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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Monika-Naiset liitto ry:n ylläpitämän Turvakoti Monan 
työntekijöiden kokemuksia myötätuntouupumisesta. Työssä tarkastellaan millaisia tunteita 
ja reaktioita trauman kohdanneiden asiakkaiden auttamistyö herättää työntekijässä. Tarkoi-
tuksena oli saada selville, mitkä tekijät altistavat työntekijän myötätuntouupumiselle sekä 
mitkä tekijät suojaavat työntekijää myötätuntouupumiselta.  
  
Sosiaalialan työn ydin muodostuu asiakkaan ja työntekijän kohtaamisissa. Empatia ja myö-
tätunto ovat aidon vuorovaikutuksen edellytyksiä. Empatia auttaa asiakkaan tilanteen koko-
naisvaltaisessa ymmärtämisessä, mutta samalla empaattinen kohtaaminen voi kuormittaa 
työntekijää emotionaalisesti ja lopulta johtaa työntekijän sisäisen kokemus- ja ajatusmaail-
man muutokseen. Työn uuvuttavuus syntyy työn sisällöstä, kun työn ahdistavat ajatukset ja 
mielikuvat tunkeutuvat mieleen alati työn ulkopuolella. Myötätuntouupumisella tarkoitetaan 
tätä ilmiötä, jossa työntekijä kuormittuu emotionaalisesti auttaessaan asiakasta. 
 
Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. Opinnäytetyö toteutet-
tiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. 
Aineisto koostuu viidestä Turvakoti Monan työntekijän yksilöhaastattelusta. Aineiston ana-
lyysiin on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jossa yhdistyy sekä aineisto- että teo-
rialähtöinen päättely.  
 
Tulostemme mukaan Turvakoti Monassa tehtävä kriisi- ja väkivaltatyö herättää työnteki-
jöissä voimakkaita tunteita ja reaktioita. Työstä nousevat tunteet ja reaktiot ovat luonnollisia 
ja kuuluvat työhön erottamattomasti, mutta altistavat työntekijät myötätuntouupumiselle. Jos 
tunteita ja reaktioita ei tunnisteta ja ymmärretä, uhkaa emotionaalisen kuormituksen tila 
jäädä pysyväksi. Tulostemme mukaan myötätuntouupumiselle altistavia tekijöitä ovat työn-
tekijän samaistuminen asiakkaan tilanteeseen, lapsiasiakkaat sekä vähäinen työkokemus. 
Myötätuntouupumiselta suojaavat työntekijän itsereflektio ja itsetuntemus, työn rajaaminen 
sekä työyhteisön tarjoama tuki. Opinnäytetyötämme voi hyödyntää esimerkiksi Turvakoti 
Monan työn kehittämisessä. Opinnäytetyömme lisää myös opiskelijoiden tietoutta myötätun-
touupumuksesta. 
 

Avainsanat myötätuntouupumus, empatia, emotionaalinen kuormitus, turva-
kotityö 
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The purpose of this thesis was to find out about the experiences of the employees in Shelter 
Mona regarding compassion fatigue. The thesis focuses on the emotions and reactions that 
arose in employees when working with traumatized clients. The aim of the thesis was to find 
out which factors expose the employee to compassion fatigue and which factors protect the 
employee from compassion fatigue.  
 
In social services empathy is one of the major resources for employees. Professionals work-
ing with traumatized clients empathize with them to understand the clients` experience on 
trauma. The process of empathizing with clients helps employees to assess and understand 
the situation and problems of their clients. However this can also leave the employees ex-
periencing similar trauma symptoms as their client, such as frustration and anxiety. When 
this emotional stress occurs for a long period of time and employee doesn't recover, it can 
lead to compassion fatigue.  
 
The thesis was collaborated with Monika Multicultural Women's Association, Finland.  
The thesis includes a qualitative research in which semi-structured interviews were used as 
a research method. The data consists of five interviews of the employees of Shelter Mona. 
The results were analyzed by using an abductive content analysis. 
 
Working closely with the clients who have experienced or are at risk of experiencing domes-
tic violence causes different reactions and emotions among the employees of Shelter Mona. 
These reactions and emotions are a natural result when exposed to client's trauma on a 
regular basis but this also makes the employees especially vulnerable to compassion fa-
tigue. In our study we found three factors that might increase the risk of compassion fatigue; 
identifying with client's emotions, working with children`s trauma, and limited work experi-
ence. We also found three factors that can protect the employee from compassion fatigue; 
self-reflection and self-knowledge, separating work and personal life, and support from the 
work community. In conclusion, students and employees in the field should be educated 
more about the risks of working with traumatized clients. Greater awareness of compassion 
fatigue would improve well-being of the employees working in social services. 
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1 Johdanto 

 

Harva ihminen todistaa tai käsittelee elämän raakuutta ja armottomuutta jatkuvasti päi-

vittäisessä arjessaan. Sosiaalialalla tämä on kuitenkin monien työntekijöiden todellisuus 

ja arki. Erityisesti kriisi- ja väkivaltatyössä kohdataan ihmisiä, jotka tulevat asiakkaiksi 

rikkinäisistä elämäntilanteista ja ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Päivittäinen työs-

kentely trauman kohdanneiden asiakkaiden kanssa vaikuttaa väistämättömästi myös 

työntekijään. Sosiaalialalla tehtävässä auttamistyössä onkin jotakin poikkeavaa, minkä 

vuoksi työn aiheuttamia rasitteita ja niiden vaikutusta työntekijään, on syytä tarkastella 

lähemmin. 

 

Asiakkaiden empaattinen kohtaaminen on sosiaalialan vuorovaikutustilanteiden yksi tär-

keimmistä lähtökohdista. Empaattisesta kohtaamisesta mahdollisesti seuraava emotio-

naalinen kuormitus voidaan nähdä luonnollisena osana auttamistyötä, ja työntekijöitä tu-

lisikin kouluttaa ja tiedottaa työn riskeistä paremmin. Kaikki sosiaalialan työntekijät ovat 

alttiita myötätuntouupumiselle, joka voidaan nähdä ammattimaista auttamistyötä teke-

vien työuupumisena. Yhä useammin työuupumisen taustalla ovat työntekijän mielenter-

veyden ongelmat. Mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen osuus sosi-

aalityöntekijöillä on merkittävästi suurempi kuin muiden alojen työntekijöillä. (Nissinen 

2007: 32; Salo ym. 2016: 8). Olisikin hyvä pohtia, mikä sosiaalialan työntekijöitä erityi-

sesti kuormittaa ja miten emotionaaliselta kuormitukselta voidaan suojautua. Myös sosi-

aalialan eettisissä ohjeissa käsitellään myötätuntouupumisen riskiä sekä nostetaan 

esille, että omasta hyvinvoinnistaan sekä työkyvystä huolehtiminen on työntekijän eetti-

nen velvollisuus (Arki, arvot ja etiikka 2017: 47, 50). Työssä uupuminen on kuitenkin 

koko yhteiskuntaan vaikuttava ilmiö, jota pitää tutkia myös laajemmin kuin yksilön reak-

tiona työkuormitukseen. 

 

Opinnäytetyömme on toteutettu yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. Tässä 

työssä tarkastelemme Turvakoti Monan työntekijöiden kokemuksia empaattisesta koh-

taamisesta ja myötätuntouupumisesta. Tavoitteena on selvittää, millaisia tunteita ja re-

aktioita auttamistyö herättää työntekijöissä sekä millaisia myötätuntouupumiselle altista-

via ja suojaavia tekijöitä turvakodin työntekijöiden kokemuksissa ilmenee. Opinnäyte-

työmme on toteutettu laadullisena tutkimuksena, ja aineistomme koostuu viidestä Tur-

vakoti Monan työntekijän yksilöhaastattelusta. Turvakoti Mona on maahanmuuttajataus-

taisille naisille ja lapsille tarkoitettu turvakoti, mikä asettaa turvakodin työntekijöiden 
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työlle tietynlaiset raamit ja vaatimukset. Turvakoti Monan asiakkaat ovat kohdanneet vä-

kivaltaa tai sen uhkaa ja moni asiakkaista on traumatisoitunut. Tämä asettaa myös tur-

vakodin työntekijät alttiiksi traumatisoitumiselle. 
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2 Toimintaympäristö 

 

Toteutimme opinnäytetyömme yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n ylläpitämän Turva-

koti Monan kanssa. Opinnäytetyömme toimintaympäristö on maahanmuuttajataustaisille 

naisille ja heidän lapsilleen tarkoitettu turvakoti, Turvakoti Mona. Työmme tavoitteena on 

selvittää, millaisia tunteita ja reaktioita auttamistyö herättää turvakodin työntekijöissä ja 

millaisia kokemuksia työntekijöillä on myötätuntouupumisesta. Työssämme keskitymme 

tarkastelemaan työntekijöiden kokemuksia.  

 

Turvakodin työntekijät kohtaavat päivittäin työssään trauman kohdanneita asiakkaita, 

mikä altistaa työntekijät myötätuntouupumiselle. Työntekijöiden kokemuksia ja tunteita 

ymmärtääkseen on tärkeä tarkastella myös turvakodin asiakkaiden kohtaamaa väkival-

taa ilmiönä sekä väkivaltatyöhön liittyviä erityispiirteitä. Seuraavissa alaluvuissa ker-

romme Monika-Naiset liitto ry:n ja Turvakoti Monan toiminnasta sekä tarkastelemme 

maahanmuuttajanaisten kohtaamaa lähisuhdeväkivaltaa ja siihen liittyviä erityispiirteitä. 

Kerromme myös turvakodista työympäristönä sekä turvakotityöstä Suomessa. 

 

2.1 Monika-Naiset liitto Ry ja Turvakoti Mona 

 

Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka tarjoaa ja 

kehittää palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille. 

Monika-Naiset liitto ry toimii myös asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertai-

suuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla 

maahanmuuttajien kansalaistoimintaa. Työtä toteutetaan Voimavarakeskus Monikassa 

ja Turvakoti Monassa. Liitto tarjoaa ja kehittää myös kotouttavaa toimintaa, jolla pyritään 

tukemaan ja edistämään maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallisia taitoja sekä ennalta-

ehkäisemään ongelmien syntymistä. (Monika-Naiset liitto ry n.d.; Vuosikatsaus 2015.) 

 

Turvakoti Monan toiminta käynnistettiin vuonna 2004 ja se on Suomessa toistaiseksi ai-

noa salaisessa osoitteessa sijaitseva turvakoti. Turvakodissa on yhteensä kymmenen 

asiakaspaikkaa, joista neljä on yksin tuleville naisille ja kuusi perheille. Turvakoti Monan 

toiminta on valtakunnallista ja turvakodin toiminnan kohderyhmänä ovat lähi- ja parisuh-

deväkivaltaa kokeneet tai sen uhan alla elävät henkilöt. Turvakoti Monan rahoitus on 
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vakiintunut valtion rahoituksen myötä, kun uusi turvakotipalveluja koskeva laki astui voi-

maan (Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelujen tuottajalle 

1354/2014).  

 

Pääsääntöisesti turvakodin asiakkaina ovat maahanmuuttajataustaiset naiset ja lapset.  

Vuonna 2016 Turvakoti Monassa oli asiakkaita yhteensä 260. Heistä lapsia oli 152, nai-

sia 137 ja miehiä yksi. Turvakoti toimii ympärivuorokautisesti tarjoten asiakkaille krii-

siapua, ohjausta ja neuvontaa sekä psykososiaalista tukea. Turvakoti Monassa pyritään 

tukemaan asiakkaiden voimaantumista ja itsenäistymistä. Lisäksi asiakkaita pyritään in-

tegroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan edistämällä heidän kotoutumistaan sekä tur-

vaamalla väkivallaton tulevaisuus. Asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti, tukemalla hä-

nen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista sekä taloudellista tilaansa. Asiakasta pyritään aina 

ensisijaisesti palvelemaan hänen omalla äidinkielellään. (Turvakoti Monan toimintaker-

tomus 2016: 1.) 

 

Turvakoti Monan työntekijöiltä vaaditaan ymmärrystä asiakkaiden kulttuuritaustoista ja 

niiden merkityksestä väkivaltakokemusten käsittelytavoissa. Turvakodin työntekijöiltä 

edellytetään siis ammatillista kulttuurisensitiivisyyttä asiakkaiden kohtaamisessa. Turva-

kodin henkilöstö onkin monikulttuurinen ja toimintakaudella 2016 työntekijät puhuivat yh-

teensä 13 eri kieltä. Turvakoti Monan asiakastyössä työntekijöiltä vaaditaan myös tietoi-

suutta ja ymmärrystä pitkäkestoisen väkivallan aiheuttamista vaikutuksista asiakkaa-

seen. Turvakotijakso mahdollistaa useille asiakkaille ensimmäistä kertaa tilaisuuden py-

sähtyä ja tarkastella omaa elämäänsä. Tämä voi nostaa esiin asiakkaissa erilaisia voi-

makkaita tunnetiloja. Turvakoti Monan työntekijöille haasteita asettaa myös pakolais- ja 

turvapaikanhakijataustaiset asiakkaat, joiden kriisiytymisen taustalla on huomattavasti 

monisyisempiä asioita kuin ainoastaan lähisuhdeväkivallan ympärille kietoutuvia ilmiöitä. 

(Turvakoti Monan toimintakertomus 2016: 2, 5.) 

 

2.2 Lähisuhdeväkivalta 

 

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jossa väkivallan tekijänä on uhrille lähei-

nen henkilö, esimerkiksi sukulainen, tuttava tai ystävä. Lähisuhdeväkivallan yleisin 

muoto on parisuhdeväkivalta. Parisuhdeväkivalta tarkoittaa avio- tai avopuolison tai ylei-

sesti parisuhteen toisen osapuolen tekemää väkivaltaa. Parisuhdeväkivallalla tarkoite-

taan kaikkea sitä parisuhteessa tapahtuvaa käyttäytymistä ja toimintaa, joka aiheuttaa 



5 

  

fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista vahinkoa suhteen toiselle osapuolelle. (Krug, Dahl-

berg, Mercy, Zwi & Lozano 2005: 109; Allinen-Calderon, Kanervo & Nurmi 2011: 9.) Lä-

hisuhdeväkivallassa ei ole kyse niinkään yksittäisistä, erillisistä tapahtumista, vaan pi-

kemminkin väkivallan tekijän käyttäytymismallista uhria kohtaan. Lähisuhdeväkivalta on 

luonteeltaan jatkuvaa ja usein väkivallan muodot raaistuvat ajan myötä. Lähisuhdeväki-

vallalle on myös luonteenomaista esiintyä sykleissä, jolloin suhteessa on parempia ja 

huonompia aikoja. (Allinen-Calderon ym. 2011: 10.)  

 

Väkivallassa on aina kysymys vallankäytöstä toiseen henkilöön. Naisiin kohdistuvalla 

väkivallalla käsitetään yleisesti sukupuolten eriarvoisuuteen liittyvää väkivaltaa, jonka 

perustana on naisen alisteinen asema verrattuna mieheen. Naisiin kohdistuva väkivalta 

on maailmanlaajuinen ongelma ja sitä esiintyy kaikissa kulttuureissa, uskonnoissa, 

maissa ja sosiaaliluokissa.  Väkivallan uhrit eivät ole kuitenkaan homogeeninen ryhmä, 

vaan toisilla on suurempi riski joutua väkivallan uhriksi. Nainen voi joutua kohtaamaan 

väkivaltaa sukupuolestaan johtuen kaikissa elämänsä vaiheissa, esimerkiksi tyttölasten 

abortoinnin, tyttölasten huonomman kohtelun, ympärileikkausten, kunniaväkivallan, lähi-

suhdeväkivallan, pakkoavioliittojen, seksuaalisen hyväksikäytön, oikeuksien kieltämi-

sen, ihmiskaupan tai prostituution muodossa. Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoi-

keusloukkaus, sillä se rajoittaa ja estää naisten sekä lasten osallistumismahdollisuuksia. 

(Allinen-Calderon ym. 2011: 8.) 

 

2.3 Maahanmuuttajanaisten kohtaama väkivalta 

 

Kyllönen-Saarnio ja Nurmi (2005: 20) määrittelevät maahanmuuttajanaisten kohtaaman 

väkivallan sukupuoleen perustuvaksi väkivallaksi, joka kohdistuu alkuperämaaltaan mui-

hin kuin suomalaisiin naisiin. Maahanmuuttajina pidetään myös toisen polven maahan-

muuttajia. Maahanmuuttajanaisten kokemat kriisit ja vaikeudet eivät välttämättä eroa 

kantaväestöön kuuluvien naisten kokemista kriiseistä ja ongelmista. Maahanmuuttaja-

naisiin kohdistuvaan lähisuhdeväkivaltaan liittyy kuitenkin usein tiettyjä erityispiirteitä, 

minkä vuoksi maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa tulee tarkastella tietyssä 

määrin erityiskysymyksenä. Maahanmuuttajanaiset ja heidän kokemuksensa ovat yksi-

löllisiä ja erot kansalaisuusryhmien välillä voivat olla suuria. Erot selittyvät esimerkiksi eri 

etniseen kastiin, kieliryhmään tai sukuun kuulumisella. Erot voivat johtua myös eriävistä 

poliittisista tai uskonnollisista näkemyksistä, sotiin liittyvistä kokemuksista, iästä tai syn-

tymäpaikasta sekä yhteiskunnallisesta statuksesta ja koulutuksesta. Erot ilmenevät 

siinä, millaisena yksilön suhde perheeseensä, sukuunsa ja lähiyhteisöönsä nähdään. 
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Väkivaltaa ei kuitenkaan koskaan voida selittää kulttuurisilla tai uskonnollisilla syillä, 

vaan väkivalta ylittää kaikki kulttuuriset rajat. Maahanmuuttajanaisille väkivalta on arka-

luonteinen ongelma ja apua voi olla vaikea hakea. Maahanmuuttajanaiset eivät välttä-

mättä osaa hyvin suomen kieltä tai omaa riittävää tuntemusta palveluverkostosta. Tästä 

johtuen monet maahanmuuttajanaiset elävät epätietoisuudessa osaamatta hakea apua. 

(Allinen-Calderon ym. 2011: 76–77.) 

 

Väkivaltaa kohdanneen maahanmuuttajataustaisen naisen tai lapsen auttamistyöhön 

vaikuttaa suuresti myös uhrin asema perheessä sekä laajemmin yhteisössä. Joissakin 

yhteiskunnissa naisten asema on huomattavasti heikompi kuin miesten, ja tämä saattaa 

heijastua myös naisen asemaan Suomessa. (Kyllönen-Saarnio & Nurmi 2005: 21.) Vä-

kivalta pitää usein sisällään miehisten etuoikeuksien ja valta-asemien väärinkäyttöä. 

