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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö tarkastelee perhetyötä ja perhetyön kuormittavia tekijöitä. Tarkoituksena 

on kartoittaa myös perhetyöntekijöiden työssä jaksamista. Tutkimuksen tavoite on avata per-

hetyön kuormittavia tekijöitä sekä keinoja, voimavaroja ja työnhallintataitoja, joilla perhe-

työntekijä selviytyy kuormittavista tekijöistä. Tarkoituksena on myös herätellä alalla opiske-

levia tiedostamaan perhetyön haasteita ja tunnistamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia tule-

vaa työtä varten. 

 

Perhetyön käsite on laaja ja perhetyötä tehdään erilaisissa toimintaympäristöissä. Perhetyön 

ammattilaisia on eri ammattiryhmissä ja ammattinimikkeet vaihtelevat. (Rönkkö & Rytkönen 

2010, 27.) Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan perhe-

työtä, joka tarjoaa kunnille avohuollon palveluja ja tekee sosiaalihuoltolain mukaista perhe-

työtä, että lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä. Perhetyön eri muotoja ovat 

ehkäisevä perhetyö, korjaava perhetyö sekä kriisiperhetyö (Rönkkö & Rytkönen 2010, 32-34). 

Perhetyöntekijän tehtävänä on arvioida yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa, missä asioissa 

perhe tarvitsee apua. Perhetyöntekijän tulee hallita hyvät vuorovaikutustaidot sekä tuntea 

itsensä hyvin, jotta hän voi auttaa muita. 

 

Aluksi käsitellään teoreettista viitekehystä, joka koostuu perhetyöstä. Siinä käydään läpi per-

hetyötä, hieman perhetyön historiaa, perhetyötä ammattina ja kuormittavuutta sekä niistä 

selviytymiskeinoja. Lisäksi tuodaan esille työssä jaksamista yleisellä tasolla, koska emme löy-

täneet aikaisempaa tutkimusta perhetyöntekijöiden työssä jaksamisesta. Seuraavaksi kerro-

taan tutkimuksen toteutuksesta ja selvitetään tutkimukseen valittuja menetelmiä. Tämän jäl-

keen tuodaan esiin tutkimuksen tulokset, luotettavuus ja eettisyys. Viimeisenä opinnäytetyö 

sisältää pohdintaa esillä olevista asioista. 

 

2 Perhetyö 

Perhetyö voi olla sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista tai lastensuojelulain (417/2007) mu-

kaista perhetyötä. Sosiaalihuoltolain 14 §:ssä säädetään sosiaalipalvelujen järjestämät tuen 

muodot, johon kuuluu perhetyö. Sosiaalihuoltolain 18 §:ssä mainitaan, että perhetyön tarkoi-

tuksena on turvata ja tukea lapsen tai nuoren kehitystä. Lastensuojelulain 36 §:ssä säädetään 

lastensuojelun avohuollontukitoimista, johon kuuluu tehostettu perhetyö. Sosiaalihuoltolain 

mukainen perhetyö ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta, mutta lastensuojelulain mukaiseen 

tehostettuun perhetyöhön ovat oikeutettuja lastensuojelun asiakkaat. 
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Lastensuojelun avopalvelun perhetyö on tukimuoto, jonka taustalla on viranomaisten huoli ja 

tarve selvittää perheen tilannetta. Työskentely lähtee arvioinnista, jossa tarkastellaan mihin 

asioihin perhe tarvitsee tukea. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 213.) Perhetyötä tehdään monilla 

eri tahoilla. Opinnäytetyössämme tutkimme yksityisen sektorin perhetyöntekijöiden kokemuk-

sia ja näkemyksiä perhetyön kuormittavuudesta. Perhetyö voidaan jakaa perhetyöksi ja per-

hepalveluksi. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista, kun taas perhepalvelulla voi-

daan tukea perhettä ilman erityistä suunnitelmaa ja tavoitteita. Erottelu ei ole kuitenkaan 

helppoa, koska perheen tilanne voi muuttua hetkessä ja silloin myös pelkkä tuki ei riitä vaan 

tarvitaan interventiota eli ulkopuolista puuttumista perheen elämään. (Reijonen 2005, 33.) 

