettavuus seuraavan kuukauden aikana Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 
tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että 
osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Ennustettavuus seuraavan kuukauden aikana 
 
Tiedän etukäteen, minkälaisia työtehtäviä  
työhöni kuuluu kuukauden kuluttua 
harvoin 2 12 62 37 6 21 42 36 
silloin tällöin 3 18 28 16 4 14 16 14 
usein 12 70 80 47 19 65 59 50 
 
Tiedän etukäteen, ketkä ovat työtovereitani 
seuraavan kuukauden kuluttua 
harvoin - - 44 26 5 17 26 22 
silloin tällöin 1 6 29 17 3 10 11 9 
usein 16 94 97 57 21 73 80 69 
 
Tiedän etukäteen, kuka on esimieheni  
seuraavan kuukauden kuluttua 
harvoin - - 2 1 1 3 - - 
silloin tällöin - - 4 2 2 7 - - 
usein 17 100 163 97 26 90 117 100 
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TAULUKKO 12. Haasteiden etsiminen työssä Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %     n %        n %    n % 
 
Haasteiden etsiminen työssä 
 
Pidän uusien työtehtävien tuomasta 
haasteellisuudesta 
harvoin  3 18 10 6 1 3 7 6             
silloin tällöin 4 23 45 27 5 17 34 29           
usein 10 59 113 67 23 80 76 65           
 
Pidän uusien työkavereiden kanssa 
työskentelyn tuomasta haasteellisuudesta 
harvoin  3 18 18 11 3 10 12 10           
silloin tällöin 7 41 58 34 9 31 44 38          
usein 7 41 53 55 17 59 61 52      
 
Pidän eri paikoissa työskentelyn tuomasta  
haasteellisuudesta 
harvoin  4 24 60 36 6 21 32 27 
silloin tällöin 5 29 65 39 8 28 44 38 
usein 8 47 43 25 15 51 41 35 
 
 
 
 
 
TAULUKKO 13. Työn ennustettavuutta mittaavat yksittäiset kysymykset Hyvinkään sairaanhoitoalueen 
psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä 
avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Työn ennustettavuus 
 
Työpaikalla liikkuu muutoksia koskevia 
huhuja 
harvoin 3 18 47 28 1 3 13 11 
silloin tällöin 5 29 73 43 3 10 47 40 
usein 9 53 49 29 25 87 57 49 
 
Toimintatapoja on muutettava jatkuvasti, 
jotta pysyisin muuttuvien tilanteiden  
mukana 
harvoin 6 35 81 48 10 35 40 34 
silloin tällöin 6 35 68 40 11 38 62 53 
usein 5 30 20 12 8 27 15 13 
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TAULUKKO 14. Työn hallinnan kokeminen  Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %   n %   n %  n %  
 
Hallinnan kokeminen 
 
Olen tyytyväinen tekemäni työn laatuun 
harvoin - - 4 2 1 3 2 2 
silloin tällöin 3 18 34 20 2 7 24 21 
usein 14 82 131 78 26 90 91 77 
 
Olen tyytyväinen suorittamani työn 
määrään 
harvoin 1 6 5 3 - - 4 3 
silloin tällöin 3 18 31 18 5 17 20 17 
usein 13 76 133 79 24 83 93 80 
 
Olen tyytyväinen kykyyni ratkaista 
ongelmia työssäni 
harvoin - - 4 2 1 3 2 2 
silloin tällöin 3 18 35 21 4 14 22 19 
usein 14 82 130 77 24 83 93 79 
 
Olen tyytyväinen kykyyni ylläpitää 
hyviä suhteita työtovereihin työssä 
harvoin 1 6 - - - - 4 3 
silloin tällöin 3 18 18 11 5 17 14 12 
usein 13 76 151 89 24 83 99 85 
 
 
 
 
TAULUKKO 15. Työn hallinnan kokemista mittaavat yksittäiset kysymykset  Hyvinkään 
sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian 
tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %   n %   n %  n %  
 