Lähi- tai parisuhdeväkivallan uhriksi joutunut maahanmuuttajataustainen nainen voi olla 

heikommassa asemassa mieheensä nähden. Heikompi asema korostuu erityisesti sil-

loin, kun mies on suomalainen ja naisella on heikko kielitaito tai hän on tietämätön esi-

merkiksi oikeuksistaan tai Suomen palvelurakenteista. Tällöin mies voi hallita naista vää-

rän tiedon keinoin. Kumppanin ollessa saman etnisen ryhmän edustaja, valta voi ilmetä 

kulttuuriin ja perinteisiin liittyvistä syistä johtuen korostuneena. Vallankäyttö voi ilmetä 

käytännössä esimerkiksi naisten ja tyttöjen elämän kontrolloimisena, uhkauksina tai vä-

kivaltaa käyttämällä. (Kyllönen-Saarnio & Nurmi 2005: 29.)  

 

Maahanmuuttajanaisten kohtaamaan väkivaltaan liittyy läheisesti ilmiö, jota kutsutaan 

kunniaväkivallaksi. Kunniaväkivallalla tarkoitetaan yleensä miespuolisen perheenjäse-

nen naiseen tai tyttöön kohdistamaa väkivaltaa. Kunniaväkivallassa yhteisöllistä kunniaa 

pyritään puolustamaan väkivallan keinoin tilanteissa, joissa yksilön epäillään aiheutta-

neen koko yhteisölle julkista häpeää loukkaamalla kulttuurin ja yhteisön siveys- ja mo-

raalisääntöjä. Naisen siveyden ja neitsyyden suojeleminen muodostaa pohjan kunniavä-

kivallalle. Miehellä on valta taata ja suojella yhteisön kunniaa toimimalla naisen seksu-

aalisuuden ja vapauden kontrolloijana. (Tammisalo-Savolainen 2009: 33,35). 

 

Allinen-Calderon ym. (2011) mukaan asiakastyössä kohdattujen väkivallan uhriksi joutu-

neiden maahanmuuttajanaisten kertomuksissa ja kokemuksissa toistuvat samat avun 

hakemiseen liittyvät ongelmat. Suomen kielen taidon puute hankaloittaa merkittävästi 

tiedon ja avun hakemista. Väkivallan ja oman uhriaseman tiedostamiseen voi mennä 

vuosia. Monet naiset pyrkivätkin vähättelemään kotona kohtaamaansa väkivaltaa. Väki-
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vallan vähättely voi erityisesti korostua niissä tilanteissa, joissa henkilön taustalla on so-

dissa ja konflikteissa koettua väkivaltaa. Monet maahanmuuttajanaiset tulevat maista, 

joissa perheväkivalta ja raiskaus avioliitossa eivät ole lain mukaan rikoksia. Naiset eivät 

välttämättä tiedä, että Suomessa nämä kyseiset asiat ovat rikoksia ja naisen on mahdol-

lista saada apua, avioero ja lähestymiskielto oman sekä lastensa turvallisuuden suojaa-

miseksi. Avun hakemisen esteenä voi olla myös pelko viranomaisia kohtaan. Useat maa-

hanmuuttajanaiset ja pakolaisnaiset ovat joutuneet kokemaan traumaattisia väkivaltako-

kemuksia viranomaisten taholta etenkin maahantulon alkuvaiheessa. Myös viranomais-

ten mahdollinen välinpitämättömyys ja haluttomuus puuttua ongelmaan voi aiheuttaa 

epävarmuutta ja uhri alkaa pitää avun saamista mahdottomana. (Allinen-Calderon ym. 

2011: 83–84.) 

 

Jatkuvan väkivallan kokeminen on uhrille erityisen uuvuttavaa, jonka vuoksi uhri voi olla 

passiivinen ja masentunut. Uhri pelkää väkivaltaa, mutta samalla myös avun hakemi-

sesta aiheutuvia seurauksia. (Allinen-Calderon ym. 2011: 83–84.) Turvakoti Monan toi-

mintakertomuksen (2016: 14) mukaan vuonna 2016 30 % turvakodin asiakkaista palasi 

takaisin väkivallan tekijän luokse. Maahanmuuttajataustaisille naisille väkivallasta irtau-

tumisen prosessi voi olla pidempi esimerkiksi suppeiden tai kokonaan puuttuvien sosi-

aalisten verkostojen takia. Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva väkivalta jää myös perus-

palveluissa edelleen usein tunnistamatta. Väkivallan kokemuksesta ei välttämättä osata 

kysyä systemaattisesti suoraan asiakkaalta. Maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen koh-

taama väkivalta voi ilmetä monissa muodoissa. Ammattilaisten tulisikin herkistyä havait-

semaan väkivallan eri muotoja nykyistä paremmin. (Kyllönen-Saarnio & Nurmi 2005: 14.) 

 

2.4 Turvakotityö 

 

Turvakoti on asiakkaille maksuton kriisityön yksikkö, joka toimii ympärivuorokautisesti. 

Turvakotipalvelu on turvakodin tarjoamaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista tur-

vattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja psykososi-

aalista tukea niille henkilöille, jotka ovat kokeneet lähisuhdeväkivaltaa tai elävät sen uhan 

alla. Suomessa turvakotipalveluja määrittelee laki valtion varoista maksettavasta kor-

vauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (1354/2014), jonka tarkoituksena on turvata val-

takunnallisesti laadukkaat ja kokonaisvaltaiset turvakotipalvelut. Lähisuhdeväkivaltaa tai 

sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi oma-aloitteisesti tai viranomaisen ohjaamana 



8 

  

mennä turvakotiin.  Turvakotipalvelua voidaan tarjota myös lähisuhdeväkivaltaan rinnas-

tuvien syiden vuoksi. (Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalve-

lun tuottajalle 1354/2014: 6 §.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii turvakotipalveluiden valtakunnallisesta saata-

vuudesta niin, että turvakotipalveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi eri puo-

lilla Suomea (Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuotta-

jalle 1354/2014: 7 §). Suomen turvakotijärjestelmä ei kuitenkaan täytä Euroopan Neu-

voston suositusta, jonka mukaan tarjolla tulisi olla yksi turvakodin perhepaikka 10 000 

asukasta kohden. Suomessa on 21 turvakotia ja ne toimivat suurimmaksi osaksi eri yh-

distysten nimissä. (Allinen-Calderon ym. 2011: 74–78.) Järjestöt ovatkin merkittäviä pal-

velujen tuottajia kuntien ohella, vaikka vastuu väkivallan ehkäisystä kuuluu ensisijaisesti 

valtiolle, kunnille, poliisille ja sosiaali- ja terveydenhuollolle (Kyllönen-Saarnio & Nurmi 

2005: 17,14). 

 

Etelä-Suomen turvakotien asukkaista kolmannes on maahanmuuttajia. Tämä asettaa 

haasteita turvakotien työntekijöille, sillä maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä 

tarvitaan kulttuurisensitiivistä erityisosaamista. Haja-asutusalueilla ongelmaksi voi muo-

dostua myös turvakotien kaukainen sijainti. Viime vuosien aikana turvakotipaikkojen 

tarve maahanmuuttajanaisille on kasvanut ja erityinen huolenaihe onkin maahanmuutta-

janaisten ja -lasten turvallisuuden takaaminen. (Allinen-Calderon ym. 2011: 74–78.)  

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien, tekijöiden sekä väkivallan uhriksi tai todistajiksi 

joutuneiden lasten auttamistyöstä on alettu käyttää käsitettä väkivaltatyö. Väkivaltatyö 

eroaa muusta sosiaali- ja terveysalan työstä siten, että väkivaltatyöntekijän tulee ehdot-

tomasti ottaa kantaa väkivallan käyttämistä vastaan. Tämä vaatimus ei ole ristiriidassa 

maahanmuuttajatyön keskeisimmän periaatteen, asiakkaan kulttuurin kunnioittamisen 

kanssa, sillä väkivalta on aina rikos, eikä sitä voida hyväksyä missään muodossa. (Kyl-

lönen-Saarnio & Nurmi 2005: 17,14.)  
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3 Asiakkaan ja työntekijän kohtaaminen 

 

Sosiaalialan työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisissa. Kohtaaminen rakentuu 

vuorovaikutussuhteessa, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Vastavuoroi-

sessa, hyvässä työskentelysuhteessa asiakas ei ole työntekijälle objekti, vaan työntekijä 

pyrkii auttamaan asiakasta tulemaan omaa elämäänsä ohjaavaksi subjektiksi. Asiakas-

kohtaamisissa työhön vaikuttaa työntekijän tietotaito, mutta myös asiakkaan kokemukset 

ja näkemykset omasta elämästään. Auttavassa kohtaamisessa on aina kyse sekä asi-

akkaan että työntekijän kahden erilaisen todellisuudenkuvan kohtaamisesta. Työntekijän 

ja asiakkaan välillä käytävän dialogin olisikin tärkeä aina kehittää molempia osapuolia. 

(Särkelä 2001: 27–30.)  

 

Aidot kohtaamiset työntekijän ja asiakkaiden välillä voivat aiheuttaa emotionaalista kuor-

mitusta sekä työstressiä, jotka voivat ilmetä myötätuntouupumisena. Myötätunnon uu-

vuttavuus ei ole työntekijään liittyvä vajavaisuus tai työskentelyyn liittyvä puutteellisuus, 

vaan auttamistyön luonnollinen osa, kun työntekijä kohtaa toistuvasti ihmisyyteen liitty-

vän kärsimyksen. (Nissinen 2007: 12–14.) Seuraavissa alaluvuissa käsittelemme tar-

kemmin asiakassuhteeseen liittyviä elementtejä sekä työntekijän kokemaa empatiaa, 

joka luo pohjan myötätuntouupumiselle. 

 

3.1 Asiakassuhteen elementit 

 

Särkelä (2001: 31) luettelee hyvän asiakassuhteen elementeiksi hyväksynnän, luotta-

muksen, välittämisen ja jämäkkyyden. Hyväksyntä luo pohjan työskentelysuhteelle, 

jossa asiakas kokee tulevansa hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Työntekijä voi myö-

täelämisen ja kunnioittamisen kautta ymmärtää asiakkaan sisäistä maailmaa ja näin 

edesauttaa asiakasta mahdollisessa muutosprosessissa. Hyväksynnän kautta asiakas 

puolestaan voi motivoitua yhteiseen muutosprosessiin, joka lähtee aina molempien osa-

puolten halusta kehittyä. Luottamuksellisuudella tarkoitetaan vaitiolovelvollisuuden li-

säksi myös molemminpuolista luottamusta siihen, että työskentelyllä pyritään asiakkaan 

kannalta hyvään lopputulokseen. Sosiaalityön asiakassuhteissa luottamuksen muodos-

tamiseen liittyy usein haasteita, sillä asiakkaat ovat menneisyydessään saattaneet kokea 

rikkinäisiä ihmissuhteita, joissa heidän luottamuksensa on petetty. Luottamuksellisuus ei 

olekaan työskentelyn lähtökohta, vaan pikemminkin hyvän asiakassuhteen tulos. (Sär-

kelä 2001: 31–36.) Jämäkkyydellä tarkoitetaan hyvässä asiakassuhteessa tapahtuvaa 
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vaativuutta, jolloin työntekijä tukee rohkeasti asiakasta ja vaatii tältä toimia oman elä-

mäntilanteen parantamiseksi. Työskentelysuhteen ollessa hyvä, asiakas kokee vaati-

vuuden välittämisenä ja ymmärtää työskentelyn tapahtuvan hänen parhaakseen. (Sär-

kelä 2001: 40–41.) 

 

Asiakassuhteessa välittäminen ilmenee työntekijän läsnäolona; eleissä, ilmeissä, katse-

kontaktissa ja äänensävyissä. Työntekijän tapa olla vuorovaikutuksessa ilmentää asiak-

kaalle kunnioitusta, arvostusta sekä työntekijän todellista halua auttaa asiakasta. Usein 

asiakkaan tilanteen arviointiin ja auttamiseen riittää emotionaalisesti neutraali työsken-

telyn taso, mutta on tilanteita, joissa asiakas tarvitsee tuekseen emotionaalisesti latau-

tuneen suhteen. Tällöin työskentelyssä korostuu empaattinen välittäminen, ja työsken-

tely on intensiivistä sekä luottamuksellista, mikä mahdollistaa myös vaikeiden asioiden 

käsittelyn. Jos asiakassuhteesta muodostuu intensiivinen, on mahdollista, että asiakas 

projisoi tunteitaan ja ajatuksiaan työntekijään. Projisointi eli tunteidensiirto on yleisesti 

käytetty termi terapiatyöskentelystä puhuttaessa, mutta sitä tapahtuu myös sosiaalityön 

kentällä tiiviissä asiakassuhteissa. Positiivinen, emotionaalisesti latautunut työskente-

lysuhde vaatii työntekijältä erityisesti oman asemansa tunnistamista, toiminnan eettistä 

tarkastelua sekä valta-asetelman väärinkäytön välttämistä. (Särkelä 2001: 38–39.)  

 

Sosiaalityön ammatillisuuteen sisältyy vahva ajatus auttamisesta. Työntekijällä on eetti-

nen vastuu luoda luottamuksellinen ja asiakasta hyödyttävä työskentelysuhde myös vaa-

tivissa ja hankalissa tilanteissa. (Särkelä 2001: 28.) Asiakkaalle on useimmiten tärkeintä 

yhteyden saaminen työntekijään ja häneltä saatu ymmärrys, ei niinkään erilaiset toimen-

piteet.  (Nissinen 2007: 70). Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian 

eettisissä ohjeissa linjataan työntekijän ammattitaitoon ja ominaisuuksiin liittyviä tekijöitä, 

kuten sosiaaliset taidot, vastuunotto, yhteistyökyky sekä eettinen rohkeus. Myös empatia 

ja herkkyys tarpeiden tunnistamisessa mainitaan näissä ominaisuuksissa. (Arki, arvot ja 

etiikka 2017: 31–32.) Särkelän (2001: 41) mukaan erityisesti empatia ja aitous ovat hy-

vään auttajaan liitettyjä ominaisuuksia. Nämä työntekijän ominaisuudet liittyvät vahvasti 

aiemmin mainittuihin auttamistyön elementteihin. Empaattinen ja aito työntekijä osallis-

tuu asiakkaan prosessiin innostavasti, kohtaa asiakkaan kunnioittavasti ja pyrkii luomaan 

asiakkaan kanssa selkeitä, konkreettisia tavoitteita ja keinoja asiakkaan tilanteen paran-

tamiseksi. (Särkelä 2001: 41–42.) 
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3.2 Empatia auttamistyössä 

 

Empatiaa voidaan pitää yhtenä keskeisenä auttamistyön voimanlähteenä sekä aidon 

vuorovaikutuksen edellytyksenä (Nissinen 2007: 70). Myös Särkelä (2001: 41–42) mää-

rittelee empatian yhdeksi tärkeimmäksi hyvän auttajan ominaisuuksista. Empatialla tar-

koitetaan myötäelämistä ja ymmärtämistä, jossa jaetaan toisen osapuolen tunteita ja ko-

kemuksia. Se on kykyä asettua autettavan asemaan ja tutkia tilannetta autettavan näkö-

kulmasta. Asiakkaan empaattisessa kohtaamisessa on olennaista, että asiakkaalle vä-

littyy kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. (Särkelä 2001: 41–42.). Työnteki-

jän pyrkiessä empatian avulla ymmärtämään asiakkaan kokemusta traumasta, hän on 

samalla itse vaarassa traumatisoitua (Figley 1995b: 15). Empaattisen kokemisen kautta 

työntekijälle voi siirtyä samankaltaisia tunnereaktioita kuin trauman kokeneella asiak-

kaalla itsellään on (Kallio 2009: 118; Nissinen 2007: 59). 

 

Empatia voidaan jakaa emotionaaliseen ja kognitiiviseen empatiaan. Emotionaaliselle 

empatialle on ominaista auttajan korostunut tunteisiin samaistuminen ja toimiminen tä-

män tunnetilan vallassa. Tunnetila voi motivoida ja ohjata työntekijää hahmottamaan asi-

akkaan tilannetta ja tarpeita, mutta riskinä on, että asiakkaan tilanteen tarkastelu ulko-

kohtaisesti sekä kokonaisuuden hahmottaminen vaikeutuu. Työntekijä saattaa sisäisesti 

olla yhtä neuvoton, epätoivoinen tai hämmentynyt kuin asiakaskin. Kognitiivisella empa-

tialla puolestaan tarkoitetaan asiakkaan kertomuksen kuulemista ja sen reflektointia. 

Työntekijä pyrkii välittämään asiakkaalle tulkintoja ja ymmärrystä siitä kokonaisuudesta, 

jonka työntekijä on muodostanut asiakkaan kertomista asioista. Riskinä on, että työnte-

kijä keskittyy pelkästään konkreettisiin kysymyksiin ja niihin vastaamiseen, mikä voi tun-

tua asiakkaasta etäiseltä työskentelytavalta. Auttamistyössä tarkoituksenmukaisinta olisi 

löytää tasapaino näiden kahden empatian välille. Työntekijän olisi lisäksi tärkeää kyetä 

tunnistamaan empaattiseen työskentelyyn liittyvät prosessit, jotta hän ei kuormitu emo-

tionaalisesti. (Nissinen 2007: 71–72.)  

 

Empatia ei ole ainoastaan kognitiivinen tai emotionaalinen mekanismi, vaan myös kehon 

fyysiset prosessit ovat olennainen osa empatian syntyä ja ilmenemistä (Rothschild & 

Rand 2010: 62). Empatian kehollisia puolia voidaan kutsua somaattiseksi empatiaksi. 

Vuorovaikutustilanteissa jäljitellään toisen henkilön ilmeitä ja asentoa sekä tiedostaen 

että tiedostamatta. Tunteilla kuten ilo, suru ja pelko on somaattiset eli keholliset ilmenty-

mänsä, kuten kasvojen ilmeet. Autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto muuttaa 

kehon toimintaa jokaiselle tunteelle ominaisella tavalla ja osa näistä muutoksista voidaan 
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havaita myös ulkoapäin. Tästä esimerkkejä ovat sydämen sykkeen nousu ja ihon läm-

pötilan muutokset. Tutkimustulosten mukaan ihmisen jäljitellessä toisen ihmisen tuntei-

siin liittyviä kehollisia ilmentymiä, kuten hymyä, myös kehon autonomisen hermoston re-

aktiot alkavat vastata näitä ilmentymiä. Tämä jäljittely saa aikaan emootioiden eli tuntee-

seen liittyvien kehollisten kokemusten tarttumisen ihmisestä toiseen. (Rothschild & Rand 

2010: 53–62.) 