Eri kunnat toteuttavat perhetyötään erilaisin tavoin. Koulut, lastenneuvolat, varhaiskasvatus 

sekä erilaiset perhekeskukset harjoittavat eri muotoista perhetyötä (Perhetyö 2015). 

 

Perhetyölle on olemassa monia erilaisia määritelmiä ja täsmällistä määritelmää on vaikea kir-

joittaa. Perhetyössä tarvitaan monipuolista perehtyneisyyttä sekä taitoa elämän eri osa-alu-

eista. (Reijonen 2005, 14.) Perhetyöllä on erilaisia muotoja. Perhetyö voi olla ehkäisevää per-

hetyötä, joka tarkoittaa, että puututaan perheen vaikeuksiin varhaisessa vaiheessa ja tuetaan 

sekä autetaan arjen käytänteissä. Se voi olla korjaavaa perhetyötä, jossa autetaan perhettä 

heidän arjen haasteissa ja ongelmissa, jotka ovat kärjistyneet niin, etteivät he itse kykene 

niitä selvittämään. Perhetyö voi myös olla kriisiperhetyötä, kun perhe on kohdannut äkillisen 

kriisin ja heidän esimerkiksi taloudellinen tilanne muuttuu äkillisesti tai perhettä kohdanneen 

onnettomuuden takia, silloin perhe tarvitsee pikaista tukea. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 32-

35.) Perhetyö voidaan jakaa välittömään tai välilliseen perhetyöhön. Välittömän perhetyön 

subjekti on kokonainen perhe tai yhteisö, jotka asuvat yhdessä ja toimivat niin kuin perhe. 

Välillisen perhetyön subjekti on taas joku perheenjäsen, johon perhetyö suoraan profiloituu. 

Välillisessä perhetyössä myös muu perhe tai yhteisö huomioidaan, mutta he ovat enemmän 

taka-alalla. (Reijonen 2005, 31-32.) 

 

Perhekeskukset toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaan ja tukevat lap-

sia, nuoria sekä perheitä. Seurakunnat, järjestöt sekä yksityisen sektorin toimijat tekevät yh-

teistyötä perhekeskuksien kanssa ja näin perheet saavat tukea monilta eri tahoilta. (Perhe-

keskus 2015.) Kolmannen sektorin ylläpitämissä perhekahviloissa sekä perhetaloissa työsken-

tely tapahtuu vapaaehtoisvoimin, mutta se on kuitenkin ammatillisesti koordinoitua toimintaa 

(Palvelukokonaisuudet 2016). Kaikenlainen valistus- sekä tiedotustyö voidaan myös laskea per-

hetyöksi, jos se vain jollain tavalla auttaa lasta tai perhettä heidän haasteissaan (Vilén, Sep-

pänen, Tapio & Toivanen 2014, 25). Kunnissa on myös perhetukikeskuksia, jotka tarjoavat lap-

sille ja perheille erityispalveluja, joihin kuuluvat esimerkiksi mielenterveys-, psykiatriset- 

sekä päihdepalvelut. Kuntien perhetukikeskukset järjestävät lastensuojelun avohuollon palve-

luja sekä kuntoutus ja kriisityötä. (Palvelukokonaisuudet 2016.) 
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Perhetyöntekijän tehtäviin kuuluu arvioida perheen tilannetta sosiaali- ja terveysalan asian-

tuntijoiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Tehtävä on auttaa ja tukea perhettä heidän ar-

jessaan ja auttaa löytämään perheelle oikeanlaisia tukitoimia. Perheen tarpeet voivat olla 

monenlaisia. (Perhetyöntekijä 2015.) Perhetyöllä on tarkoitus tukea perhettä ja parantaa hei-

dän sisäisiä voimavaroja ja vuorovaikutusta (Perhetyö 2015). Perhetyötä tehdään suunnitel-

mallisesti sekä tavoitteellisesti. Tavoitteet asetetaan perheen kanssa yhdessä, mutta perhe-

työntekijällä on myös lakien ja asetusten antamia velvollisuuksia perheeseen tehtävää työtä 

kohtaan. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 29.) Perhetyö on hyvin moniammatillista työtä. Moniam-

matilliset verkostot kokoontuvat ja verkostoituvat yli hallintorajojen pyrkiessään edesautta-

maan moniongelmaisia lapsia ja perheitä mahdollisemman joutavasti sekä perhettä kuunnel-

len. Hallintorajojen yli menevissä asiakaskeskeisissä tapaamisissa, ammattilaiset tarvitsevat 

aina asiakkaan kirjallisen luvan, koska verkostopalavereissa asioita puhutaan asiakkaiden ni-

millä. (Vilén ym. 2014, 35.) 