Työn hallinnan kokeminen 
 
Saan tietoa suorittamani työn laadusta 
harvoin 6 35 62 37 12 42 52 44           
silloin tällöin 10  59 77 45 14 48 48 41           
usein 1 6 31 18 3 10 17 15           
 
Voin välittömästi arvioida, kuinka hyvin 
työni on tehty 
harvoin 4 24 42 25 7 24 28 24           
silloin tällöin 8 47 66 39 12 41 43 37           
usein 5 29 62 36 10 35 46 39           
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TAULUKKO 16. Esimiestuki Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen 
sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Esimiestuki 
 
Saan tarvittaessa tukea ja apua 
lähiesimieheltäni 
harvoin 4 24 24 14 3 10 11 9 
silloin tällöin 6 35 33 19 6 21 36 31 
usein 7 41 113 67 20 69 70 60 
 
Lähiesimies kuuntelee, jos kerron työhön 
liittyvistä ongelmista 
harvoin 1 6 11 7 3 10 6 5 
silloin tällöin 5 29 26 15 2 7 19 16 
usein 11 65 133 78 24 83 92 79 
 
Lähiesimies arvostaa saavutuksiani 
harvoin 2 12 16 10 3 11 15 13 
silloin tällöin 6 38 47 28 9 32 34 29 
usein 8 50 104 62 16 57 68 58 
 
 
 
 
TAULUKKO 17. Työtoverien tuki Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Työtoverien tuki 
 
Saan tarvittaessa tukea ja apua  
työtovereiltani 
harvoin 1 6 3 2 1 3 2 2 
silloin tällöin 6 35 20 12 1 3 13 11 
usein 10 59 147 86 27 94 102 87 
 
Työtoverit kuuntelevat, jos kerron työhön 
liittyvistä ongelmista 
harvoin - - 1 1 1 3 2 2 
silloin tällöin 2 12 18 11 1 3 12 10 
usein 15 88 151 88 27 94 103 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 7: Kolmiportaiseksi luokiteltu aineisto.     10(18) 
 
 
TAULUKKO 18. Tuki ystäviltä ja sukulaisilta Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Tuki ystäviltä ja sukulaisilta 
 
Ystäväni kuuntelevat, jos kerron työhöni 
liittyvistä ongelmista 
harvoin 4 24 35 21 5 17 16 14 
silloin tällöin 3 18 44 26 10 35 34 30 
usein 10 58 89 53 14 48 65 56 
 
Voin puhua tarvittaessa puolisolle tai 
läheiselle henkilölle työhön liittyvistä 
ongelmista 
harvoin 4 24 50 30 6 21 24 21 
silloin tällöin 3 18 32 19 9 31 23 20 
usein 10 58 87 51 14 48 69 59 
 
Jos työssä on vaikeuksia, voin luottaa 
saavani tukea ystäviltäni/perheeltäni 
harvoin 1 6 20 12 2 7 11 9 
silloin tällöin 4 24 28 17 5 17 14 12 
usein 12 70 121 71 22 76 92 79 
 
 
 
 
TAULUKKO 20. Sosiaalista vuorovaikutusta mittaava yksittäinen kysymys Hyvinkään sairaanhoitoalueen 
psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä 
avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Sosiaalinen vuorovaikutus 
 
Olen havainnut häiritseviä ristiriitoja 
työtovereiden välillä 
harvoin 6 35 45 26 10 35 22 19 
silloin tällöin 9 53 88 52 16 55 65 56 
usein 2 12 37 22 3 10 30 25 
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TAULUKKO 21. Valtuuttava johtaminen Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %   n %    n %    n % 
 
Valtuuttava johtaminen 
 
Lähin esimieheni rohkaisee osallistumaan 
tärkeisiin päätöksiin 
harvoin 2 12 19 11 3 10 27 23           
silloin tällöin 9 53 61 36 12 41 30 26           
usein 6 35 90 53 14 49 59 51           
 