 

Empatiakyvyn seurauksena syntyy erilaisia toimintatapoja ja vaikuttamispyrkimyksiä, 

joilla työntekijä pyrkii ratkaisemaan ja vähentämään ongelmien vaikutuksia asiakkaan 

elämässä. Näitä toimintoja kutsutaan empaattiseksi vasteeksi. Toiminnot voivat olla 

konkreettista tukea, kuten asunto, raha ja lääkitys sekä psyykkistä tukea, kuten keskus-

telua ja toivon ylläpitämistä. Empaattinen vaste on olennainen osa auttamistyötä ja asi-

akkaan kohtaamista. (Nissinen 2007: 73.) Työntekijän tapa olla vuorovaikutuksessa ra-

kentuu hänen kokemuksistaan kärsimyksen todistamisesta ja sen vaikutuksille altistumi-

sesta. Nissisen (2007: 73) mukaan empaattisessa vasteessa työntekijän yksilöllinen 

mielentila yhdistyy hänen toimintatapoihinsa, joihin vaikuttaa myös ammatillinen koulu-

tus ja kokemus. Myös työyhteisöön ja organisaatioon liittyvät tekijät ovat osa empaattista 

vastetta. Työyhteisö voi tukea asiakasta tukemalla työntekijän ammatillista tietotaitoa. 

Ristiriitatilanteita voi syntyä työn haasteiden ja resurssien välisen epäsuhdan vuoksi, kun 

autettavan tarpeisiin ei voida vastata. Tämä voi lisätä työperäistä emotionaalista kuormi-

tusta. (Nissinen 2007: 74.)  

 

Empaattisessa kohtaamisessa työntekijä asettuu asiakkaan rinnalle ja tarkastelee asi-

akkaan kertomusta hänen näkökulmastaan. Tässä työhön kuuluvassa empaattisessa 

prosessissa on aina riski, että työntekijä kiinnittyy liikaa asiakkaan tunnekokemukseen 

ja emotionaaliseen tilaan. Työntekijän tulisi tunnistaa, että tilanteesta nousevat tunteet 

johtuvat asiakkaan, eivätkä hänen omista kokemuksistaan. Onkin tärkeää, että työntekijä 

tunnistaa empaattisen samaistumisen ja on tietoinen ammatillisesta erillisyydestä. Tie-

toinen empaattisen työskentelyn kehittäminen tukee työntekijän ammatillisuutta ja suo-

jaa työntekijää asiakkaan tunneilmapiiriin kiinnijäämiseltä. (Nissinen 2007: 72, 74–75.)  
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4 Työn kuormittavuus 

 

Sosiaalialan työn kuormittavuus syntyy vuorovaikutussuhteiden määrästä sekä työn ras-

kaasta sisällöstä. Niukat resurssit ja tuottavuusvaatimukset vähentävät työntekijän mah-

dollisuuksia pitää työn sisällöllisiä haasteita esillä. Vaikutusmahdollisuuksien puute lisää 

työn kuormittavuutta. Monen työntekijän kokemus onkin, että työn arvioinnissa ja kehit-

tämisessä talouteen liittyvillä seikoilla on suurempi merkitys kuin itse palvelun sisällöllä. 

Työelämän arvomaailman koventuminen onkin yksi sosiaalialan työntekijöiden työuupu-

misen syy. (Nissinen 2007: 37.) 

 

Sosiaalityön asiakassisältöihin liittyvät kuormitustekijät voivat aiheuttaa myötätuntouu-

pumusta, joka lisää työntekijän riskiä sairastua masennukseen. Mielenterveyden häiri-

öistä johtuvien sairauspoissaolojen osuus on sosiaalityöntekijöillä merkittävästi suurempi 

kuin muiden alojen työntekijöillä. Kunta 10 -tutkimuksen mukaan 42 % sosiaalityönteki-

jöiden sairauspoissaoloista johtuu mielenterveyden häiriöistä. Muiden alojen työnteki-

jöillä vastaava osuus on 14–26 %. Tämä herättää kysymyksen siitä, miksi sosiaalialan 

työ kuormittaa näin suuresti työntekijöiden mielenterveyttä muihin aloihin verrattuna. 

Myötätuntouupumiselle ei ole toistaiseksi kehitetty erityistä hoitomallia. Sitä voidaan kui-

tenkin ehkäistä esimerkiksi yhdistämällä yksilöön sekä organisaatiotasoon kohdistuvia 

toimenpiteitä. (Salo ym. 2016: 8-11.)  

 

Työntekijän on tärkeää tunnistaa henkilökohtaiset, mutta myös ammatilliset rajansa. 

Suuret asiakasmäärät, haastavat asiakastilanteet ja resurssien riittämättömyys tekevät 

työstä kuormittavaa. Työntekijä on avainasemassa oman jaksamisensa suhteen niin, 

että hän ottaa puheeksi ja tuo esiin työn epäkohtia sekä kuormittuneisuuden tunteitaan. 

Tämä on tärkeää sekä työntekijän että asiakkaan kannalta, sillä työntekijän kuormitus 

heikentää asiakkaan saaman palvelun laatua merkittävissä määrin. Työntekijän jaksa-

misen kannalta tärkeää ovat myös työssä koetut onnistumisen tunteet sekä kokemus 

vaikuttamisen mahdollisuuksista omaan työhönsä. Työntekijän vapaa-aika on keskeisin 

tekijä työssäjaksamisen ja myötätuntouupumisen kannalta. Kun työn ja vapaa-ajan ra-

kenteet tukevat toisiaan, ovat myös työn haasteet ja voimavarat todennäköisemmin ta-

sapainossa. (Arki, arvot ja etiikka 2017: 49–50.)  
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4.1 Työuupumus 

 

Myötätuntouupumus voidaan nähdä ammattimaista auttamistyötä tekevän työuupumi-

sena, minkä vuoksi on olennaista tarkastella myös työuupumusta ilmiönä. Työuupumus 

on monista syistä johtuva työntekijän hyvinvoinnin häiriö, joka heikentää uupumisesta 

kärsivän terveyttä eri tavoin, mutta vaikuttaa myös haitallisesti koko työyhteisöön. Työ-

uupumukseen liittyy stressitiloille tyypillisiä psykofyysisiä ja sosiaalisia oireita, joista toi-

puminen ei tapahdu hetkessä. (Nissinen 2007: 30.) Ahola ym. (2004) määrittelevät työ-

uupumisen pitkittyneeksi stressioireyhtymäksi, joka kehittyy jatkuvan työstressin seu-

rauksena.  

 

Työuupumus kehittyy työntekijän ja työn vuorovaikutuksessa. Työuupumisen synnyssä 

on keskeistä, että ponnisteluista ja ahkerasta työstä huolimatta työntekijä ei saavuta ta-

voiteltua tai mielekästä tulosta. Työuupumus ilmenee työntekijän uupumusasteisena vä-

symyksenä, kyynisyytenä ja ammatillisen itsetunnon alentumisena. (Ahola ym. 2004: 

4109.)  Työstä kumpuava stressi, niin sanottu työstressi, voi olla voimavara työssäjak-

samiseen, mutta samaan aikaan myös syy työuupumukseen. Kohtuullinen työstressi 

kannustaa työntekijää ponnisteluihin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoittei-

den saavuttamisesta ja onnistumisen kokemuksista seuraava tyydytys toimii voimava-

rana ja ylläpitää työntekijän työmotivaatiota. Negatiivinen työstressi syntyy, kun työn 

haasteet tai uhat ylittävät toistuvasti työntekijän henkilökohtaiset selviytymiskeinot ja voi-

mavarat. Työn vaatimukset ja työntekijän henkilökohtaiset voimavarat ovat siis epätasa-

painossa. (Nissinen 2007: 26–27.) 

 

Työuupumus on koko yhteiskuntaan vaikuttava ilmiö ja se on ollut pitkään mielenkiinnon 

ja tutkimuksen kohteena. Ylikuormittuneet työntekijät tekevät enemmän virheitä, sairas-

tavat enemmän, jolloin palveluiden tuottaminen ja laatu kärsii. Tämä käy taloudellisesti 

kalliiksi. Lähestymistapa uupumiseen saattaa usein olla yksilökeskeinen sekä medikali-

soitunut. (Nissinen 2007: 34.) Medikalisaatiolla tarkoitetaan yhteiskunnallista kehitystä, 

jossa yhä useammat sosiaaliset ilmiöt ja käyttäytymisen muodot hahmotetaan ja selite-

tään lääketieteellisin termein. Lääketieteellinen tieto ja käytäntö tuottavat sosiaalisia nor-

meja. Nämä normit taas määrittelevät poikkeavaksi ja ongelmalliseksi miellettyä käyttäy-

tymistä. (Rikala 2013: 31.) Työelämän kuvaamisessa korostetaan työntekijöiden henki-

lökohtaisia ominaisuuksia tilannesidonnaisten tekijöiden sijaan. Vaarana on tällöin, että 

ongelmien nähdään nousevan ainoastaan joko itsestä tai toisista ihmisistä. Kokonaistyö-
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tilanteen dynamiikan pohtiminen unohtuu, kun keskitytään syyllisten etsimiseen. Uupu-

mista tarkastellaan usein psykologisen tutkimuksen kautta, jossa uupuminen nähdään 

mentaalisena rakenteena. Tutkimuksessa tulisi kuitenkin huomioida kokonaisvaltaisesti 

myös yhteiskunnan rakenteet sekä kulttuuriset tekijät. (Nissinen 2007: 34–45.)  

 

Suomessa työuupumisen esiintymistä on kartoitettu laajasti kahdessa väestötutkimuk-

sessa, jotka ovat tehty vuosina 1997 sekä 2000–2001. Lisäksi on tutkittu joidenkin am-

mattiryhmien kuten lääkäreiden kokemaa työuupumusta. (Ahola & Hakanen 2010.) Ter-

veys 2000 -tutkimuksen osahankkeessa selvitettiin työuupumisen yleisyyttä suomalai-

sen työikäisen väestön keskuudessa. Tutkimuksen tulosten mukaan työuupumusta 

esiintyi runsaalla neljänneksellä työikäisistä aikuisista. (Ahola ym. 2004: 4109.) Jonkin-

asteista työuupumusta esiintyi siis yhteensä 27,9 % tutkimukseen osallistuneista. Työ-

uupumusta kokeneista työuupumisen oireet olivat lieviä 25,3 % ja vakavia 2,5 % vastaa-

jista. 72,1 % tutkimukseen osallistuneista ei esiintynyt lainkaan työuupumisen oireita. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että henkilön koulutustaso oli käänteisessä yh-

teydessä työuupumukseen. Työuupumisen esiintyminen oli siis vähäisempää korkeasti 

koulutetun työikäisen väestön keskuudessa. Lisäksi tutkimuksen tulosten mukaan työ-

kokemuksen pituus oli yhteydessä työuupumukseen. Vakava työuupumus oli yleisintä 

niillä vastaajilla, joilla oli yli 34 vuoden työkokemus. Työuupumisen huomattiin lisäänty-

vän iän myötä erityisesti naisilla. Työuupumisen kokonaisesiintyvyydessä ei kuitenkaan 

ollut eroa sukupuolten kesken. (Ahola ym. 2004: 4111.) 

 

4.2 Työntekijän traumatisoituminen 

 

Ymmärtääksemme työntekijän reaktioita auttamistyössä, on tarkasteltava myös autetta-

van kokemusta ja reaktioita sekä trauman syntyä. Traumaattinen kokemus syntyy, kun 

ihminen joutuu kohtaamaan poikkeuksellisen uhkaavan tai tuhoisan tilanteen tai tapah-

tuman, joka aiheuttaa hänessä voimakasta pelkoa ja ahdistusta, ja jossa hänen turvalli-

suuden tunne on uhattuna perustavalla tavalla. Esimerkiksi väkivallan uhka tai väkivallan 

kohteeksi joutuminen voidaan yleisesti mieltää traumaattiseksi kokemukseksi. (Huttunen 

2016.) Ihmisen ylläpitämä illuusio, jossa pahat ja järkyttävät asiat tapahtuvat vain muille 

ja muualla, rikkoutuu ja näin luottamus elämää ylläpitäviin tekijöihin horjuu. Trauman 

syntyyn liittyy tunne turvattomuudesta ja kokemus maailmankuvan muuttumisesta. (Nis-

sinen 2007: 108–109.) 

 



16 

  

Traumaperäinen stressi kehittyy traumaan liittyvän fyysisen ja psyykkisen yliherkistymi-

sen seurauksena, kun keho pyrkii puolustautumaan tai pelastumaan kriittisessä tilan-

teessa. (Nissinen 2007: 108–109.)  Traumaperäisen stressin oireita ovat muun muassa 

toistuvat painajaismaiset mieli- ja muistikuvat tapahtumista, nukahtamisvaikeudet, auto-

nominen ylivireys ja keskittymisvaikeudet. Traumaattisesta tapahtumasta muistuttavat 

asiat aiheuttavat henkilössä usein voimakasta ahdistusta. Oireisiin liittyy myös fysiologi-

sia muutoksia, sillä stressihormonit vaikuttavat kehon toimintaan. Jos oireet kestävät alle 

kuukauden, on kyse akuutista stressireaktiosta, kun taas oireiden pitkittyessä, on kyse 

traumaperäisestä stressihäiriöstä. (Huttunen 2016; Psykiatrian luokituskäsikirja 2012: 

178.) 

 

Traumaattisen kokemuksen määritteleminen on haastavaa, sillä tietyn tilanteen kokemi-

nen traumaattiseksi on todella yksilöllistä. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että on 

olemassa asioita, jotka herättävät jokaisessa kivuliaita tunteita. Näitä asioita ovat esi-

merkiksi lasten traagiset kohtalot. (Nissinen 2007: 108.) Traumaattisen stressin syntyyn 

vaikuttaa myös se, missä suhteessa henkilö on trauman aiheuttajaan. Primääri posttrau-

maattinen stressi viittaa primääristi traumatisoituneeseen henkilöön, jota trauma kosket-

taa suoraan ja henkilökohtaisesti. Sekundääri posttraumaattinen stressi puolestaan on 

tunne- ja käyttäytymisseuraus tiedosta, että toinen ihminen on kokenut jonkin traagisen, 

kestokykynsä ylittävän tapahtuman. Sekundäärinen stressi syntyy, kun henkilö haluaa 

auttaa tai tukea kärsivää ihmistä. (Figley 1995b: 7; Nissinen 2007: 102–103.) Stressioi-

reet ovat hyvin samankaltaisia, lähes identtisiä, oli kokemus sitten primääri tai sekun-

dääri. Jos stressioireita ilmenee 1-6 kuukauden jälkeen tapahtumasta, voidaan puhua 

posttraumaattisesta stressihäiriöstä, joka voi olla primääri tai sekundääri. (Nissinen 

2007: 104–106.) 

 

Myötätuntouupumusta käsiteltäessä on tärkeä ymmärtää primäärin ja sekundäärin trau-

matisoitumisen käsitteet, sillä näin autettavan ja auttajan kokemusten yhteys voidaan 

hahmottaa paremmin. Myös akuutin stressireaktion ja pitkittyneen stressihäiriön ero on 

tunnistettava. Ensimmäiset tunnereaktiot ovat luonnollinen seuraus traumaattisesta ta-

pahtumasta tai siitä kuulemisesta, ja pitkittyneinä ne voivat kehittyä häiriöksi. (Nissinen 

2007: 103–104.) Ammattilaisen trauman kokemus voi olla joissain tilanteissa sekä pri-

määri että sekundääri. Sosiaalialan ammattilainen voi kokea primääriä sekä sekundääriä 

stressiä hoitaessaan tehtäviä, joissa hän voi itse joutua vaaratilanteeseen tai joissa hän 

on yhteydessä ongelmien aiheuttajaan. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi koti-

käynnit asiakkaiden luona. (Nissinen 2007: 101–102.)  
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5 Myötätuntouupumus 

 

Kaikki työntekijät, jotka työskentelevät toistuvasti trauman kohdanneiden asiakkaiden 

kanssa, ovat alttiita myötätuntouupumiselle. Myötätuntouupumiselle ominaista ovat fyy-

siset ja psyykkiset stressioireet, ammatillisen itsetunnon heikkeneminen sekä ihmissuh-

deongelmat. (Figley 1995b; Nissinen 2007: 54–55.) Ammattilaiset, jotka työskentelevät 

intensiivisesti traumatekijöiden ympärillä, ovat erityisen alttiita myötätuntouupumiselle. 

Myötätuntouupumus heikentää työntekijän kykyä suhtautua asiakkaaseen ja hänen ti-

lanteeseensa empaattisesti, sekä johtaa työntekijän elämänlaadun heikkenemiseen, niin 

ammatillisen kuin yksityiselämän osalta. (Figley 1995b: 15–16.) 

 

Myötätuntouupumusta käsittelevää tutkimusta tarkastellessa nousee esille useita eri rin-

nakkaisia käsitteitä kuten työuupumus, sijaistraumatisoituminen ja sekundääri traumati-

soituminen (Figley 1995b: 3–6; Nissinen 2007: 51–53; Rothschild & Rand 2010: 25–28). 