 

Perhetyön keskeiset periaatteet ovat jaettu lapsi-, perhe- sekä asiakaslähtöiseen ajatteluun. 

Lapsilähtöisyyden periaatteena on auttaa lapsen hyvää ja turvallista kasvua ja samalla tukea 

koko perhettä prosessin aikana. Perhelähtöisyyden periaatteena on auttaa ja tukea koko per-

hettä, vaikka vain yksi perheestä olisi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas. Perhe ja siihen 

kuuluvat henkilöt ovat oman elämänsä ammattilaisia ja perhetyöntekijät auttavat heitä hei-

dän haasteissaan. Asiakaslähtöisyyden periaate tarkoittaa, että lapsi tai aikuinen on oma-

aloitteinen sekä itsenäinen asiakas, jonka tahto ja tarpeet selvitetään avoimesti asiakasta 

kunnioittaen sekä kuunnellen. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 17-

18.) 

 

Perhetyöntekijän tulee tunnistaa eri lakeja, joita hän voi tarvita työskennellessään erilaisten 

perheiden kanssa. Kunnan sosiaalityöntekijät, lakimiehet sekä potilasasiamiehet auttavat per-

hetyöntekijöitä lain tulkitsemisessa, jos he tarvitsevat apua. Perhetyössä käytettäviä lakeja 

ovat esimerkiksi perustuslaki, henkilötietolaki, julkisuuslaki, kansanterveyslaki, sosiaalihuol-

tolaki, lastensuojelulaki, nuorisolaki, rikoslaki sekä muita lakeja. (Vilén ym. 2014, 36-40.) 

Ammatillisen sosiaalipedagogisen työskentelyn oleellisia käsitteitä ovat osallisuus, yhteisölli-

syys, dialogisuus, sosiaalinen diagnoosi sekä arjen ymmärtäminen. Ammattilainen näkee työs-

sään erilaisia ongelmia ja kohtaloita ihmisten elämässä. Ammattilainen pyrkii arkisuuntautu-

neella sosiaalipedagogiikan avulla saamaan asiakkaat ymmärtämään, että he voivat itse vai-

kuttaa oman elämänsä muuttamiseen erilaisten arjen muutoksien avulla. Ammattilaiset autta-

vat asiakkaita näkemään sekä oivaltamaan asioita omasta elämästään ja antamaan asiakkaille 

toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan. Sosiaalinen diagnoosi tarkoittaa sosiaalipedagogisena kä-

sitteenä perheen sosiaalisen ympäristön tarkastelua ennen interventiota eli väliintuloa. 

(Ranne, Sankari, Rouhiainen-Valo & Ruusunen 2005,16.) 
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Perhetyöntekijöitä tarvitaan nyky-yhteiskunnassa perheiden monimutkaisien vaikeuksien rat-

komiseen, yksinhuoltajien lasten kasvun tukemiseen sekä työstä tulevien paineiden ja haas-

teet selvittelemiseen, jolla on välitön vaikutus perhe-elämään. Monissa perheissä eletään 

myös uusioperhekuvioissa, jotka voivat osaltaan vaikuttavat myös perheiden avuntarpeeseen, 

koska perhekuviot ovat monimuotoistuneet. Sosiaalinen kanssakäyminen on myös nyky-yhteis-

kunnassa vähentynyt, esimerkiksi nuoret perheet eivät kehtaa tai osaa pyytää apua tai uu-

delle paikkakunnalle muuttaneet perheet eivät ole saaneet luotua uusia sosiaalisia suhteita, 

joilta voisi saada apua esimerkiksi lastenhoidossa. (Uusimäki, 2005, 98-100.) 