Lähin esimieheni rohkaisee sanomaan 
mielipiteeni vaikka olemme erimieltä 
jostakin asiasta 
harvoin 5 30 39 23 6 21 34 29           
silloin tällöin 6 35 54 32 12 41 38 33           
usein 6 35 77 45 11 38 44 38           
 
Lähin esimies auttaa kehittämään taitojani 
harvoin 2 12 22 13 4 14 25 21           
silloin tällöin 9 53 53 31 9 31 39 33           
usein 6 35 95 56 16 55 53 46           
 
 
 
TAULUKKO 22. Johtamisen oikeudenmukaisuus Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä 
ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %  n %  n % n %  
 
Johtamisen oikeudenmukaisuus 
 
Lähin esimies jakaa työt oikeudenmukaisesti 
ja puolueettomasti 
harvoin - - 17 10 2 7 8 7  
silloin tällöin 3 19 38 23 6 21 37 32 
usein 13 81 113 67 21 72 72 62 
 
Lähin esimies kohtelee työntekijöitä 
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti 
harvoin - - 13 8 3 10 14 12 
silloin tällöin 1 6 39 23 8 28 28 24 
usein 15 94 117 69 18 62 75 64 
 
 
Suhteeni lähiesimieheen on 
stressaava 
harvoin 16 94 141 83 24 83 92 79 
silloin tällöin 1 6 18 10 3 10 18 15 
usein - - 11 7 2 7 7 6 
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TAULUKKO 23. Johtamista mittaavat yksittäiset kysymykset Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 
tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että 
osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Johtaminen 
 
Lähin esimies puuttuu ongelmiin 
heti niiden ilmaannuttua 
harvoin 3 18 34 20 9 31 22 19           
silloin tällöin 7 41 52 31 9 31 43 37           
usein 7 41 84 49 11 38 52 44           
 
Luotan johdon kykyyn huolehtia 
yrityksen/ organisaation tulevaisuudesta 
harvoin 10 59 57 34 11 38 46 39           
silloin tällöin 5 29 59 35 16 55 44 38           
usein 2 12 52 31 2 7 27 23           
 
 
 
 
TAULUKKO 24. Sosiaalinen ilmapiiri Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Sosiaalinen ilmapiiri 
 
Työyksikköni ilmapiiri on kannustava  
ja tukeva 
harvoin 1 6 8 5 3 10 9 8 
silloin tällöin 7 41 42 25 8 28 32 27 
usein 9 53 120 70 18 62 76 65 
 
Työyksikköni ilmapiiri on epäluuloinen  
ja epäilevä 
harvoin 7 41 116 69 18 62 82 70 
silloin tällöin 9 53 46 27 7 24 23 20 
usein 1 6 7 4 4 14 12 10 
 
Työyksikköni ilmapiiri on leppoisa  
ja mukava 
harvoin 2 12 7 4 3 10 3 3 
silloin tällöin 7 41 34 20 7 24 28 24 
usein 8 47 129 76 19 66 86 73 
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TAULUKKO 25. Innovatiivinen ilmapiiri Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 

 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %  n %     n %    n %  
 
Innovatiivinen ilmapiiri 
 
Työntekijät tekevät aloitteita 
harvoin 2 12 12 7 5 17 26 22           
silloin tällöin 7 41 78 46 16 55 48 42           
usein 8 47 79 47 8 28 42 36           
 
Työpaikalla kannustetaan miettimään 
miten työt voisi tehdä paremmin 
harvoin 5 30 17 10 8 28 13 11           
silloin tällöin 6 35 77 46 12 41 47 40           
usein 6 35 75 44 9 31 57 49           
 
Tiedonkulku työyhteisössä on riittävää 
harvoin 10 59 40 24 13 44 17 15           
silloin tällöin 4 23 61 36 8 28 54 46           
usein 3 18 68 40 8 28 46 39           
 
 
 
 
TAULUKKO 26. Tasa-arvo Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen 
sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %  n %  n % n % 
 