Ammatillisessa kirjallisuudessa esiintyvien ristiriitaisten ja päällekkäisten käsitteiden 

määritelmien vuoksi termien erottaminen toisistaan voi olla haastavaa. Sijaistraumatisoi-

tuminen voidaan nähdä rinnakkaisena käsitteenä myötätuntouupumiselle, mutta käsit-

teistä löytyy myös joitakin eroavaisuuksia. Sijaistraumatisoitumisen käsitteessä painot-

tuvat kognitiiviset muutokset, joita toistuva asiakkaan trauman kohtaaminen työnteki-

jässä aiheuttaa. (Nissinen 2007: 52.) Sekundääri traumatisoitumisella puolestaan tarkoi-

tetaan tilannetta, jossa työntekijä kokee itse psyykkistä oireilua. Liian läheinen samais-

tuminen traumatisoituneen asiakkaan tunnetiloihin voi siis johtaa työntekijän lähes ident-

tiseen oireiluun asiakkaan kanssa. (Salo ym. 2016: 8,15.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytämme myötätuntouupumisen käsitettä. Myötätuntouupumus 

on terminä käyttäjäystävällinen kuvaamaan ilmiötä, jossa työntekijä kuormittuu emotio-

naalisesti auttaessaan trauman kohdannutta asiakasta. Käsite huomioi myös myötätun-

non merkityksen uupumisen syntyprosessissa. (Figley 2002: 14–15.) Työntekijät voivat 

kokea traumatisoitumiseen viittaavat käsitteet, kuten sijaistraumatisoitumisen, leimaa-

vina ja tämän vuoksi välttää aiheesta puhumista. Onkin tärkeä käsitellä auttajan reakti-

oita normaaleina, työhön luonnollisesti kuuluvina ilmiöinä eikä esimerkiksi tarkastella 

niitä psyykkisinä vaurioina. Myötätuntouupumus voidaan käsittää myös kokoavaksi kä-

sitteeksi, jonka syventämiseen voidaan käyttää muita ilmiöön liittyviä käsitteitä. (Nissinen 

2007: 51–54.) 
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5.1 Altistavat tekijät 

 

Myötätuntouupumisen riski koskee jokaista työntekijää, jonka työ sisältää ammattimaista 

auttamista. Vuorovaikutussuhteessa työntekijä on yhteydessä autettavan asiakkaan tun-

nekokemukseen ja tarinaan.  Emotionaalisesti kuormittavat tekijät kuuluvat luonnollisena 

osana asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Työntekijän kohda-

tessa asiakkaan empaattisesti hän voi toisinaan itsekin reagoida vahvasti. Näin syntyy 

riski myötätuntouupumiselle. On kuitenkin olemassa myös erityisesti myötätuntouupumi-

selle altistavia tekijöitä, jotka nousevat työstä sekä työntekijästä itsestään. (Nissinen 

2007: 54, 237.) 

  

Myötätuntouupumiselle voi altistaa työntekijän omassa elämässä koetut traumat. Nämä 

traumat voivat aktivoitua asiakkaan trauman ja kärsimyksen todistamisen myötä. Koska 

asiakkaiden traumat voivat olla laaja-alaisia, on mahdollista, että työntekijän ja autetta-

van elämäntarinoissa löytyy jotakin yhteneväistä. Työntekijän henkilökohtainen trauma 

voi toimia myötätuntouupumiselle altistavana tekijänä erityisesti silloin, kun työntekijä ei 

ole selvittänyt omia traumaattisia kokemuksiaan. Työntekijä voi vältellä emotionaalisesti 

kuormittavia tekijöitä ja tilanteita, vetäytyä asiakkaistaan sekä turruttaa omat tunteensa. 

Tällöin emotionaalista kuormitusta ei käsitellä tai pureta, vaan emotionaalisen kuormi-

tuksen tila jää pysyväksi. (Figley 1995b: 16; Nissinen 2007: 65.) Työntekijän oman trau-

man aktivoitumisen myötä, työntekijä saattaa yleistää asiakkaan traumakokemuksen ja 

pyrkii auttamaan asiakasta omien kokemustensa pohjalta. Tämä estää asiakkaan koko-

naisvaltaisen kohtaamisen ja vaikeuttaa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden täyttymistä. 

(Figley 1995b: 16.) 

  

Myötätuntouupumiselle ja emotionaaliselle kuormittumiselle altistaa työntekijän ymmär-

rys asiakkaiden moniongelmaisuudesta sekä tietoisuus rajallisista resursseista työnteki-

jänä. Asiakkaiden jatkuvan kärsimyksen todistaminen on työntekijälle raskasta. Asiak-

kaat ovat saattaneet joutua hyväksikäytön, väkivallan tai muun kaltoinkohtelun uhriksi. 

Lisäksi trauman kokeneilla asiakkailla saattaa olla laajoja emotionaalisen tuen tarpeita. 

Näihin tuen tarpeisiin vastaaminen voi joskus ylittää työntekijän ammatilliset mahdolli-

suudet tai voimavarat. (Nissinen 2007: 66.) 

  

Työntekijän ammatti-identiteetti ja hänen omat käsityksensä itsestään ammattilaisena 

vaikuttavat suurelta osin kärsimykselle altistumiseen ja voivat lisätä riskiä myötätuntouu-
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pumiselle. Työntekijä saattaa nähdä itsensä tietynlaisena auttajana ja ammatti-identi-

teettiin voi kuulua ihannekuva itsestä esimerkiksi rauhallisena ja tyynenä ammattilai-

sena, joka hallitsee tunteensa tilanteessa kuin tilanteessa. Tällöin työstä seuraavat voi-

makkaat tunnereaktiot saattavat aiheuttaa työntekijässä itsesyytöksiä ja häpeän tunteita. 

Tämä vaikeuttaa työntekijän omien tunteiden käsittelyä ja lisää emotionaalista kuormi-

tusta. (Nissinen 2007: 66.) 

  

Lapsiasiakkaat sekä tilanteet, joissa lapset ovat joutuneet kohtaamaan trauman, ovat 

erityisen haavoittavia ja altistavat työntekijän myötätuntouupumiselle. Lasten kokema 

turvattomuus herättääkin työntekijöissä lähes poikkeuksetta voimakkaita tunteita.  (Nis-

sinen 2007: 67.) Lapset nähdään yleisesti viattomina sekä avuttomina, ja lapset herättä-

vätkin aikuisessa usein vahvoja empatian ja auttamisvelvollisuuden tunteita. Tilanteet, 

joissa työskennellään lasten kanssa, ovat erityisen haavoittavia, sillä työntekijät menevät 

näihin tilanteisiin usein mukaan henkilökohtaisemmalla otteella. Lasten ja heidän per-

heidensä tuskaan on myös helppo samaistua, sillä yksityiselämässä työntekijöiden lähi-

piiriin kuuluu usein lapsia. Työntekijät ovat itse vanhempia, isovanhempia, sisaruksia, 

setiä ja tätejä, minkä vuoksi kohdatessaan työssään kärsiviä lapsia, he voivat kokea 

huolta myös omista läheisistään. (Dyregrov 2010: 220–221.) Työntekijöiden kohdatessa 

lasten kärsimystä, onkin tärkeää, että kokemus jaetaan kollegoiden kanssa työyhtei-

sössä. Tällöin emotionaalisesti kuormittava ja raskas tila ei jää pysyväksi. (Nissinen 

2007: 67.)  Myös Dyregrovin (2010: 223) mukaan kollegoiden kanssa keskustelu sekä 

omien reaktioiden ja ajatusten läpikäynti työyhteisössä on yksi tärkeimmistä tukimuo-

doista.  

 

Myötätuntouupumiselle altistava tekijä voi olla myös työntekijän työn- ja tehtävänkuva. 

Emotionaalisen kuormituksen näkökulmasta työntekijän tulisi olla tietoinen siitä, millai-

nen työskentelytapa hänelle on mieluisin ja sopivin; esimerkiksi lyhyet vai pitkät asiakas-

suhteet. Työntekijän hyvä itsetuntemus ja käsitys omista ihmissuhde- ja selviytymistai-

doista auttaa itselleen sopivimman työympäristön löytämisessä.  Myös vaikutusmahdol-

lisuuksien puute voi vähentää työntekijän sitoutuneisuutta sekä työmotivaatiota. Jos 

työntekijä kokee, ettei hän voi vaikuttaa työhönsä, riski uupumiseen kasvaa. (Nissinen 

2007: 64–68.) 

 

Sosiaalialalla työntekijän stressi syntyy osaksi asiakastyön haasteista, mutta yksi mer-

kittävä tekijä on myös palvelujärjestelmä ja sen kehitys. Yhteiskunnan arvot, poliittiset 

päätökset sekä taloudelliset kehittämisvaatimukset ilmenevät organisaatioiden arjessa 
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esimerkiksi resurssipulana, alhaisena palkkatasona tai työilmapiirin muutoksina. Talou-

dellisten resurssien puute lisää työntekijöiden kokemaa stressiä ja epävarmuutta. Työn 

kehittäminen tapahtuu yhä enemmän taloudellisten kannattavuuden näkökulmasta. 

Nämä tekijät lisäävät työntekijän kokemaa stressiä, kun asiakkaan tarpeet tunnistetaan, 

mutta niihin ei kyetä vastaamaan. (Nissinen 2007: 41–44.) 

 

5.2 Ilmeneminen 

 

Myötätuntouupuminen voi ilmetä työntekijässä monin tavoin, niin fyysisesti kuin psyykki-

sesti. Myötätuntouupumisen oireet voidaan jaotella seitsemään eri luokkaan. Myötätun-

touupuminen voi ilmetä (1) kognitiivisella tasolla, (2) emotionaalisella tasolla, (3) työnte-

kijän käyttäytymisessä, (4) henkisellä tasolla, (5) ihmissuhteissa (6) fyysisinä oireina 

sekä (7) työssä ilmenevinä oireina. (Figley 2002: 7.) 

  

Myötätuntouupumisen kognitiiviset oireet ilmenevät työntekijässä madaltuneena keskit-

tymiskykynä, apaattisuutena, alentuneena itsekunnioituksena, vähättelynä ja joustamat-

tomuutena. Lisäksi työstä nousevat trauma-ajatukset tunkeutuvat työntekijän mieleen 

alati. Emotionaaliset oireet puolestaan ilmenevät muun muassa ahdistuksen, avuttomuu-

den, vihan, voimattomuuden, turtuneisuuden ja pelon tuntein. Lisäksi emotionaalisiin oi-

reisiin kuuluvat myös syyllisyyden tunteet; syyllisyys omasta selviytymisestä, mutta myös 

syyllisyys niissä tilanteissa, joissa asiakasta ei ole pystytty auttamaan toivotulla tavalla. 

Myötätuntouupuminen ilmenee myös työntekijän käyttäytymisessä. Myötätuntouupu-

muksesta kärsivä työntekijä voi olla käytökseltään ailahtelevainen, ärtynyt, kärsimätön, 

ylivilkas tai vetäytynyt. Henkisten oireiden ilmenemiseen lukeutuvat muun muassa elä-

män tarkoituksen kyseenalaistaminen, toivottomuus, tyytymättömyys itseen sekä merki-

tyksettömyyden tunne. (Figley 2002: 7.) 

  

Myötätuntouupumus vaikuttaa työntekijään kokonaisvaltaisesti ja oireilun voi havaita 

myös työn ulkopuolella, työntekijän ihmissuhteissa. Myötätuntouupumisesta kärsivä voi 

vetäytyä tai eristäytyä ihmissuhteistaan, tuntea yksinäisyyttä sekä suvaitsemattomuutta 

muita ihmisiä kohtaan. Vähentynyt kiinnostus läheisyyteen ja seksiin, epäluottamus sekä 

lisääntyvät ihmissuhdeongelmat kuuluvat myötätuntouupumisen oireisiin. (Figley 2002: 

7.) Osa työntekijöistä reagoi emotionaaliseen kuormittumiseen kehollaan. Fyysisiä oi-

reita ovat jännitystilat, nukahtamis- ja unihäiriöt, pelokkuus sekä väkisin mieleen nouse-

vat tilanteet ja mielikuvat asiakkaista ja heidän kokemuksistaan. (Nissinen 2007: 248.) 
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Fyysisiin oireisiin lukeutuvat myös ruokahalun muutokset, kohonnut pulssi, erilaiset ki-

putilat, hengitysvaikeudet sekä muut somaattiset vaivat (Figley 2002: 7). 

  

Edellä mainittujen myötätuntouupumisen ilmenemismuotojen lisäksi uupumus ilmenee 

työntekijän työssä. Työhön liittyvät oireet näkyvät työtehtävistä suoriutumisessa, työmo-

raalissa, ihmisten välisissä suhteissa sekä käyttäytymisessä. Myötätuntouupumisesta 

kärsivä työntekijä saattaa vältellä työtehtäviä, työtehtävien laatu voi laskea ja työntekijän 

työmotivaatio kärsii. Työntekijä voi menettää mielenkiinnon työhönsä sekä kokea kieltei-

syyttä ja apaattisuutta työtä kohtaan. Pakkomielteisyys yksityiskohdista, ulkopuolisuu-

den kokemus, kollegoiden välttely, poissaolot työstä, ärtyneisyys sekä vastuuttomuus 

ovat myös työssä ilmeneviä oireita työntekijän myötätuntouupumisesta. (Figley 2002: 7; 

Yassen 1995: 191.) 

 

5.3 Suojaavat tekijät 

 

Myötätuntouupumisen riski on tärkeä tiedostaa ja tunnistaa, mutta on myös muistettava, 

että kaikki työntekijät eivät kärsi myötätuntouupumisesta. Työn aiheuttamalta emotio-

naaliselta kuormittavuudelta voidaan suojautua. Tässä työssä puhumme suojaavista te-

kijöistä ennaltaehkäisevien tekijöiden sijaan, sillä tarkoituksemme ei ole tutkia myötätun-

touupumisen ennaltaehkäisyä, vaan tarkastella työntekijöiden kokemuksia. Koemme, 

että suojaavia tekijöitä on tärkeä käsitellä, jotta myötätuntouupumusta ilmiönä voitaisiin 

ymmärtää kokonaisvaltaisesti.  

  

Työn sisällön ollessa yksi myötätuntouupumiselle altistava tekijä, se on myös samaan 

aikaan keskeinen uupumiselta suojaava tekijä. Emotionaalisen kuormittavuuden ja uu-

vuttavuuden vastavoimana toimii kokemus työn mielekkyydestä sekä työntekijän sisäi-

nen motivaatio kehittyä ja kasvaa emotionaalisten haasteiden kautta. Työntekijän ja asi-

akkaan kohtaamissa esiin nousevat raskaat tunteet ja niistä seuraavat reaktiot altistavat 

emotionaaliselle kuormitukselle. Jos työntekijä on tietoinen kasvun mahdollisuudesta, 

voivat kohtaamiset olla mielekkäämpiä. Toisin sanoen, emotionaalinen kuormittavuus 

tulisi nähdä työhön saumattomasti kuuluvana ilmiönä. Tällöin kokemusten ymmärtämi-

nen ja käsittely helpottuvat. (Nissinen 2007: 190–191.) 

  

Työntekijä voi itse suojautua myötätuntouupumiselta harjoittamalla itsereflektiota ja sel-

vittämällä itselleen, kuinka hän itse huolehtii itsestään, sekä tunnistamalla henkilökohtai-
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set stressinhallintamenetelmänsä. Lisäksi työntekijän käsitykset itsestään, muista ihmi-

sistä ja elämästä vaikuttavat keskeisesti myötätuntouupumiseen. Mitä paremmin työnte-

kijä on tietoinen omista vahvuuksistaan ja haavoittumiselle herkistä alueistaan, sitä pa-

remmin hän pystyy suojaamaan itseään myötätuntouupumiselta. (Nissinen 2007: 193.) 

 

Oman kehon ja mielen reaktioiden tunnistaminen on yksi tärkeä myötätuntouupumiselta 

suojaava tekijä. Työntekijän tulisi kiinnittää huomiota autonomisen hermoston aktivoitu-

misoireisiin kuten pulssin nousuun ja kiihtyneeseen hengitykseen. Työntekijä voi asia-

kastilanteissa keskittyä hyvinkin tiiviisti asiakkaan kertomukseen ja tuntemuksiin, jolloin 

hän voi huomaamattaan sivuuttaa asiakkaan trauman vaikutuksen omaan olotilaansa. 

Kaksoistietoisuutta kehittämällä työntekijä voi keskittyä asiakkaan kertomukseen, mutta 

samalla myös tarkkailla omia reaktioitaan. Tällöin työntekijän on mahdollista jo työtilan-

teissa huolehtia omasta jaksamisestaan esimerkiksi kiinnittämällä huomiota omaan hen-

gitykseensä. Tämä suojaa työntekijää kiinnittymästä liikaa asiakkaan tunnekokemuk-

seen ja toimii näin myös myötätuntouupumiselta suojaavana tekijänä. Sosiaalialan 

työssä voidaan toki kohdata tilanteita, joissa asiakkaiden tarpeet ohittavat työntekijöiden 

omat tarpeet, mutta näiden tilanteiden tulisi olla harvinaisia. Myös riittävä tietotaso asi-

akkaan väkivaltakokemusten ja traumatisoitumisen vaikutuksista itseen tukee työnteki-

jän työssäjaksamista ja auttaa ymmärtämään omaa rajallisuutta työntekijänä. (Kallio 

2009: 122–123; Rothschild & Rand 2010: 100–102.) 

 

Yksi tärkeimmistä myötätuntouupumiselta suojaavista tekijöistä on työn rajaaminen. 

Työn rajaamisella tarkoitamme opinnäytetyössämme tasapainoa työn ja vapaa-ajan vä-

lillä sekä niitä keinoja, joilla työntekijä irrottautuu työasioista. Tasapaino työn ja vapaa-

ajan välillä vahvistaa sekä ylläpitää työntekijän tietoisuutta omasta ihmis- ja maailman-

kuvasta. Työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan suojaa työntekijää uupumiselta, sillä 

vapaa-ajan kokemuksilla on oleellinen merkitys sille, kuinka työntekijä kokee pärjää-

vänsä. Myös läheiset ihmissuhteet ja vuorovaikutus ihmisten kanssa suojaavat työnteki-

jän identiteettiä vaurioitumiselta ja maailmankuvan vääristymiseltä. Sosiaalinen verkosto 

tuottaa kokemuksen omasta itsestä yksilöllisenä ihmisenä. (Nissinen 2007: 200.) 

 

Työn erilaisista ulottuvuuksista ja ammatillisista voimavaroista on oltava tietoinen. Työn-

tekijä voi perehtyä näihin osa-alueisiin esimerkiksi työnohjauksessa, kehittämiskeskus-

teluissa esimiehensä ja kollegoidensa kanssa, koulutuksissa tai hankkimalla tietoa itse-

näisesti. (Nissinen 2007: 194.) Työntekijän jaksamisen kannalta on myös hyödyllistä, jos 

työntekijä on tietoinen taustaorganisaation toimintatavoista, strategioista ja arvoista. 
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Näin ollen työntekijä voi liittää omat kokemuksensa työnsä olosuhteisiin ja tulla tietoi-

semmaksi niistä asioista, jotka vaikuttavat hänen kokemuksiinsa. Työntekijä hyötyy siis 

työorganisaationsa strategian tuntemuksesta, mutta yhtä tärkeää on myös oman perus-

tehtävän tunteminen. Tietoisuus perustehtävästä vahvistaa auttajan sitoutumista työhön 

ja yhteisiin tavoitteisiin. Tällöin työn mielekkyys lisääntyy ja työntekijä voi useimmissa 

tilanteissa kokea olevansa riittävä. (Nissinen 2007: 194–197.) Myös organisaatiolla on 

vastuu myötätuntouupumisen ennaltaehkäisyssä. Traumatyöhön keskittyvissä yksi-

köissä on esimerkiksi todettu toistuvien, riittävän pitkien lomajaksojen edesauttavan 

työntekijöiden palautumista. Esimiesten ymmärrys työn kuormittavuudesta ja työntekijöi-

den tuen tarpeista sekä arvostus työntekijöitä kohtaan toimivat myötätuntouupumiselta 

suojaavina tekijöinä. (Kallio 2009: 121.) 