 

Perhetyön käytännöntoiminta muodostuu kolmesta tärkeästä vaiheesta, jotka pitävät sisällään 

monia erilaisia toimintoja. Perhetyön vaiheet ovat perhetyön aloittaminen, sen toteuttaminen 

sekä työskentelyn lopettaminen. Perhetyön aloittamisessa perheen tilannetta kartoitetaan, 

arvioidaan sekä etsitään perheelle tarkoituksenmukaiset palvelut, jotka tukevat perhettä hei-

dän haasteissaan. Perhetyön toteutusvaiheessa suunnitellaan ehdotus perheen tarpeisiin sekä 

keskustellaan perheen tavoitteista, jotka perhe päättää itse. Kaikkien perheen kanssa työtä 

tekevien sekä perheenjäsenten täytyy sitoutua perhetyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Per-

hetyön päättäminen voi tapahtua kahdesta syystä, perheen tavoitteet ovat täytyneet ja perhe 

ei enää tarvitse tukea tai luottamuksellinen työsuhde ei ole syntynyt perhetyöntekijän ja per-

heen välille. Silloin voidaan keskustella perheen kanssa asiasta ja päättää hoitosuhde ja tar-

vittaessa ohjata heidät saamaan apua jostakin muualta. (Järvinen ym. 2007, 74-82.) 

 

2.1 Perhetyön historia 

Perheitä on autettu suomalaisessa yhteiskunnassa eri vuosikymmenillä monilla erilaisilla toi-

mintamalleilla ja erilaisin perustein. Nykyinen monimuotoinen perhetyö on kehityksen tulos. 

Vaivaishoito organisoitiin seurakunnilta kuntien alaisuuteen vuonna 1865. Vaivaishoitoasetus 

määräsi vuonna 1879 kunnat auttamaan apua tarvitsevia lapsia sekä aikuisia, jotka ovat työ-

hön kykenemättömiä. 1900-luvulla käytettiin nimitystä köyhäinhoito, joka pohjautui sosiaali-

sen tukiverkostolle. Kunnat tehtävänä oli huolehtia lapsista silloin, jos perheen huoltaja ei ky-

ennyt töihin tai kuoli. Köyhäinhoitolaki 1922 ja lastensuojelulaki 1936 ovat merkittäviä saavu-

tuksia suomalaisen lastensuojelun kehityksessä. Nämä tapahtuivat kansalaissodan jälkeen ja 

myös lastenkotien määrä lisääntyi. Mannerheimin lastensuojeluliitto aloitti 1930-luvulla ko-

dinhoitajatoiminnan. Avun tarkoitus oli opastaa kasvatusasioissa ja ihan konkreettisesti auttaa 

lapsiperheitä lasten hoidossa. Kunnallinen kodinhoitotoiminta alkoi vuonna 1951, kun laki ko-

dinhoitajista tuli voimaan. Vuonna 1966 tuli laki kunnallisesta kodinhoitoavusta, joka mahdol-

listi kaikille avun. 1960-luvulla syntyi lasten ja perheidenpalveluihin uusi ajatuksia. Sosiaali-

turvan katsottiin kuuluvan kaikille ja merkittävä uudistus oli lapsilisä. (Järvinen ym. 2007, 50-

52.) 
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1980-luvulla parannettiin ja vahvistettiin lapsen elinoloja, kun sosiaalihuoltolakia 1984 uudis-

tettiin ja lastensuojelulaki 1983 ja laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983 tulivat 

voimaan. Silloin kunnille lisättiin vastuu työskennellä sekä valvoa lasten huolto ja tapaamisoi-

keuksia. (Järvinen ym. 2007, 51.) Lastensuojelun laitoksissa tapahtui uudistus 1980-1990 lu-

vulla. Lastensuojelulaitoksissa alettiin panostaa enemmän avohuollollisiin ja ratkaisukeskeisiin 

lastensuojelun työtehtäviin. (Reijonen 2005, 9.) Suomen lama 1990-luvulla vaikeutti perhei-

den tilannetta. Perheiden ongelmat kasvoivat sekä kerrostuivat laman vaikutuksesta kasvatus-

ongelmista taloudellisiin ongelmiin. Perhetyössä tapahtui silloin verkostoitumista, koska asiak-

kaat tarvitsivat moniammatillisempaa tukea. (Järvinen ym. 2007, 53.) 