Tasa-arvo 
 
Olen havainnut epätasa-arvoisuutta  
miesten ja naisten kohtelussa 
harvoin 13 76 122 74 20 69 73 63           
silloin tällöin 2 12 22 13 8 28 34 29           
usein 2 12 22 13 1 3 10 8             
 
Olen havainnut epätasa-arvoisuutta 
vanhempien ja nuorempien 
työntekijöiden kohtelussa 
harvoin 12 71 116 69 19 66 62 53           
silloin tällöin 4 23 39 23 7 24 38 33           
usein 1 6 14 8 3 10  17 14           
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TAULUKKO 27. Henkilöstön huomioon otto Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %     n %     n %     n % 
 
Henkilöstön huomioon otto 
 
Organisaatiossa palkitaan hyvästä  
suorituksesta 
harvoin 13 77 126 74 20 72 82 70           
silloin tällöin 4 23 35 21 4 14 26 22           
usein - - 9 5 4 14 9 8             
 
Organisaatiossa huolehditaan 
työntekijöistä hyvin 
harvoin 12 70 79 47 15 54 57 49           
silloin tällöin 4 24 64 38 11 39 46 39           
usein 1 6 24 15 2 7 14 12           
 
Työpaikan johto on kiinnostunut 
henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista 
harvoin 13 76 106 63 19 68 66 56           
silloin tällöin 1 6 45 27 6 21 38 33           
usein 3 18 17 10 3 11 13 11           
 
 
 
 
TAULUKKO 28. Organisaatio kulttuuria ja ilmapiiriä mittaavat yksittäiset kysymykset Hyvinkään 
sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian 
tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n %       n % n % n %  
 
Organisaatio kulttuuri ja ilmapiiri 
 
Ilmapiiri kilpaileva 
harvoin 10 59 110 65 15 52 71 61           
silloin tällöin 7 41 42 25 12 41 38 32           
usein - - 17 10 2 7 8 7             
 
Ilmapiiri jäykkä ja sääntöihin perustuva 
harvoin 9 53 98 58 11 38 57 49           
silloin tällöin 7 41 54 32 15 52 46 40           
usein 1 6 18 10 3 10 13 11           
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TAULUKKO 29. Työn ja yksityiselämän vuorovaikutusta mittaavat yksittäiset kysymykset Hyvinkään 
sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian 
tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n % 
 
Työn ja yksityiselämän vuorovaikutus 
 
Työongelmat häiritsevät koti ja perhe- 
elämää 
harvoin  10 59 12 71 16 55 73 62           
silloin tällöin 7 41 39 23 11 38 34 29           
usein - - 10 6 2 7 10 9             
 
Perhepiirin ongelmat häiritsevät työtäni 
harvoin  12 71 147 87 23 79 94 80           
silloin tällöin 5 29 12 7 4 14 23 20           
usein - - 10 6  2 7 - - 
 
 
 
 
TAULUKKO 30. Sitoutuminen organisaatioon Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n % 
 
Sitoutuminen organisaatioon 
 
Kerron ystävilleni, kuinka hyvä paikka 
työskennellä organisaatio on 
eri mieltä 5 29 41 24 9 31 44 38           
siltä väliltä  9 53 81 48 18 62 50 43           
samaa mieltä 3 18 46 28 2 7 23 19           
 
Arvoni ovat hyvin samanlaiset 
organisaation arvojen kanssa 
eri mieltä 5 29 23 14 7 24 29 25           
siltä väliltä  4 24 61 36 17 59 60 51           
samaa mieltä 8 47 84 50 5 17 28 24           
 
Organisaatio innostaa minua 
parhaaseen mahdolliseen työsuoritukseen 
eri mieltä 8 47 49 29 13 45 58 50           
siltä väliltä  5 29 78 46 13 45 44 37           
samaa mieltä 4 24 41 25 3 10 15 13           
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TAULUKKO 31. Ryhmätyön arviointi Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Ryhmätyön arviointi 
 
Arvostan jäsenyyttä omassa työryhmässä 
tai tiimissä 
harvoin - - 4 2 1 3 2 2 
silloin tällöin 1 6 17 10 3 10 9 8 
usein 16 94 148 88 25 87 106 90 
 