 

Suojaavana tekijänä toimii myös työyhteisön sosiaalinen pääoma ja työntekijöiden kes-

ken vallitseva yhteishenki. Sosiaalinen pääoma on esimerkiksi luottamusta työyhteisön 

jäsenten kesken, vastavuoroisuutta ja kaikkien osallistumista yhteisön toimintaan. Työ-

paikan sosiaalinen tuki lisää hallinnan tunnetta työssä ja tätä kautta suojaa työntekijää 

uupumiselta. (Salo ym. 2016: 9.)  Työpaikan sosiaaliseen pääomaan kuuluu myös olen-

naisesti huumori. Huumori voi joissain tilanteissa luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta yk-

silöiden välille työyhteisössä, jossa työtilanteet voivat olla stressaavia ja haasteellisia. 

Huumorin avulla voidaan käsitellä rankkoja tapahtumia työtovereiden kesken. (Moran 

2002: 145.) 
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6 Opinnäytetyön toteutus 

 

Opinnäytetyömme on toteutettu yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n Turvakoti Monan 

kanssa. Työmme on laadullinen tutkimus, jossa aineistonkeruumenetelmänä olemme 

käyttäneet teemahaastattelua. Työmme aineisto koostuu viidestä Turvakoti Monan työn-

tekijän yksilöhaastattelusta. Turvakoti Mona tiedotti työntekijöitään opinnäytetyöstämme 

ja kartoitti työntekijöiden kiinnostusta osallistua tutkimukseemme. Viisi työntekijää ilmoitti 

halunsa osallistua tutkimukseemme. Haastattelujen kysymykset pohjautuvat myötätun-

touupumisen teoriaan, johon perehdyimme laajasti ennen tutkimuksemme toteuttamista, 

tekemällä muun muassa kirjallisuuskatsauksen aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta ja 

tehdystä tutkimuksesta. Ennen haastattelujen toteuttamista lähetimme haastateltaville 

saatekirjeet (Liite 1). Sisällönanalyysia tehdessämme jaottelimme vastaukset teemoittain 

tutkimuskysymystemme mukaan. Seuraavissa alaluvuissa esittelemme tarkemmin 

työmme toteuttamisen prosessia. 

 

6.1 Tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää turvakodin työntekijöiden kokemuksia väkivaltaa 

tai sen uhkaa kokeneiden asiakkaiden empaattisesta kohtaamisesta. Halusimme selvit-

tää, millaisia vaikutuksia työntekijät itse kokevat auttamistyöllä olevan heidän omaan elä-

määnsä ja työssä toimimiseen. Tutkimuksessamme mielenkiinnon kohteena ovat juuri 

turvakodissa työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten omat kokemukset, ajatukset ja 

tunteet liittyen trauman kohdanneiden asiakkaiden auttamiseen. Tarkoituksena on tar-

kastella työntekijöiden kokemusten pohjalta, millainen riski työntekijöillä on myötätunto-

uupua sekä mitkä tekijät altistavat myötätuntouupumiselle ja mitkä puolestaan suojaavat 

työntekijöitä myötätuntouupumiselta. 

 

Työmme tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia kokemuksia Turvakoti Monan työntekijöillä on trauman kokeneiden asi-

akkaiden empaattisesta kohtaamisesta? 

2. Millaisia tunteita ja reaktioita auttamistyö herättää Turvakoti Monan työnteki-

jöissä?  

3. Miten myötätuntouupumiselle altistavat ja suojaavat tekijät ilmenevät Turvakoti 

Monan työntekijöiden kokemuksissa? 
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Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, joka painottuu työntekijöiden yksilöllisiin ko-

kemuksiin, minkä vuoksi hypoteesien määrittely ei ole työssämme olennaista. Laadulli-

seen tutkimukseen liittyvä hypoteesittomuus tarkoittaa, että tutkijalla ei ole ennalta mää-

ritettyjä, muuttumattomia ennakko-olettamuksia tutkimuksen tuloksista. Voidaankin sa-

noa, että laadullisessa tutkimuksessa aineiston tehtävä ei ole todistaa hypoteeseja, vaan 

keksiä niitä ja auttaa tutkijaa löytämään uusia näkökulmia aiheeseen. On kuitenkin luon-

nollista, että tutkijalla on omiin havaintoihin ja aikaisempiin kokemuksiin pohjaten erilaisia 

ennakko-oletuksia tutkimusaiheesta. (Eskola & Suoranta 1999: 19–20.) Pyrimme tiedos-

tamaan omat ennakko-oletuksemme, jotta ne eivät vaikuttaisi esimerkiksi teemahaastat-

telurungon muodostamiseen. Tutkija voi kehitellä itselleen työhypoteeseja, jotka ovat 

eräänlaisia arvauksia siitä, mitä aineiston analyysissa voi ilmetä. Työhypoteesit tarken-

tuvat ja kehittyvät työskentelyn edetessä. (Eskola & Suoranta 1999: 19–20.) Omat työ-

hypoteesimme liittyivät esimerkiksi siihen, että turvakodin työntekijöillä on suuri riski 

myötätuntouupumiselle ja että työntekijöiden kokemuksista nousee esille myötätuntouu-

pumiselle sekä altistavia että suojaavia tekijöitä. 

 

6.2 Aineiston keruu 

 

Toteutimme opinnäytetyömme kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullinen 

tutkimus pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään jotakin ilmiötä tai tapahtumaa. Tutkimustyy-

piltään laadullinen tutkimus on empiiristä eli kokemusperäistä eikä siinä pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2013: 22, 85.) Laadullinen tutkimus oli opinnäytetyömme 

kannalta luonnollinen valinta, sillä pyrimme tutkimaan yksittäisten työntekijöiden koke-

muksia.  

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytimme teemahaastattelua. Teemahaastattelu on puo-

listrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelu on kohdennettu tiettyihin aihepii-

reihin eli teemoihin, mutta kysymysten muoto ja järjestys voivat vaihdella. Teemahaas-

tattelu ei etene ennalta määriteltyjen kysymysten mukaan, mikä tuo haastateltavien 

oman äänen paremmin kuuluviin. Teemahaastattelulle ominaista on tutkia juuri haasta-

teltavien elämysmaailmaa, kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Haastattelun aihepiirit ovat 

silti kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & Hurme 2010: 46–47.) Valitut teemat pe-

rustuvat tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja ne valmistellaan etukäteen. Myös 

kysymysmuotoja voidaan hahmotella valmiiksi. Näin keskustelu saadaan kohdentumaan 

tutkimuskysymyksen kannalta olennaisiin seikkoihin ja varmistetaan tarvittavan tiedon 

saanti. (Hirsjärvi & Hurme 2010: 102–103; Tuomi & Sarajärvi 2013: 75.)  
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Lähetimme turvakodin työntekijöille saatekirjeen (Liite 1), jossa esittelimme itsemme 

sekä tutkimusaiheemme. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, joten haasta-

teltavat valikoituivat työyhteisöstä oman kiinnostuksensa perusteella. Käytimme haastat-

teluissa tukena teemahaastattelurunkoa (Liite 2), jotta jokainen aihepiiri tulisi varmasti 

käsiteltyä. Nauhoitimme haastattelut kahdella nauhurilla varmistaaksemme nauhoituk-

sen onnistumisen. Haastattelun alussa haastateltavat täyttivät tutkimussuostumuslo-

makkeet, joilla varmistimme, että haastateltavat antavat suostumuksensa haastattelun 

nauhoitukseen sekä aineiston käsittelyyn raportissamme. Haastateltavien henkilöllisyys 

ei tule missään vaiheessa tutkimusta esille, mistä tiedotimme haastateltavia sekä saate-

kirjeessä että tutkimussuostumuslomakkeessa. Tutkimukseen osallistuminen perustuu 

vapaaehtoisuuteen, ja haastateltavilla oli mahdollisuus olla vastaamatta haluamiinsa ky-

symyksiin sekä mahdollisuus keskeyttää haastattelu halutessaan. 

 

Haastattelut toteutettiin työntekijöiden työaikana turvakodin tiloissa. Haastatteluaika ja -

paikka valikoituivat yhteistyökumppanin aikataulujen ja toiveiden mukaan. Toteutimme 

haastattelut yksilöhaastatteluina aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi. Pyrimme luomaan 

haastatteluihin rennon ja luottamuksellisen ilmapiirin, jotta keskustelusta tulisi mahdolli-

simman luontevaa. Osallistuimme molemmat haastattelutilanteisiin, sillä se mahdollisti 

molemmille syvemmän ymmärryksen niin opinnäytetyömme aiheeseen kuin teemahaas-

tatteluun aineistonkeruumenetelmänä. Kiinnitimme huomiota siihen, että välttäisimme 

vastakkainasettelun haastattelijoiden ja haastateltavien välillä esimerkiksi asettautu-

malla istumaan ringin muotoon. Suoritimme haastattelut haastateltaville tutussa työym-

päristössä, mikä voi luoda turvallisuuden tunteen, mutta myös tuntua epämukavalta. Tie-

dostamme, että työvuoron aikana tehty haastattelu saattoi joidenkin haastateltavien mie-

lestä tuntua haasteelliselta, sillä tutkimuksemme kysymykset voivat herättää heissä vah-

voja tunnereaktioita. Haastateltavien vastauksiin voi vaikuttaa myös työpäivän aikana 

tapahtuneet tilanteet ja tapahtumat. 

 

Tutkimukseemme osallistui yhteensä viisi turvakodin työntekijää. Nauhoitettua haastat-

teluaineistoa kertyi yhteensä 2 tuntia 4 minuuttia. Haastattelut olivat kestoiltaan 19 mi-

nuutin ja 30 minuutin välillä, ja keskimäärin yksi haastattelu kesti noin 25 minuuttia. Lit-

teroimme aineiston kirjalliseen muotoon käyttämällä fonttikokoa 11 ja riviväliä 1, jolloin 

litteroitua aineistoa kertyi noin 30 sivua. Tuloksia käsitellessämme käytämme haastatel-

tavista nimityksiä H1, H2, H3, H4 ja H5. Haastateltavia ei ole nimetty haastattelujen jär-
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jestyksen mukaan, vaan täysin sattumanvaraisesti. Näin myöskään tutkimukseen osal-

listunut työyhteisö ei voi päätellä raportissa esiintyvien haastateltavien henkilöllisyyttä. 

Haastateltavien anonymiteetin suojeleminen on erityisen tärkeää, sillä tutkimusaihe on 

sensitiivinen ja raportissa käsitellään työntekijöiden henkilökohtaisia kokemuksia. 

 

6.3 Aineiston analyysi 

 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jolla pyritään saamaan kuvaus tutkitusta 

ilmiöstä tiivistetysti ja objektiivisesti. Analyysin tarkoitus on järjestää aineisto selkeäksi 

kokonaisuudeksi kadottamatta aineiston sisältämää informaatiota. Jotta tutkittavasta il-

miöstä voidaan tehdä johtopäätöksiä, on hajanainen aineisto ensin koottava loogiseksi 

kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2013: 107–108.) Laadullisen aineiston analyysin 

vaiheita ovat muun muassa erittely, luokittelu, luokkien yhdistely ja kokonaiskuvan luo-

minen (Hirsjärvi & Hurme 2010: 143–144). 

 

Sisällönanalyysissa käytetään usein joko induktiivista (aineistolähtöinen) tai deduktiivista 

(teorialähtöinen) päättelyä (Hirsjärvi & Hurme 2010: 136). Näiden rinnalle voi nostaa 

myös abduktiivisen päättelyn, jossa tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistoläh-

töisyys ja valmiit mallit. Tämänkaltaista analyysimallia voidaan nimittää teoriaohjaavaksi 

sisällönanalyysiksi (Tuomi & Saarijärvi 2013: 96–97). Tutkimuksessamme käytimme teo-

riaohjaavaa analyysia, sillä analyysin alkuvaiheessa etenimme aineistolähtöisesti, mutta 

loppuvaiheessa muodostimme kokonaisuudet teoreettisen tiedon pohjalta. Teoriaohjaa-

valle sisällönanalyysille ominaista onkin yhdistää aineisto- ja teorialähtöistä päättelyä 

(Tuomi & Saarijärvi 2013: 117).  

 

Sisällönanalyysissa voidaan käyttää aineiston järjestelyyn erilaisia tekniikoita kuten luo-

kittelua, teemoittelua tai tyypittelyä (Tuomi & Sarajärvi 2013: 93). Me teimme sisällönana-

lyysia teemoittelulla eli tarkastelemalla ja luokittelemalla aineistosta nousevia piirteitä, 

jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. Teemoittelu on laadullisen aineiston pilkko-

mista ja ryhmittelyä erilaisten aihepiirien mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2013: 93). Seuraava 

kuvio (Kuvio 1.) havainnollistaa sisällönanalyysissa tekemäämme teemoittelua. 
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Kuvio 1. Yksinkertainen malli teemoittelusta 

 

Kuviossa 1. on esitetty yksinkertainen malli tekemästämme aineiston teemoittelusta. Ai-

neiston litteroinnin jälkeen jaottelimme vastaukset kysymysten mukaan, minkä jälkeen 

vertailimme vastauksia keskenään. Vertailemalla vastauksia tavoitteenamme oli löytää 

niistä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tämän vertailun jälkeen jaottelimme vastaukset 

ryhmien alle, jotka on kuviossa 1. esitetty tunteet ja teemat -ryhminä. Yhden ryhmän alle 

olemme siis koonneet kaikki esimerkiksi tunteisiin liittyvän aineiston. Näistä ryhmistä 

muodostimme teemat, jotka mukailevat myötätuntouupumisen teoriaa. 
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7 Tutkimuksen tulokset 

 

Tässä luvussa avaamme opinnäytetyömme tuloksia. Haastattelimme Turvakoti Monan 

työntekijöitä ja aineistomme koostuu näistä viidestä yksilöhaastattelusta. Olemme ni-

menneet haastateltavat kirjain- ja numeroyhdistelmällä (H1, H2, H3, H4 ja H5). Haasta-

teltavia yksilöivä numero on valittu satunnaisesti eivätkä ne ole haastattelujärjestyksen 

mukaisesti.  

 

Kaikki haastateltavat olivat koulutukseltaan sosionomeja. Haastateltavien työurien pituus 

nykyisessä työtehtävässä vaihteli puolesta vuodesta noin kahdeksaan vuoteen. Haasta-

telluista työntekijöistä kaksi oli erikoistunut kriisityöntekijöiksi ja yksi lapsityöntekijäksi. 

Haastateltavien työnkuvaan kuului kokonaisvaltainen asiakastyö, joka sisälsi asiakkai-

den vastaanoton, asiakkaan tilanteen kartoituksen, tukikeskustelut sekä väkivallasta ja 

asiakkaan oikeuksista kertomisen. Palveluohjaus ja viranomaisyhteistyö kuuluivat myös 

olennaisesti työnkuvaan. Kaikkien haastateltavien työnkuva oli pääpiirteissään saman-

kaltainen eivätkä käytännön työtehtävät kriisityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien osalta 

suuremmin eronneet. Kriisityöntekijöillä oli enemmän vastuualueita ja he myös sijaistivat 

esihenkilöä. Lapsityöntekijällä oli puolestaan hieman erilainen työnkuva, sillä hän oli vas-

tuussa lapsityön suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi yksi työntekijöistä vastasi va-

paaehtoistyöstä. Tässä opinnäytetyöraportissa emme erittele haastateltavia heidän työ-

nimikkeidensä mukaan, sillä työnkuvat kaikilla olivat pääosin samanlaiset. 

 

7.1 Empatia 

 

Haastateltavat saivat kuvailla omin sanoin, millaisessa roolissa empatia on heidän työs-

sään. Kaikki haastateltavat pitivät empatiaa tärkeänä osana väkivaltatyötä ja osa haas-

tateltavista kuvaili itseään empaattisiksi ihmisiksi. Turvakodin asiakkaat ovat kohdanneet 

elämässään väkivaltaa tai sen uhkaa, minkä vuoksi työntekijän asiakkaalle osoittama 

empatia ja ymmärrys ovat tärkeitä. Haastateltavat kuvasivat empatian merkitystä turva-

kotityössä seuraavin sanoin: 

 

“Empatialla on tässä suuri merkitys, koska näitä asiakkaita on kohdeltu niin väärin.” 
(H3) 
 
“Kyllä empatiaa tässä niinku tarvitaan. Miten muuten me voidaan tunnistaa ja auttaa 
siinä?” (H2) 
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“Mun mielest se on myös tosi tärkeetä, et antaa tunteen, että toi oikeesti välittää.” 
(H5) 

 

Kuvatessaan empatian merkitystä työssään haastateltavat nimesivät empatian myös yh-

deksi työvälineeksi. Eläytymällä aidosti asiakkaan tilanteeseen ja tunteisiin työntekijät 

kuvailivat pyrkivänsä osoittamaan asiakkaalleen, että hänet on kuultu ja kohdattu. Tur-

vakodin asiakkaat ovat maahanmuuttajataustaisia naisia, minkä vuoksi yhteistä kieltä ei 

välttämättä ole eikä tulkkia ole aina saatavilla. Tästä huolimatta asiakkaan on tärkeää 

tulla kohdatuksi empaattisesti ja tuntea olonsa turvalliseksi turvakodissa. Yksi haastatel-

tavista kuvasi empatian osoittamista seuraavalla tavalla: 

 

“Myös niillä ilmeillä ja eleillä, että ei ne tarvii olla, eikä voikaan olla aina sanoja. 
Koska kieli ei oo yhteinen ja aina ei voi tulkkia olla. Sillä omalla kehonkielellä voi 
aistia, näyttää empaattisuutta.” (H3) 

 

Keskusteltaessa empatiasta esille nousi vahvasti työntekijän ammatillinen rooli. Vaikka 

empatian merkitys asiakkaan kohtaamisessa on suuri, korostivat haastateltavat työs-

sään ammatillisuuden merkitystä. Haastateltavat puhuivat siitä, kuinka työntekijän omat 

tunteet eivät saa tulla esteeksi työn tekemiselle. Kaksi haastateltavaa kuvasi empatian 

ja ammatillisuuden suhdetta seuraavasti: 

 

“Mun tarkoitus on auttaa asiakasta eikä itkeä hänen ongelmiaan” (H4) 
 
“Ei liikaa voi eläytyä ja lähteä siihen mukaan. Mut on se tärkeetä näyttää, että kuun-
telee ja ymmärtää.” (H1) 

 

Sitaateista käy ilmi, että työntekijän tarkoitus on auttaa ja tukea asiakasta hänen tilan-

teessaan. H1:n sitaatista käy ilmi, että asiakkaalle on tärkeä antaa kuulluksi ja ymmär-

retyksi tulemisen kokemus, mutta työntekijä ei voi kiinnittyä liikaa asiakkaan tunnekoke-

mukseen. Kaikkien haastateltavien mielestä työntekijän on tärkeä säilyttää ammatillinen 

rooli; työntekijästä ei saa tulla tuettava. Haastateltavat olivat hyvin tietoisia ammattiroolin 

merkityksestä ja toivatkin toistuvasti esiin, että työntekijästä ei saa tulla asiakastilan-

teessa autettavaa. 