 

2.2 Ammattina perhetyö 

Lait ja säädökset säätelevät perhetyötä. Lakien tarkoitus on suojata niin asiakasta kuin työn-

tekijääkin. Lait eivät kuitenkaan anna suoria ja yksipuolisia vastauksia siitä, mikä on hyvää tai 

pahaa ja, mikä on oikein tai väärin. Jokaisella ihmisellä on moraali. Se, millainen moraali ih-

misellä on vaikuttaa ihmisen käsitykseen oikeasta ja väärästä. Eettisyyteen kuuluu suvaitse-

vaisuus. Suvaitsevaisuuteen yhdistyy kyky sietää ja kunnioittaa erilaisuutta. Itsereflektio on 

kyky, jota tarvitaan eettisessä pohdinnassa. Itsereflektio tarkoittaa kykyä kuunnella, tutkia ja 

kuvata omia tunteita ja ajatuksia. Reflektoidessaan ihminen tulkitsee ja käsittelee toimin-

taansa. (Vilén ym. 2014, 62-63, 71.) 

 

Perhetyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Oman itsensä tunteminen, vaihtuvat roolit 

sekä persoonallisuus vaikuttavat käyttäytymiseen ja toimivat työvälineenä vuorovaikutukselle. 

Itsetuntemus ja itsetunto ovat tärkeitä työntekijälle. Hyvä itsetuntemus on pohja itsetunnolle 

ja minäkuvalle. Sensitiivisyys on kykyä huomata toisen tunteita ja tarpeita. Empatiakykyyn 

tarvitaan sensitiivistä herkkyyttä. (Vilén ym. 2014, 64-66.) Perhetyöntekijän on tärkeää mu-

kautua toistuvasti vaihtuviin asiakastilanteisiin työpäiviensä aikana, koska asiakastilanteet 

vaativat heiltä erilaisia rooleja sekä sopeutumista (Reijonen 2005, 13). 

 

Perhetyöntekijän ammatillisuuden tärkeimpiä taitoja ovat vuorovaikutustaidot asiakkaiden 

kanssa sekä reflektiokyky itsensä kanssa. Vuorovaikutustaitoihin luetaan tuen, turvan ja läsnä-

olon tunteen luomista asiakkaalle. Perhetyöntekijän täytyy kyetä arvioimaan työpanostaan 

sekä käyttämiään menetelmiä kyseiseen perheeseen. Perhetyöntekijä voi kehittää itseään 

ammatillisesti, reflektoidessaan sekä miettiessään miten olisi voinut toimia toisin asiakasper-

heen hyväksi. Avoin uteliaisuus sekä oman toiminnan kyseenalaistamineen vie perhetyönteki-

jän ammatillisuutta eteenpäin. (Vilén ym. 2014, 91-92.) Perhetyö on välillä haastavaa ja per-

hetyöntekijän on hyvä osata itsereflektointia. Siihen liittyy myös defenssien eli minän puolus-

tuskeinojen käyttö. Defenssien käyttö on hetkellisesti ja vaikeissa tilanteissa tärkeää, mutta 
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se ei saisi estää työntekijän psyykkistä työskentelyä. Työntekijän on hyvä tiedostaa myös asi-

akkaiden defenssien käyttö. (Vilén ym. 2014, 73.) Mannerheimin Lastensuojeluliitto on koulut-

tanut vuosina 2010-2014 kuntien erilaisia ammattilaisia reflektiiviseen työotteeseen. Koulu-

tuksessa keskitytään reflektiiviseen työotteeseen sekä mentalisaatiokyvyn kehittämiseen asi-

akkaiden parhaaksi ja koulutus vaatii ammattilaisilta motivaatiota kehittää itseään. Siinä am-

mattilaisten täytyy mennä itseensä ja tarkastella sekä analysoida omaa toimintaa sekä ajatte-

lutapoja. Ammattilaisen täytyy opetella suhtautumaan uteliaasti asiakkaan kokemuksiin sekä 

vuorovaikutustaitojen parantamiseen. (Viinikka 2014, 97-98.) 