Työryhmäni tai tiimini toimii joustavasti 
harvoin - - 4 2 1 3 7 6 
silloin tällöin 4 24 33 19 6 21 27 23 
usein 13 76 133 78 22 76 83 71 
 
Työryhmäni tai tiimini onnistuu  
ongelmien ratkaisuissa 
harvoin - - 2 1 1 3 4 3 
silloin tällöin 7 41 36 21 7 24 33 28 
usein 10 59 132 78 21 73 80 69 
 
 
 
 
TAULUKKO 32. Ryhmätyön arviointia mittaava yksittäinen kysymys Hyvinkään sairaanhoitoalueen 
psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä 
avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Ryhmätyön arviointi 
 
Työryhmälläni on kokouksia 
harvoin 2 12 23 14 - - 14 12 
silloin tällöin 1 6 57 33 3 10 27 23 
usein 14 82 90 53 26 90 76 65 
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TAULUKKO 33. Sisäiset työmotiivit Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Sisäiset työmotiivit 
 
Mahdollisuus kehittää itseään 
ei tärkeä - - 3 2 - - 2 2 
melko tärkeä 1 6 37 22 1 3 17 15 
tärkeä 16 94 130 76 28 97 98 83 
 
Tuntea saavansa aikaan jotain arvokasta 
ei tärkeä - - 4 2 - - 3 3 
melko tärkeä 2 12 22 13 4 14 15 13 
tärkeä 15 88 144 85 25 86 99 84 
 
Mahdollisuus käyttää luovuutta ja 
mielikuvitusta 
ei tärkeä - - 6 4 1 3 3 3 
melko tärkeä 1 6 42 25 4 14 31 27 
tärkeä 16 94 121 71 24 83 83 70 
 
 
 
 
TAULUKKO 34. Ulkoiset työmotiivit Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksiköstä ja Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Ulkoiset työmotiivit 
 
Rauhallinen ja säännönmukainen työ 
ei tärkeä 2 12 26 15 1 3 19 16 
melko tärkeä 9 53 60 36 7 24 38 33 
tärkeä 6 35 83 49 21 73 60 51 
 
Työn varmuus ja säännölliset tulot 
ei tärkeä 1 6 1 1 - - 1 1 
melko tärkeä 4 24 8 5 2 7 12 10 
tärkeä 12 70 161 94 27 93 104 89 
 
Turvallinen ulkoinen työympäristö 
ei tärkeä 1 6 2 1 1 3 3 3 
melko tärkeä 3 18 23 14 3 10 16 14 
tärkeä 13 76 145 85 25 87 98 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 7: Kolmiportaiseksi luokiteltu aineisto.     18(18) 
 
 
TAULUKKO 35. Työmotiiveja mittaava yksittäinen kysymys Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian 
tulosyksiköstä ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän psykiatrian tulosalueelta sekä avohoidossa että 
osastotyössä 
 
 Hyvinkää   Päijät-Häme  
Muuttuja avo  osasto  avo  osasto 
 n % n % n % n %  
 
Työmotiivit 
 
Hyvä palkka ja aineelliset edut 
ei tärkeä - - 3 2 - - 4 3 
melko tärkeä 5 29 35 21 5 17 37 32 
tärkeä 12 71 132 78 24 83 76 65 
 
 
 
 



LIITE 8: Psyykkisten kuormitustekijöiden yhteys hoitohenkilökunnan kokemaan työhyvinvointiin. 
 