 

7.2 Ammatillinen minäkuva 

 

Kysyttäessä haastateltavilta heidän ammatillisesta minäkuvasta ja siitä, kuinka he näke-

vät itsensä auttajana, useissa vastauksissa nousi esiin työntekijän roolissa pitäytyminen. 
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Haastateltavat kokivat, että heidän tehtävänsä on olla asiakkaan tukena ja tarjota asiak-

kaalle turvallinen ympäristö. Vastauksissaan haastateltavat käyttivät ilmaisuja kuten “pi-

tää paketti kasassa” ja “mun pitää olla siinä se vahvempi”. Seuraavassa sitaatissa H4 

kuvaa rooliaan näin: 

 

“Oli järkyttävää ruveta kuulee niinkin rankkoja kokemuksia, mut toisaalta mä oon 
jotenkin ajatellut, et ku mä oon työntekijä. Et en mä voi mennä rikki siinä, koska 
mitä me tehdään, jos me itketään yhessä. Kuka siinä sitten auttaa ja ketä?” (H4) 

 

Sitaatti kuvastaa hyvin työntekijän ammattiroolia suhteessa asiakkaaseen. Keskustelta-

essa ammatillisesta minäkuvasta vastauksissa korostui juuri tunteiden hallinta. Haastat-

telun aikana osa haastateltavista nimitti itseään työntekijäksi, kun taas osan vastauk-

sissa korostui auttajan rooli. Työntekijäksi itseään nimittäneet haastateltavat korostivat 

ammatti-identiteetistä puhuessaan ammatillisuutta sekä työn rajaamista. Puolestaan ne 

haastateltavat, jotka kokivat itsensä vahvemmin auttajina, puhuivat enemmän halustaan 

auttaa asiakasta sekä halustaan tehdä nimenomaan auttamistyötä. Ammatillisesta mi-

näkuvasta puhuessaan osa haastateltavista pohti omien tunnereaktioiden suhdetta 

omaan ammatillisuuteen. Eräs haastateltava kertoi aiheesta näin: 

 

“Jos nousee kyyneleet silmiin, ni sit alkaa miettiä, että mä oon kuitenkin työntekijä 
ja mä oon ammattilainen, et voinks mä tässä nyt näyttää sitä tunnetta, mikä tulee. 
Onks se niinku ammattimaista. – –. Ei tarvi olla joku täydellinen ammattilainen, joka 
tietää kaikesta kaiken, koska eihän kukaan voi tietää kaikest kaikkea. Kyl mä koen, 
et se on ihan mahdollista olla niinku epävarma ja niinku siitä myös puhuu täällä.”  
(H1) 

 

Ylläolevasta sitaatista käy hyvin ilmi, kuinka oman ammatillisen minäkuvan sekä amma-

tillisuuden rajojen pohtiminen on jatkuvasti läsnä työntekijän työn arjessa. Vaikka haas-

tateltavat tiedostivat hyvin ammatillisen roolin merkityksen ja pyrkivät pitäytymään roo-

lissa, he joutuivat kuitenkin työssään pohtimaan omaa ammattirooliaan suhteessa omiin 

tunteisiinsa. Itsereflektointi ja keskustelu ammatillisuuden rajoista kuuluvatkin saumatto-

masti työyhteisön arkeen. 

 

7.3 Kohtaamisen herättämät tunteet ja reaktiot 

 

Pyysimme haastateltavia muistelemaan jotakin koskettavaa asiakaskohtaamista ja ku-

vailemaan tätä omin sanoin. Haastateltavat kuvasivat asiakastapauksia, joissa työnteki-

jät olivat joutuneet toimimaan vastoin omaa ammattietiikkaa, tilanteita, joissa lapset kär-

sivät sekä tilanteita, joissa kuolema oli jollain tapaa läsnä. Haastateltavien kuvaamat 
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asiakaskohtaamiset herättivät heissä useimmiten surun ja säälin tunteita asiakasta ja 

hänen tilannettaan kohtaan. Osa haastateltavista kertoi kokeneensa myös vihan tun-

netta väkivallan tekijää kohtaan, pelkoa lasten turvallisuuden puolesta sekä ahdistusta 

ja toivottomuutta. Pyytäessämme haastateltavia kertomaan kohtaamisen herättämistä 

fyysisistä reaktioita, kaikki mainitsivat itkun, silmien kostumisen ja itkuun purskahtami-

sen. Muita fyysisiä reaktioita olivat muun muassa sydämen tykytys ja pulssin nousu. 

Haastateltavat kuvailivat myös tunnetta sisäisestä kiehumisesta sekä vartalon läpi kul-

kevasta aallosta tai väristyksestä. Eräs haastateltavista kertoi, että asiakkaiden tilanteet 

tulevat hänellä usein uniin.  

 

Osa haastateltavista tunnisti kokeneensa tunteiden siirtymistä asiakkailta itselleen. Eräs 

haastateltavista kuvasi tunteiden siirtoa näin: 

 

“Asiakas, josta huomasin, että se tunteiden siirto, sellanen transferenssi, oli niin 
vahvaa, kun hän oli mieleltään aika sekava. Se oli sellasta, niinku tosi paljon jan-
kuttamista. Et hän koko ajan meni sellasta kehää niissä asioissa, että ei pystyny 
puhumaan viikkokausiin mistään muusta. Hän ärsyynty tähän järjestelmään ja 
mä ehkä vähän ärsyynnyin hänen mukana vaikka ei se mulle oo tehny mitään 
pahaa. – –. Hän varmaan siirsi niitä tunteita minuun. Olin helpottunut, kun hän 
lähti.” (H3) 

 

Sitaatti havainnollistaa hyvin tunteiden siirtymiseen liittyvän prosessin. Asiakkaan voi-

makas tunnetila on vaikuttanut työntekijään, ja työntekijä on alkanut kokea samankaltai-

sia ärsytyksen tunteita kuin asiakas. Vain yksi haastateltavista ei kokenut samaistuvansa 

asiakkaiden tilanteisiin eikä hän myöskään ollut kokenut tunteiden siirtoa. Muut haasta-

teltavista tunnistivat kokeneensa tunteiden siirtoa ja samaistumista asiakkaisiin. He ker-

toivat usein tunnistavansa tunteiden siirron vasta jälkikäteen, kun asiakaskohtaaminen 

on päättynyt. Eräs haastateltavista kertoi, että erityisesti asiakkaan kokemat toivotto-

muuden tunteet siirtyvät hänelle. Hän kuvasi tilannetta näin: 

 

“Ja just se kun asiakas tuntee vaikka semmosta toivottomuutta, niin kyl se siirtyy.” 
(H5) 

 

Sitaatissa haastateltava kertoi erityisesti asiakkaan kokemien toivottomuuden tunteiden 

olevan niitä tunteita, jotka hän tunnistaa siirtyvän ja tarttuvan häneen itseensä. Keskus-

tellessamme työssä esiintyvistä toivottomuuden ja turhautumisen tunteista kolme vii-

destä haastateltavasta nosti esiin viranomaisyhteistyöhön liittyvät haasteet. He kuvasivat 

viranomaisyhteistyöhön liittyviä toivottomuuden tunteita näin: 
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“Kyllä välillä tunnen toivottomuutta, kun meillä ei oo päätösvaltaa, emme voi vai-
kuttaa.” (H2)  

 

“Toivottomuus tulee ehkä enemmänkin yhteistyökumppaneiden kautta. Et jos ei 
saa asiakkaan asiaa eteenpäin vaan sen takia, että joku viranomainen on oikeesti 
haluton tekemään yhteistyötä tai sit siinä on jotain muuta. Sellasissa tilanteissa 
joskus tuntee toivottomuutta.” (H4) 

 

Yllä olevista sitaateista käy ilmi, kuinka työssä heräävät voimakkaat tunteet eivät aina 

liity suoraan asiakkaiden kertomuksiin ja kokemuksiin, vaan voivat nousta myös muista 

työhön liittyvistä tekijöistä. Turvakodin asiakkaiden ollessa maahanmuuttajataustaisia 

naisia liittyy työhön paljon käytännön asioiden hoitamista, kuten esimerkiksi maahan-

muuttoviranomaisten kanssa asiointia. Eräs haastateltavista koki, että asiakkaan toipu-

misprosessi hidastuu tehottoman viranomaisyhteistyön vuoksi. Juuri viranomaisyhteis-

työ herätti haastateltavissa turhautumisen ja toivottomuuden tunteita, ei niinkään asiak-

kaiden kertomukset. 

 

7.4 Altistavat tekijät 

 

Haastatteluissa kävimme läpi myötätuntouupumiselle altistavia tekijöitä muun muassa 

haastateltavia erityisesti koskettaneiden asiakastapausten kautta. Työntekijöiden kerto-

muksissa nousi erityisesti esiin voimakas samaistuminen asiakkaaseen sekä lasten traa-

giset kohtalot myötätuntouupumiselle altistavina tekijöinä. Vähäinen työkokemus koettiin 

myös uupumiselle altistavaksi tekijäksi. Seuraavissa luvuissa avaamme tarkemmin myö-

tätuntouupumiselle altistavia tekijöitä, jotka ilmenivät haastateltavien kertomuksissa. 

 

7.4.1 Työntekijän samaistuminen asiakkaan tunteisiin  

 

Haastatteluissa nousi esiin työntekijöiden yksityiselämään liittyvät tapahtumat ja niiden 

merkitys samaistumisen tunteiden kokemiseen. Kaksi viidestä haastateltavasta kertoi 

tunteneensa voimakasta samaistumisen tunnetta asiakasta ja hänen tilannettaan koh-

taan. Nämä asiakastilanteet palauttivat haastateltavien mieleen heidän omaan yksityis-

elämäänsä liittyviä tapahtumia, minkä vuoksi he olivat kokeneet vahvaa samaistumisen 

tunnetta asiakkaaseen. Toinen haastateltavista ilmaisi samaistumisen tunteensa näin: 

 

“Musta tuntuu, niin – – mä oon ihan niinku, ihan kun mä olisin hänen saappais-
saan.” (H2) 
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Samaistumista omien henkilökohtaisten kokemusten kautta kokeneet haastateltavat ker-

toivat asiakastilanteista, jotka olivat koskettaneet heitä erityisesti. Toinen haastatelta-

vista liikuttuikin kyyneliin muistellessaan tilannetta:  

 

“Se oli niin raskas se tilanne ja se perhe. Se oli niin vasta sattunut, kun he tuli 
tähän, he oli kaikki sillai ehkä shokissa. Mä eläydyin kyllä siihen tunteeseen, 
mutta siihen vaikuttaa myös se, että multa on oma [läheinen] kuollut. Niin eläydyin 
niiden [läheisten] tunteeseen kanssa.” (H3) 

 

Olemme muokanneet sitaattia poistamalla siitä tunnistettavat osat ja korvaamalla ne ha-

kasulkeissa olevalla sanalla suojellaksemme haastateltavan anonymiteettia. Ylläole-

vasta sitaatista ja siihen liittyneestä reaktiosta haastattelutilanteessa käy kuitenkin hyvin 

ilmi, miten vahvoja tunteita samaistumisen kokemukset voivat työntekijöissä herättää. 

Samaistumisen taustalla on haastateltavien oma vastaavanlainen kokemus kuin mitä 

asiakas käy läpi saapuessaan turvakotiin. Vaikka työntekijöiden kokemukset eivät ole 

täysin samanlaisia, tunnetasolla samaistuminen asiakkaan tunteisiin voi olla hyvin voi-

makasta. Asiakkaan tunteisiin samaistuttiin myös tilanteissa, joissa työntekijä pyrki em-

patian avulla ymmärtämään asiakkaan kokemusta. Näissä tilanteissa samaistuminen ei 

vaikuttanut olevan yhtä voimakasta kuin yllä mainituissa tilanteissa. 

 

7.4.2 Lapset asiakkaina 

 

Pyysimme haastateltavia muistelemaan jotakin koskettavaa asiakaskohtaamista, jolloin 

kolme viidestä haastateltavasta kuvaili kohtaamista, johon liittyi olennaisesti lapsen kär-

simys. Haastateltavat kertoivat tilanteista, joissa lapsi tai lapset olivat joutuneet raa`an 

väkivallan uhreiksi tai sen todistajiksi. Tällaiset tilanteet koettiin henkisesti kuormittavim-

miksi. Eräs haastateltavista kuvasi häntä koskettavia tilanteita seuraavasti: 

 

“Yleensä semmoset, et kuulee et lapsille on tehty jotain vaik raakaa väkivaltaa tai 
tämmöstä.” (H1) (kysyttäessä koskettavista asiakaskohtaamisista) 

 

Eräs haastateltava pohti oman äitiytensä merkitystä kohdatessaan työssään traumati-

soituneita lapsia. Haastateltava kertoi tuntevansa säälin ja kauhunsekaisia tunteita, 

koska peilaa lapsiasiakkaiden kohtaloita omaan lapseensa. Hän kuvaili tunteitaan seu-

raavin sanoin: 

 



35 

  

“Mua koskettaa kaikkein eniten aina ne tilanteet, ku lapsille on sattunut, ku lapsia 
on kohdeltu väärin. – –. Jotenkin ku on itekin äiti, niin ne on ollu koko mun työhis-
torian ajan tässä semmosia vaikeempia. Ehkä peilaa, jos omalle lapselle tapah-
tus jotakin.” (H3) 

 

Lasten kohtaama kärsimys ja sen nostattamat tunteet korostuivat haastateltavien kerto-

muksissa heitä erityisesti koskettaneista asiakaskohtaamisista kysyttäessä. Tämä ko-

rostui etenkin niissä tilanteissa, joissa haastateltava oli myös itse äiti. Ne haastateltavat, 

jotka olivat itse äitejä, kertoivat ajattelevansa lapsiasiakkaiden kohtaloita oman lapsensa 

kautta. 

 

7.4.3 Vähäinen työkokemus 

 

Neljä viidestä haastateltavasta kertoi, että työkokemus on auttanut heitä asettamaan ra-

jat työlle. Yksityiselämän ja työn erottaminen toisistaan on helpottunut työkokemuksen 

karttuessa. Haastateltavat kertoivat myös tunteidenkäsittelytaitojensa sekä oman am-

matillisen minäkuvan kehittymisestä työkokemuksen myötä. Työkokemuksesta puhutta-

essa osa haastateltavista toi esiin työuran alkuun liittyneen epävarmuutta ja tunnista-

neensa uupumisen oireita. 

 

“Mulla on aikaisempaa kokemusta väkivaltatyöstä, mä oon tehny keikkaa ennen 
ku tässä aloitin. Mutta jotenkin se, että sitten kun sitä tekee täyspäiväsesti, niin 
kyl sen huomas, että ei se ollu ihan helppoa.” (H5) 

 

Sitaatista käy ilmi, että haastateltava on kokenut täyspäiväiseen työhön siirtymisen kuor-

mittavana, vaikka hän on aikaisemminkin tehnyt väkivaltatyötä. Eräs haastateltavista 

pohti myös omaa uraansa turvakodissa. Hän kuvaili työn aloittamiseen liittyvää henkistä 

prosessia ja tunteita näin: 

 

“Silloin kun alotti turvakotityöskentelyn, niin silloin ehkä mietti enemmän. Mut ei 
ehkä pelkästään niitä asiakkaita, vaan muutenkin koko työskentelyä tavallaan.  
Se on semmonen tietynlainen prosessi, kun alottaa, koska siinä on niin paljon 
sitä kaikkea, just niitä tunteita ja kuulee niin paljon kaikkea. Se on mun mielestä 
semmonen, mikä pitää tavallaan käydäkin lävitse itsensä kanssa, koska siinä voi 
myös huomata sen, että ei sovi tähän työhön.” (H4) (Kysyttäessä tulevatko työ-
asiat mieleen vapaa-ajalla) 

 

Yksi haastateltava nosti esiin myös lomien puutteen työuran alkuvaiheessa. Hän koki 

lomien puutteen lisänneen uupumisen tunteita työssään ja kertoi hyvinvointinsa lisään-

tyneen lomien vakiintumisen myötä. Nämä kaikki ylläolevat sitaatit ja kertomukset ku-
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vastavat haastateltavien kokemuksia siitä, kuinka haasteellista kokopäiväisen työn aloit-

taminen on. Työuran alkuvaiheessa oleva työntekijä joutuu pohtimaan paljon omia työ-

tapojaan, tunteiden käsittelyään sekä työn rajaamisen keinoja. Myös ympäristöstä ja ra-

kenteista tulevat haasteet, kuten uusi työyhteisö ja lomien puute, voivat kuormittaa uutta 

työntekijää. 

 

7.5 Suojaavat tekijät 

 

Haastatteluissa emme suoraan kysyneet haastateltavilta myötätuntouupumiselta suo-

jaavista tekijöistä. Keskustelimme laajemmin teemoista, kuten työyhteisö, yksityiselämä 

ja tunnetyöskentely. Nämä teemat pohjaavat myötätuntouupumisen teoriaan ja niiden 

avulla pyrimme kartoittamaan työntekijöiden ajatuksia. Haastatteluissa nousi esiin, että 

haastateltavat kokivat seuraavat teemat nimenomaan suojaaviksi tekijöiksi ja merkityk-

sellisiksi päivittäisen työssäjaksamisen kannalta. Näin ollen käytämme termiä suojaavat 

tekijät, sillä näkemyksemme mukaan se kuvaa parhaiten haastateltavien kokemuksia. 

 

7.5.1 Itsereflektio 

 

Keskustelimme haastateltavien kanssa työn herättämien tunteiden käsittelystä. Omien 

tunteiden ja kokemusten reflektointi nousi haastatteluissa esiin toistuvasti. Vaikka osalla 

haastateltavista oli haasteita eritellä tapojansa käsitellä työn herättämiä tunteita, kaikki 

kuitenkin tunnistivat itsereflektoinnin merkityksen työn kuormitukselta suojaavana teki-

jänä.  

 

Osa haastateltavista koki, että tunteiden käsittelytaidot ovat kehittyneet työuran aikana. 

Eräs haastateltavista kuvasi tunteiden käsittelytaitojen muutosprosessia näin: 

 

“Jotain täällä pään sisällä varmaan on tapahtunut, että on pärjännyt paremmin.– 
–. Ehkä siihen on vaan tullu sellasta parempaa ymmärrystä, jotenkin perspektii-
viä, että näitä nyt on ja sitä varten mä täällä oon, että mä autan näitä ihmisiä.” 
(H5) 

 

Sitaatti tuo hyvin esiin, että kehittyminen työssä vaatii työntekijältä itsereflektiota. Haas-

tateltava on kokenut, että muutokset omassa ajatteluprosessissa ovat myös muokanneet 

hänen näkemystään omasta ammatillisesta minäkuvastaan. Ainoastaan yksi viidestä 



37 

  

haastateltavasta kertoi perehtyneensä myötätuntouupumiseen ilmiönä käymällä koulu-

tuksissa ja luennoilla. Hän toteaakin, että teorian tuntemuksen kautta hänen itsetunte-

muksensa on lisääntynyt. Hän kuvasi asiaa näin: 

 

“Mun mielestä se on tärkeetä, että se teoria ja käytäntö yhdistyy. Jaksaa töissä 
paremmin, kun pystyy peilaamaan sitä omaa käytöstä, tai oivaltaa, että “okei mä 
olinki siksi näin ja näin ja tämmönen ja tämmönen”.” (H3) 

 

Sitaatti kuvastaa hyvin, miksi työntekijän olisi tärkeä tietää ja ymmärtää esimerkiksi tun-

teiden siirron, sekundäärisen trauman ja myötätuntouupumisen teoriaa. Ymmärrys teo-

riasta lisää H3:n mukaan hyvinvointia, kun työntekijä ymmärtää työssä heränneiden re-

aktioiden ja tunteiden syitä ja pystyy sitä kautta tarkastelemaan paremmin myös omaa 

toimintaansa. Kun keskustelimme tunteidenkäsittelytaidoista, monet haastateltavista pu-

huivat keskustelun ja tilanteiden purkamisen merkityksestä. Myös unohtaminen yhtenä 

suojakeinona nousi haastatteluissa esiin. Eräs haastateltavista totesikin, että hän unoh-

taa nopeasti turvakodin entiset asiakkaat. Haastateltava pohti sen olevan suojakeino, 

jonka hän on mahdollisesti kehittänyt tiedostamatta itselleen. 

 

7.5.2 Työn rajaaminen 

 

Kysyttäessä työn ja yksityiselämän välisestä suhteesta haastateltavien vastaukset olivat 

vaihtelevia. Kolme viidestä haastateltavista koki, että raja työn ja yksityiselämän välillä 

on selkeä ja työasiat eivät palaudu vapaa-ajalla mieleen. Kaksi viidestä haastateltavasta 

taas koki rajanvedon haasteellisemmaksi ja työasiat tulivat usein mieleen vapaa-ajalla. 

Vastauksista kävi ilmi, että tasapainoa työn ja yksityiselämän välillä edisti perhe-elämä, 

erityisesti omien lasten tai kumppanin kanssa vietetty aika. Osa haastateltavista kertoi, 

että heillä on tapana purkaa työasiat mielestään tekemällä jotain heille mieluista heti työ-

päivän päätyttyä. Seuraavat sitaatit kuvastavat haastateltavien erilaisia tapoja irtaantua 

työstä: 

 

“Mul on sellanen tapa, että mä katon vaikka jotain komediaohjelmaa telkkarista. 
Kun kattoo jotain ohjelmaa, nii keskittyy vaan siihen. Sitte lähtee työjutut pois 
mielestä.” (H5)  

 

“Lapsen kanssa menee paljon aikaa ja sitten mä harrastan liikuntaa. Sillon joskus 
alkuvuosina mä aloin juoksemaan. Mä lähin aina töiden jälkeen heti juoksemaan. 
Tyhjensin päätä.” (H3) 

 



38 

  

“Pienistäkin jutuista mä puhun kaikkien kaa. Ennen ku mä lähen kotiin tai vapaalle 
tai lomalle. Niin mä haluan ensin kertoo muille, vähä niinku kuulla mielipiteitä.” 
(H2) 

 

Ylläolevista sitaateista käy ilmi, että työntekijöillä on monenlaisia keinoja, joilla he irrot-

tautuvat työstään. Komediaohjelman katsominen, juoksulenkki ja puhuminen työkaverei-

den kanssa ovat kaikki keinoja purkaa työasiat mielestä. Vastauksista käy ilmi se, kuinka 

erilaisia työn rajaamisen keinot voivat olla. Työasioita voi purkaa mielestä toiminnallisin 

keinoin, kuten liikunnalla tai juttelemalla mielessä pyörivistä työasioista työpaikalla en-

nen kotiin ja vapaa-ajalle lähtöä.  

 

Pääosin haastateltavat kokivat pystyvänsä rajaamaan hyvin työ- ja yksityiselämän toi-

sistaan. Jotkin erityisen koskettavat asiakastilanteet ja -kohtaamiset saattoivat tulla työn 

ulkopuolella heidän mieleensä. Tätä tapahtui erityisesti silloin, jos jokin ulkopuolinen asia 

muistutti heitä kyseistä asiakkaasta ja tilanteesta. Työkokemus oli auttanut monia haas-

teltavia löytämään omat keinonsa rajata työtä. Työn rajaamiseen liittyi kuitenkin myös 

haasteita. Eräs haastateltava kuvasi tuntemuksiaan seuraavanlaisesti: 

 

“Välillä musta tuntuu, että mulla ei oo muuta kun työ.” (H2) 

 

H2 koki työn rajaamisen ajoittain vaikeaksi ja työasiat tulivat hänen mieleensä usein va-

paa-ajalla. Keskustelimme työn rajaamiseen liittyen myös työntekijöiden turvattomuuden 

kokemuksista vapaa-ajalla. Yksi haastateltavista koki työnsä takia huolta läheistensä tur-

vallisuudesta ja oli tämän takia asettanut omat tietonsa salaisiksi. Turvattomuuden ja 

pelon tunteet työn ulkopuolella ovat yksilöllisiä ja niihin liittyy työntekijän nykyiset sekä 

menneet asiakaskokemukset. Suurin osa haastateltavista kuitenkin kertoi, etteivät koe 

työnsä vuoksi turvattomuuden tai pelon tunteita. Haastateltavien aiemmin kokemat tur-

vattomuuden tunteet vapaa-ajalla olivat liittyneet yksittäisiin asiakastilanteisiin tai -tapah-

tumiin, jolloin turvattomuuden tunne oli lisääntynyt väliaikaisesti työn ulkopuolella. 

 

7.5.3 Työyhteisö 

 

“Ne omat tunteet pitää pystyä jollakin tavalla myös suodattaa. Ja sitä varten 
meillä on sitten työkaverit, esimies ja työnohjaus. Jos mulla tulee jotain semmosia 
oloja tai muuta, niin mä käyn ne siellä lävitse.” (H4) 

 

Ylläoleva sitaatti tuo hyvin esiin, millaisessa roolissa työyhteisö ja sen tuoma tuki näyt-

täytyvät työntekijälle. Haastatteluista kävi ilmi, että Turvakoti Monassa on tiedostettu 
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työn emotionaalinen kuormittavuus ja pyritty myös rakenteellisin keinoin tukemaan työn-

tekijöiden jaksamista. Turvakoti Monassa tällaisia yhteisesti sovittuja toimintamalleja on 

esimerkiksi se, että vuorossa on useimmiten kaksi työntekijää ja että päivittäiset raport-

tiajat voidaan tarvittaessa käyttää raskaiden tapahtumien yhteiseen purkuun ja käsitte-

lyyn.  

 

Kaikki haastateltavat kokivat työyhteisön tuen merkittäväksi oman jaksamisensa kan-

nalta. Käytännössä työyhteisön tuki tarkoittaa päivittäisiä keskusteluja ja raportteja sekä 

viikoittaisia tiimipalavereita koko työyhteisön kesken. Lisäksi Turvakoti Mona järjestää 

työntekijöilleen työnohjausta ja työterveyshuollon. Työterveyshuolto tarjoaa muun mu-

assa työterveyspsykologin palveluita. Haastateltavat kuvasivat ajatuksiaan työyhteisön 

tukeen liittyen seuraavasti: 

 

“Koen kyllä, että työyhteisö tukee ja uskallan sanoa ja myöntääkin, että “hitto nyt 
ei niinku mikään onnistu”. Koen että pystyn puhumaan ihan avoimesti niistä tur-
hautumisen tunteista.” (H3) 

 

“Kun vuoro vaihtuu, – – niin sillon me käydään läpi asiakkaat ja myös meidän 
tunteita ja näin. Ja joka päivä. – –. Vähä niinku yhdessä pohditaan ja mietitään.” 
(H2) 

 

Sitaatit kuvastavat työyhteisön merkitystä työntekijöiden jaksamisen kannalta. Osa haas-

tateltavista kertoi, että he voivat mennä milloin tahansa pyytämään apua ja tukea työto-

vereiltaan esimerkiksi haastaviin asiakastilanteisiin tai omien tunteiden käsittelyyn liit-

tyen. Useimmat haastateltavista kokivat myös, että työyhteisössä on helppo ilmaista tur-

hautumisen sekä epäonnistumisen tunteita ja kokemuksia. Kolme viidestä haastatelta-

vasta nosti esiin erityisesti esimieheltään saamansa tuen. Kynnys hakea tukea esimie-

heltä koettiin pääosin matalaksi. Yksi haastateltavista puolestaan mainitsi työyhteisön 

sisäisen huumorin yhtenä suojaavana tekijänä. Haastateltava kertoo huumorin merkityk-

sestä näin: 

 

“Meidän työyhteisössä on hyvä huumori, se auttaa. Semmonen musta huumori 
on aina välillä läsnä. Se on mun mielestä tärkein juttu, että on työyhteisössä hyvä 
olla. Vaikka se kuulostaa kamalalta, että vitsaillaan, mutta se on vaan tärkeetä 
siinä, että sitten jaksaa, ettei koko ajan synkistele.” (H5) 

 

Haastateltava kertoo, että työyhteisössä vallitsee hyvä huumorintaju. Huumori edesaut-

taa ja ylläpitää haastateltavan mukaan työyhteisön hyvää ilmapiiriä. Vaikka työntekijöi-

den keskinäinen huumori voisi ulkopuolisen korviin kuulostaa haastateltavan mukaan 

kamalalta, on huumorin kautta asioiden käsittely tärkeää työssäjaksamisen kannalta. 
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7.6 Uupumisen kokemukset ja avun hakeminen 

 

Kysyimme haastateltavilta kokevatko he, että heillä on tilaa tuntea uupumusta työssään. 

Kaikki viisi haastateltavaa tunsivat, että heillä on tilaa tuntea uupumusta ja työyhteisössä 

voi kertoa näistä tunteista. Keskustelimme myös avunpyytämisestä ja siitä, onko apua 

helppo pyytää. Kokemukset avunpyytämisen helppoudesta erosivat toisistaan. Suurin 

osa haastateltavista koki avunpyytämisen luontevana ja heillä oli luottamus siihen, että 

työyhteisö vastaa heidän tunteeseensa sekä huomioi heidän tarpeensa. Eräs haastatel-

tava toi esiin, että luonteenpiirteet vaikuttavat avunpyytämiseen. Hän kertoi itse olevansa 

avoin ja kannustavansa myös muita avoimeen keskusteluun. Haastateltava totesi, että 

avun pyytäminen on hänelle helppoa. Yksi haastateltavista puolestaan kertoi avunpyy-

tämisen olevan hänelle vaikeaa. Hän kuvaili ajatuksiaan seuraavalla tavalla: 

 

“Kyl se varmaan saattais olla aika vaikeeta, vaik tietää et siitä voi kertoa. Jos ei 
vaan jaksa – – pitäis mennä lääkärille tai hakee sairaslomaa. Mut kyl sitä var-
maan kuitenkin yrittäis pitkittää, et en mä nyt viitti, et kyllähän mun pitää jaksaa. 
Se on varmaan jossain tuol päässä, semmonen, että kyllähän minun nyt pitää 
jaksaa. Jos tulis semmonen tilanne, niin vois olla aika vaikee kuitenkin sit hakee 
sitä apua, vaik tietää et sitä pitäis ja kannattais.” (H1) 

 

Kolme viidestä haastateltavasta kertoi kokeneensa uupumusta jossakin vaiheessa työ-

uraansa. Yksi haastateltavista kertoi hakeneensa uupumiseensa apua esimieheltään ja 

työterveydestä. Uupumus ilmeni hänellä muun muassa väsymyksenä ja itkuisuutena. 

Haastateltava totesi, että keskusteluavun myötä hän sai uusia ajatuksia ja välineitä 

työssä toimimiseen. Kokemus kääntyikin haastateltavan mielestä enemmän positii-

viseksi, sillä hän oppi suojautumaan paremmin työn kuormittavilta tekijöiltä. Yksi haas-

tateltavista kertoi kokeneensa uupumusta uransa alussa runsaan työ- ja asiakasmäärän 

vuoksi. Myös liiallinen vastuu kuormitti häntä, mikä haastateltavan mukaan johti uupumi-

seen.   
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8 Johtopäätökset 

 

8.1 Empatian eri muodot 

 

Työntekijät kokivat empatian yhdeksi tärkeimmäksi työvälineekseen. Haastateltavien 

mielestä tärkeää on, että asiakkaalle välittyy kokemus siitä, että hän on tullut kohdatuksi 

empaattisesti. Työntekijän tuleekin pyrkiä aktiivisesti ja tietoisesti osoittamaan empatiaa 

asiakkaalleen. Monikulttuurisessa työssä on erityisen tärkeä ilmaista myötäelämisen tun-

teita myös elein ja ilmein. Työntekijät kertoivat empatian merkityksestä työssään todel-

listen asiakasesimerkkien avulla. Vastauksissa näkyi sekä emotionaalisen empatian että 

kognitiivisen empatian muotoja. Työntekijät puhuivat jonkin verran asiakkaan tunteisiin 

samaistumisesta, mutta he tiedostivat samaan aikaan roolinsa suhteessa asiakkaaseen. 

Työntekijän tulee ymmärtää asiakkaan tilanne ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti varmis-

taen samalla se, että asiakas tuntee tulleensa kohdatuksi empaattisesti (Nissinen 2007: 

71–72). 

  

Työntekijät puhuivat empatiasta sekä ammatillisena työvälineenä että luonteenpiirtee-

nään. Ne työntekijät, joiden vastauksissa korostui empatia luonteenpiirteenä, näyttivät 

kokevan työssään suurempaa emotionaalista kuormitusta kuin muut haastateltavat. Hei-

dän vastauksissaan korostui myös enemmän emotionaalinen empatia eli asiakkaan tun-

teisiin samaistuminen ja tässä tunnetilassa toimiminen. Voimakkaan emotionaalisen em-

patian kokemiseen liittyykin suurempi riski jäädä kiinni asiakkaan tunnetilaan ja näin ol-

len myös työ voi olla kuormittavampaa (Nissinen 2007: 71). Puolestaan ne työntekijät, 

jotka puhuivat empatiasta enemmänkin ammatillisena työvälineenä, näyttivät kokevan 

vähemmän emotionaalista kuormitusta. Heidän vastauksistaan oli selkeämmin erotetta-

vissa emotionaalisen empatian lisäksi myös kognitiivisen empatian merkkejä. Voidaan-

kin sanoa, että empatiaa tulisi käyttää asiakaskohtaamisissa tietoisesti, sillä se suojaa 

työntekijää emotionaaliselta kuormitukselta. Työntekijä ei voi heittäytyä asiakkaan tun-

teen vietäväksi, vaikka kokisikin empatiaa tätä kohtaan.  

 

8.2 Auttamistyön herättämät tunteet ja reaktiot 

 

Turvakodin työntekijät olivat kokeneet työtilanteissa muun muassa surua, sääliä, pelkoa, 

vihaa, turhautumista ja toivottomuutta. He kuvasivat myös onnistumisen tunteita, jotka 

liittyivät usein asiakkaan tilanteen etenemiseen sekä yhteyden löytymiseen asiakkaan 



42 

  

kanssa. Asiakaskohtaamisten herättämät tunteet ilmenivät työntekijöissä usein myös 

fyysisinä reaktioina. Haastateltavat nimesivät fyysisiksi reaktioiksi itkun, silmien kostumi-

sen, pulssin nousun ja erilaiset väristyksen kokemukset. Yhteneväistä työntekijöiden 

vastauksissa oli kokemus siitä, että omien tunteiden näyttäminen asiakkaalle hallitusti 

on hyväksyttävää. Tunteet ja reaktiot, joita työntekijät nimesivät, olivat keskenään hyvin 

samankaltaisia. Näin ollen voimme todeta, että turvakotityö herättää työntekijöissä luon-

nollisesti tunteita ja reaktioita eivätkä ne ole riippuvaisia yksilöstä.  

 

Ammattilaisen rooliin kuuluu olennaisesti myös voimakkaiden tunteiden läpikäyminen, 

eikä sitä voida ulkoistaa työtilanteista. Työntekijä ei ole ympäristöstään irrallinen toimija, 

joka olisi ihmiselle luonnollisten tunnekokemusten ja reaktioiden ulkopuolella. Erilaisten 

tunteiden ja reaktioiden herätessä olennaista on se, miten työntekijä niihin suhtautuu ja 

miten hän niitä käsittelee. Tunnistetaanko tunteet luonnolliseksi osaksi työtä? Hyväk-

syykö työntekijä tunteensa ja käsittelee niitä? Nissisen (2007: 112–116) mukaan ammat-

tilaisten kesken saattaa vallita yhä ajatus, että inhimillinen reagointi ei kuulu ammatti-

identiteettiin, vaan ajatellaan, että työntekijän tulisi olla hallittu ja tasapainoinen tilan-

teessa kuin tilanteessa. Erilaiset reaktiot työtilanteissa voivatkin aiheuttaa työntekijässä 

häpeää tai syyllisyyttä. Jos nämä tilanteet, tunteet ja reaktiot jäävät käsittelemättä, niihin 

saatetaan jäädä sisäisesti kiinni. Työntekijä saattaa myös kehittää haitallisia selviytymis-

keinoja; turvautua päihteisiin tai vältellä sosiaalisia tilanteita ja suhteita. Onkin erityisen 

tärkeää, että työstä nousevat tunteet ja reaktiot käsitellään, jotta emotionaalinen kuormi-

tus ei käy liian suureksi. (Nissinen 2007: 112–116.) 