 
Psyykkinen kuormitustekijä  Tilastollinen yhteys työhyvinvointiin 
   Erittäin merkitsevä  Merkitsevä   p r 
 
Työroolin selkeys  Työn haasteellisuus     0,000 0,221 
   Hallinnan kokeminen     0,000 0,353 
   Valtuuttava johtaminen     0,000 0,193 
   Johtamisen oikeudenmukaisuus     0,000 0,259 
   Sosiaalinen ilmapiiri     0,000 0,226 
   Innovatiivinen ilmapiiri     0,000 0,305 
   Organisaatioon sitoutuminen     0,000 0,193 
      Oppimisvaatimukset  0,001 -0,178 
      Ulkoiset työmotiivit  0,001 0,185 
      Tasa-arvo   0,007 -0,149 
 
Rooliristiriidat työssä  Työn määrälliset vaatimukset      0,000 0,441 

Päätöksenteon vaatimukset     0,000 0,334
 Oppimisvaatimukset     0,000 0,411
 Hallinnan kokeminen     0,000 -0,207
 Johtamisen oikeudenmukaisuus     0,000 -0,314
 Sosiaalinen ilmapiiri     0,000 -0,296
 Tasa-arvo      0,000 0,329
 Organisaatioon sitoutuminen     0,000 -0,212 

 
Työn ennustettavuus   Vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon    0,000 0,277 
   Vaikutusmadollisuus työtahtiin     0,000  0,252 
      Työn määrälliset vaatimukset   0,002  -0,174 
      Oppimisvaatimukset  0,004 -0,160 
      Hallinnan kokeminen  0,006 0,149 

Johtamisen oikeudenmukaisuus  0,001 0,186 
Henkilöstön huomioiminen  0,006 0,153 

 
Haasteiden etsiminen työssä  Työn haasteellisuus     0,000 0,215 
   Vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon    0,000 0,228 
   Vaikutusmahdollisuus työtahtiin     0,000 0,202 
   Hallinnan kokeminen     0,000 0,257 
   Organisaatioon sitoutuminen     0,000 0,204 

Sisäiset työmotiivit     0,000 0,316 
Valtuuttava johtaminen  0,002 0,173 
Sosiaalinen ilmapiiri  0,007 0,149 

 
 
 



LIITE 9: Sosiaalisten kuormitustekijöiden yhteys hoitohenkilökunnan kokemaan työhyvinvointiin. 
 

 
Sosiaalinen kuormitustekijä  Tilastollinen yhteys työhyvinvointiin 
   Erittäin merkitsevä  Merkitsevä   p r 
 
Tuki esimieheltä  Vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon    0,000 0,282 

Hallinnan kokeminen     0,000 0,272 
Valtuuttava johtaminen     0,000 0,694 
Johtamisen oikeudenmukaisuus     0,000 0,619 
Sosiaalinen ilmapiiri     0,000 0,327

 Innovatiivinen ilmapiiri     0,000 0,456 
Tasa-arvo      0,000 -0,216 
Henkilöstön huomioiminen     0,000 0,353 
Organisaatioon sitoutuminen     0,000 0,285 

Työn haasteellisuus  0,007 0,148 
Vaikutusmahdollisuus työtahtiin  0,001 0,187 

 
Tuki työtovereilta  Työn haasteellisuus     0,000 0,193 

Hallinnan kokeminen     0,000 0,278 
Valtuuttava johtaminen     0,000 0,238 
Johtamisen oikeudenmukaisuus     0,000 0,236 
Sosiaalinen ilmapiiri     0,000 0,462 
Innovatiivinen ilmapiiri     0,000 0,303 

Tasa-arvo   0,001 -0,178 
 
Tuki ystäviltä ja sukulaisilta    Oppimisvaatimukset  0,010 -0,143 

Hallinnan kokeminen  0,003 0,164 
 
Ryhmätyön arviointi  Työn haasteellisuus     0,000 0,361 

Vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon    0,000 0,246 
Hallinnan kokeminen     0,000 0,285 
Valtuuttava johtaminen     0,000 0,237 
Johtamisen oikeudenmukaisuus     0,000 0,299 
Sosiaalinen ilmapiiri     0,000 0,535 
Innovatiivinen ilmapiiri     0,000 0,423 
Tasa-arvon kokemiseen     0,000 -0,308 
Organisaatioon sitoutuminen     0,000 0,336 
Sisäiset työmotiivit     0,000 0,198 
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