  

Työntekijän on hyvä tunnistaa oman kehon ja mielen reaktioita jo asiakastilanteessa, 

jotta työntekijä voi huolehtia jaksamisestaan. Tulostemme mukaan näyttää kuitenkin 

siltä, että omien tunteiden tunnistaminen ja reflektointi tapahtuu pääosin vasta asiakas-

tilanteiden jälkeen, yksin sekä yhdessä työyhteisön kanssa. Kehon reaktioihin tulisi kiin-

nittää huomiota jo itse asiakastilanteessa, sillä tämä suojaa työntekijää kiinnittymästä 

liikaa asiakkaan tunnekokemukseen. Turvakoti Monan työntekijöiden työssäjaksamista 

voisikin parantaa kehittämällä työntekijöiden omien tunteiden ja reaktioiden tunnista-

mista sekä huomioimista jo asiakastilanteessa. Tätä voidaan kutsua kaksoistietoisuuden 

kehittämiseksi, jolloin kiinnitetään huomiota sekä asiakkaan kertomukseen sekä tarkkail-

laan omia reaktioita samanaikaisesti (Rothschild & Rand 2010: 100–102). Osa näistä 

reaktioista, kuten sydämen sykkeen nousu, voidaan tulkita osaksi somaattista empatiaa 

eli empatian kehollisia puolia. Se, tunnistavatko työntekijät tällaiset reaktiot osana em-

patiaa, jäi tutkimuksessamme selvittämättä. 
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8.3 Myötätunto uuvuttaa – siltä voi suojautua 

 

Kerromme luvussa seitsemän, että osa työntekijöistä kuvaili empatiaa myös yhtenä luon-

teenpiirteenään. Tuloksemme osoittavat, että ne työntekijät, jotka kuvasivat itseään eri-

tyisen empaattisiksi ihmisiksi, korostivat ammatillisuudessaan auttamisnäkökulmaa. He 

olivat kokeneet työuransa aikana myös jonkin tasoista uupumusta ja heillä oli enemmän 

haasteita työn rajaamisessa kuin niillä työntekijöillä, jotka korostivat ammatillisessa mi-

näkuvassaan enemmän omia taitojaan kuin auttajan roolia. Työntekijät, jotka eivät ko-

rostaneet työn auttamisnäkökulmaa ja mielsivät empatian enemminkin työvälineeksi, ko-

kivat työn rajaamisen helpommaksi. Nissisen (2007: 200) mukaan työn rajaaminen on 

yksi tärkeimmistä myötätuntouupumiselta suojaavista tekijöistä. Työn ja vapaa-ajan erot-

taminen toisistaan suojaa työntekijää myötätuntouupumiselta sekä ylläpitää työntekijän 

tietoisuutta omasta ihmis- ja maailmankuvastaan. On keskeistä, että työntekijä kokee ja 

näkee itsensä myös ainutkertaisena ihmisenä ja erillisenä työstään. Työntekijän am-

matti-identiteetti sekä hänen omat käsitykset itsestään ammattilaisena vaikuttavat hänen 

työssä toimimiseen ja emotionaaliselle kuormitukselle altistumiseen. (Nissinen 2007: 66, 

200). 

  

Myötätuntouupumiselle altistavia tekijöitä olivat asiakkaan tunteisiin samaistuminen, lap-

siasiakkaat sekä vähäinen työkokemus. Tulostemme mukaan samaistuminen asiakkaan 

tilanteeseen voi tapahtua kahdella tapaa; työntekijä voi empatian kautta alkaa kokea sa-

mankaltaisia tunteita kuin asiakas tai työntekijän oma, yksityiselämään liittyvä kokemus 

voi aktivoitua asiakkaan kertomuksen myötä ja näin työntekijä samaistuu asiakkaan ti-

lanteeseen. Jos työntekijällä on samankaltainen kokemus kuin asiakkaalla, samaistumi-

sen tunteet ovat voimakkaampia ja vähemmän hallittavissa, sillä työntekijän oma trauma 

voi aktivoitua. Silloin, kun samaistumiseen ei liity työntekijän henkilökohtaista koke-

musta, asiakkaan tunnekokemukseen kiinnittymistä on helpompi ehkäistä esimerkiksi 

itsereflektion ja työn rajaamisen avulla. Tuloksissa käy vahvasti ilmi, että lapsiasiakkai-

den kohtalot lisäsivät kaikkien työntekijöiden emotionaalista kuormitusta ja näin nostivat 

myötätuntouupumisen riskiä. Lasten kanssa työskenneltäessä myös työntekijän oma äi-

tiys lisäsi samaistumisen tunteita.  Lapsiasiakkaat ja työntekijän oman trauman aktivoi-

tuminen ovat suuressa roolissa, kun puhutaan myötätuntouupumiselle altistavista teki-

jöistä (Figley 1995b: 16). Tuloksemme ovatkin näiltä osin hyvin samankaltaisia ja joh-

donmukaisia myötätuntouupumisen teorian kanssa. 
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Myötätuntouupumisen teoriassa ei nosteta erityisesti esille vähäisen työkokemuksen 

merkitystä myötätuntouupumisen syntyyn (Figley 1995a; Nissinen 2007). Tulostemme 

perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että vähäinen työkokemus luo haasteita työn mo-

nille eri osa-alueille sekä näin ollen lisää riskiä myötätuntouupumisen kokemuksille. Työ-

uran alussa luottamus työyhteisöön ei ole välttämättä vielä rakentunut, ja tämän vuoksi 

työyhteisön tarjoamaa tukea voi olla vaikeampi hyödyntää. Usein työuran alkuun liittyvät 

myös vähäiset lomat. Tämä on työstä palautumisen kannalta haitallista, sillä juuri lomat 

edesauttaisivat työntekijää palautumista työstään. Tuloksemme osoittavat vahvasti, että 

työntekijän vähäinen työkokemus on yhteydessä työn rajaamisen vaikeuksiin sekä puut-

teellisiin itsereflektiotaitoihin. Työuran alussa työntekijän olisikin erityisen tärkeää tiedos-

taa myötätuntouupumisen riski, mutta myös työyhteisön tulisi tunnistaa tämä riski ja huo-

mioida se työn rakenteissa.  

 

Tuloksemme työkokemukseen liittyen ovat hieman eriäviä työuupumusta kartoittaneen 

Terveys 2000 -tutkimuksen kanssa, jonka mukaan yli 34 vuoden työkokemus lisää työ-

uupumusta (Ahola ym. 2004: 4111). Emme koe ristiriitaa näiden tutkimusten tulosten 

välillä, sillä syyt uupumisen taustalla voivat olla hyvinkin erilaisia työkokemuksen pituu-

desta riippuen. Tutkimuksessamme jokainen haastateltava nosti esiin työkokemuksen 

merkityksen ja kokivat vahvasti, että työkokemus on kehittänyt heidän itsereflektiotaitoja 

sekä opettanut heitä suhtautumaan työhönsä ja toimimaan työssään. Myös osa työnte-

kijöistä nosti esiin, että uupumisen kokemuksia on esiintynyt erityisesti juuri työuran 

alussa. Näin ollen voimme päätellä, että vähäinen työkokemus on myötätuntouupumi-

selle altistava tekijä. 

  

Tärkeimmiksi myötätuntouupumiselta suojaaviksi tekijöiksi aineistosta nousi itsereflek-

tio, työn rajaaminen sekä työyhteisö. Ne työntekijät, joiden tunteidenkäsittelytaidot sekä 

työn rajaamisen keinot vaikuttivat kehittyneemmiltä, kokivat työssään vähemmän emo-

tionaalista kuormitusta.  Näillä työntekijöillä oli myös enemmän työkokemusta sekä kou-

lutusta kuin niillä työntekijöillä, jotka kokivat haasteita työn rajaamisessa sekä tunteiden 

nimeämisessä. Kuten aikaisemmin toimme esille, ne työntekijät, jotka vaikuttavat identi-

fioituvan vahvemmin auttajiksi, kokevat myös haasteita työn rajaamisessa. Tulostemme 

mukaan sekä työn rajaaminen ja itsetuntemus ovat tärkeimmät keinot, joilla työntekijä 

voi suojautua myötätuntouupumiselta. Työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan suojaa 

työntekijää myötätuntouupumiselta sekä ylläpitää työntekijän tietoisuutta omasta ihmis- 

ja maailmankuvastaan (Nissinen 2007: 200).   
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Tulostemme mukaan osa Turvakoti Monan työntekijöistä on kokenut työuransa aikana 

jonkinlaista uupumusta. Emme voi kuitenkaan tämän tutkimuksen perusteella määritellä, 

onko kyseessä ollut juuri myötätuntouupumus. Työntekijät kertoivat haastatteluissa uu-

pumisen kokemuksista, mutta kukaan ei itse nimennyt uupumustaan omin sanoin myö-

tätuntouupumiseksi. Myötätuntouupumusta voidaan kuitenkin pitää sosiaalialalla yhtenä 

työuupumisen muotona. Herää myös kysymys, ovatko työntekijät olleet tietoisia myötä-

tuntouupumisen käsitteestä silloin, kun ovat kokeneet uupumusta. Työntekijöiden kuvai-

lemissa uupumisen kokemuksissa oli kuitenkin paljon yhteneväisyyksiä myötätuntouu-

pumisen teorian kanssa. 

  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Turvakoti Monan työntekijöillä on riski myötätun-

touupumiseen aivan kuten muillakin kriisi- ja väkivaltatyötä tekevillä sosiaalialan ammat-

tilaisilla. Myötätuntouupumiselle altistavat ja suojaavat tekijät kietoutuvat tiivisti yhteen 

työntekijän ammatillisen minäkuvan kanssa. Altistavia ja suojaavia tekijöitä ei voida erot-

taa toisistaan, vaan ne ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Työkokemus lisää työnte-

kijän itsereflektiotaitoja ja kykyä rajata työtään. Myös ammatillinen minäkuva kehittyy 

työkokemuksen myötä. Työyhteisön tarjoama tuki hyödyttää eniten niitä, jotka kokevat 

luottamusta ja turvallisuutta työyhteisössä. Emotionaaliseen kuormitukseen ja uupumi-

sen kokemuksiin liittyi vahvasti asiakkaan tunteisiin samaistuminen emotionaalisen em-

patian kautta, vähäinen työkokemus sekä työn rajaamisen haasteet. Lapsiasiakkaat puo-

lestaan vaikuttavat kaikkiin työntekijöihin riippumatta työkokemuksesta tai ammatillisesta 

minäkuvasta. Myös yhteneväisyydet työntekijän ja asiakkaan kokemuksissa, ja tästä 

seuraava asiakkaan tunteisiin samaistuminen, vaikuttavat yhtä lailla työntekijöihin työko-

kemuksen pituudesta tai ammatillisesta minäkuvasta riippumatta. 
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9 Pohdinta 

 

Olemme pyrkineet kuvailemaan työskentelyprosessiamme mahdollisimman yksityiskoh-

taisesti ja avoimesti sekä tuomaan esiin perustelut tekemiemme valintojen takana. Va-

lintamme perustuvat myötätuntouupumisen teoriaan ja tutkimukseen, sekä ilmiöön liitty-

vään muuhun tutkimukseen kuten traumatisoitumisen ja työuupumisen prosesseihin, 

joita olemme kuvanneet työssämme. Tutkimuksen luotettavuuden eli validiteetin sekä 

reliabiliteetin arviointi ja pohdinta on tärkeä osa opinnäytetyöprosessia. Laadullinen tut-

kimus oli opinnäytetyömme kannalta luonnollinen valinta, sillä tavoitteena oli tutkia yksit-

täisten työntekijöiden kokemuksia, eikä tarkoituksena ollut pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin. 

Opinnäytetyömme sisältää väistämättä osittain omaa näkemystämme, sillä me teimme 

päätökset siitä, keitä haastattelemme ja mitä kysymme haastateltavilta. Emme kuiten-

kaan itse vaikuttaneet siihen, ketkä Turvakoti Monan työntekijöistä valikoitui haastatelta-

vaksi, vaan haastateltavien hankinnan tutkimukseemme organisoi Turvakoti Mona itse. 

Koemme, että tutkimuksemme on validi, sillä teemahaastattelujen kautta saimme kerät-

tyä olennaista tietoa liittyen työntekijöiden kokemuksiin. Tutkimuksen aineisto vastaa 

myös tutkimuskysymyksiimme. Reliabiliteetin eli toistettavuuden arviointi on haastavam-

paa, sillä opinnäytetyömme tarkoitus oli tutkia yksittäisten työntekijöiden yksilöllisiä ko-

kemuksia. Tuloksista löytyy kuitenkin paljon yhtymäkohtia myötätuntouupumisen teori-

aan, mikä mielestämme antaa osviittaa tutkimuksemme reliabiliteetista.  

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia asiakkaiden em-

paattisesta kohtaamisesta sekä myötätuntouupumisesta. Tavoitteena oli saada selville, 

mitkä tekijät altistavat myötätuntouupumiselle ja mitkä puolestaan suojaavat työntekijöitä 

myötätuntouupumiselta. Koemme, että onnistuimme työmme tavoitteissa hyvin. Tutki-

muksemme tuotti oleellista tietoa Turvakoti Monan työntekijöiden kokemuksista. Työssä 

tarkastelimme juuri työntekijöiden kokemia työn vaikutuksia, eikä tarkoituksena ollut tut-

kia myötätuntouupumisen ilmenemistä yleisesti. Olisimme voineet kysyä suoraan työn-

tekijöiltä, onko myötätuntouupumus heille tuttu käsite tai ovatko he kokeneet juuri myö-

tätuntouupumusta. Emme nostaneet haastattelukysymyksissä myötätuntouupumisen 

käsitettä erityisesti esiin, sillä koimme sen liian johdattelevaksi. Haastattelumme teemat 

nousivat vahvasti myötätuntouupumisen teoriasta, ja pyrimme sitä kautta vastaamaan 

tutkimuskysymyksiimme riittävän kattavasti. Haastateltavat olivat kuitenkin tietoisia tut-

kimuksemme aiheesta, sillä ennen haastatteluihin osallistumista he olivat tutustuneet 

saatekirjeeseen, jonka lähetimme kaikille haastatteluihin osallistuville. 
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Myötätuntouupumisen ilmiön tutkiminen ja tietoisuuden lisääminen on tärkeää, sillä työ-

peräinen uupumus on koko yhteiskuntaa koskettava asia. Kuten tuomme esiin työmme 

luvussa neljä, sosiaalityöntekijöiden sairauspoissaolojen taustalla ovat mielenterveyden 

häiriöt useammin kuin millään muulla ammattiryhmällä. Vaikka kyse on sosiaalityönteki-

jöistä, näkemyksemme mukaan tämä voidaan rinnastaa koskemaan yleisemmin kaikkia 

sosiaalialalla työskenteleviä, myös sosionomeja. On syytä huomata, että yhteiskunnan 

alati muuttuvat olot vaikuttavat erityisesti juuri sosiaalialan työntekijöihin, sosiaalialan 

työn ollessa lailla säädeltyä. Ulkoapäin tuleviin muutoksiin on sopeuduttava, samalla kun 

työn sisältö muuttuu. Muutosprosessit vievät usein aikaa, ja voivat osaltaan lisätä uupu-

misen kokemusta.  

 

Opinnäytetyötä tehdessämme pohdimme paljon sosiaalialan opiskelijoiden asemaa työ-

uransa alkuvaiheessa olevina uusina työntekijöinä. Onko myötätuntouupuminen opiske-

lijoille tuttu ilmiö? Tulostemme mukaan vähäinen työkokemus sekä kokopäiväiseen työ-

hön siirtyminen ovat tekijöitä, jotka altistavat työntekijöitä myötätuntouupumiselle. Koke-

muksemme mukaan sosionomin (AMK) koulutuksessa ei nosteta riittävästi esille autta-

mistyöhön olennaisesti liittyviä riskejä, kuten myötätuntouupumista. Myös opinnäytetyö-

prosessin aikana keskustellessamme muiden opiskelijoiden kanssa huomasimme, että 

myötätuntouupumus oli suurimmalle osalle vieras käsite, vaikka emotionaalinen kuormi-

tus ja uupumisen kokemukset vuorovaikutukseen liittyen olivat tuttuja. Tämä herättääkin 

erityistä huolta siitä, onko opiskelijoilla riittävästi tietoa ja ymmärrystä aiheesta? Jos työn-

tekijä ymmärtäisi jo työuransa alussa, miten asiakkaiden traumaattiset kokemukset ja 

kertomukset voivat häneen itseensä vaikuttaa, hänellä olisi paremmat mahdollisuudet 

edistää omaa hyvinvointiaan ja suojautua kuormittavilta tekijöiltä.  

 

Opinnäytetyöstämme nousee jatkotutkimusehdotuksia liittyen muun muassa myötätun-

touupumisen ennaltaehkäisyyn. Olimme kiinnostuneita siitä, mitkä tekijät työntekijät itse 

kokivat myötätuntouupumiselle altistaviksi ja siltä suojaaviksi tekijöiksi. Työmme tuloksia 

voi hyödyntää Turvakoti Monan työn suunnittelussa ja kehittämisessä niin, että työn ra-

kenteet ennaltaehkäisisivät työntekijöiden myötätuntouupumusta. Koska oman työn ra-

jaaminen ja itsereflektiotaidot nousivat vahvasti esille suojaavina tekijöinä, niiden kehit-

tämiseen olisi hyvä keskittyä. Aiheesta voisi tehdä esimerkiksi jatko-opinnäytetyön, jossa 

voisi tarkastella, miten kehittää turvakodin työntekijöiden itsereflektiotaitoja tai millaisilla 
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menetelmillä työn rajaamista voidaan kehittää. Opinnäytetyömme voi toimia myös kes-

kustelun avaajana opiskelijoiden keskuudessa, sillä myötätuntouupumisesta olisi tärkeä 

jakaa tietoa tuleville sosiaalialan ammattilaisille.  
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