 

Perhe- sekä auttamistyötä ei voi tehdä etätyönä tai teknisesti suorittaen, vaan se tulisi tehdä 

kohtaamalla asiakas kunnioittavasti sekä muistamalla jokaisen ihmisen ihmiskäsitys (Reijonen 

2005, 71). Perheiden kanssa tehtävässä työssä perhetyöntekijä integroi kontrollin sekä tuen 

asiakkaiden auttamiseksi (Reijonen 2005, 75). Perhetyöntekijän täytyy ymmärtää perhettä ko-

konaisuutena, jossa kuitenkin jokaisen perheenjäsenen päämäärät voivat olla erilaisia. Perhe-

työntekijän täytyy löytää perheen haasteet sekä heidän voimavaransa, joiden avulla lähde-

tään työskentelemään perheen auttamiseksi. (Reijonen 2005, 11.) Välittäminen on tärkeä osa 

perhetyötä. Asiakkaat kokevat saaneensa tukea ja apua silloin, kun ovat kokeneet, että heistä 

välitetään. Jokaisen perhetyöntekijän ammatillisuuteen kuuluu tärkeänä osata asettaa rajat 

auttajana ja työntekijänä. Luottamus perheeseen syntyy ajan kanssa. Siihen vaaditaan, että 

perhe kokee, että työntekijä on hyväksynyt heidän puutteensa. Tämän jälkeen perhe uskaltaa 

avoimesti puhua asioistaan ja näin päästään työskentelyssä eteenpäin (Vilén ym. 2014, 69-70, 

63.) 

 

Perhetyöntekijän työhön kuuluu myös dialogitaidot sekä neuvottelutaidot. Perhetyöntekijä 

tapaa perhettä erilaisissa ympäristöissä kuten esimerkiksi heidän kotonaan sekä virastoissa. 

Neuvottelutilanteissa tarvitaan dialogisuutta. Dialogi tarkoittaa keskustellessa vastavuoroi-

suutta kuuntelemisen ja puhumisen suhteen. Dialogissa ei tehdä nopeita johtopäätöksiä, vaan 

mahdollistetaan uudet oivallukset. Tarkoituksena on yhdessä löytää ratkaisuja asiakkaan ti-

lanteeseen. Asiakas toimii oman asioidensa tuntijana. Perhetyöntekijän tehtävänä on tuoda 

ammatillista tietoa sopivalla tavalla perheiden tarpeita huomioiden. Neuvottelutaidot kehit-

tyvät oman arvioinnin ja kokemuksen myötä. Suunnittelu-, yhteistyö-, ennakointi- ja viestin-

tätaidot kuuluvat neuvottelutaitoihin. (Vilén ym. 2014, 77-84.) 

 

Perhetyöntekijöiden työssä vaikeinta on sopeutua autettavien perheiden ennakoimattomuu-

teen sekä asioiden keskeneräisyyteen. Perhetyöntekijä voi tehdä suunnitelmallisia ennakko-

valmisteluja perhettä ajatellen, mutta ne eivät aina kuitenkaan toteudu, joten perhetyönte-

kijän joustavuus on tärkeää. Myös työntekijän asenteella on merkitystä. Perhetyöntekijältä 

täytyy löytyä perheen kohtaamiseen halua ja kunnioitusta. (Uusimäki, 2005, 105-106.) 

 



 12 

2.2.1 Perhetyön kuormittavuus 

Perhetyön haastavimpia tilanteita tulee perheiden kanssa, jotka eivät ymmärrä tarvitsevansa 

apua tai tulevat vastentahtoisesti perhetyön piiriin. Perheiltä ei löydy halua eikä voimavaroja 

työskennellä perheen parhaaksi, vaan heidän kielteiset ajatukset estävät edistyksellistä 

työskentelyä. Työntekijän tulee hyväksyä perheen tunnekokemus, joka lisää haastetta työ-

hön. Työntekijän tehtävänä on saada perhe motivoitumaan työhön sekä luoda luottamussuh-

detta. (Rautiainen 2001, 72-73.) 

 

Emotionaalinen kuormittuminen, jota kutsutaan myötätuntostressiksi, kuuluu perhetyöhön. 

Mikäli työntekijä ei tunnista tätä henkistä kuormittumista hänelle voi syntyä 

myötätuntouupuminen. Ihmissuhdetyössä työskentelevien voimavarojen tukemisessa on 

ensiarvoisen tärkeää muistaa, että pitää ensin huolehtia itsestä, jotta voi auttaa muita. 

Ammatillinen tuki on tärkeä asia, että työntekijällä on mahdollisuus jakaa toisen 

ammattilaisen kanssa hämmentäviä ja epävarmoja asioita tai tilanteita. Lisäksi armollisuus 

itseään kohtaan työntekijänä ja keskeneräisyyden sietokyky ovat tärkeitä voimavaroja. (Vilén 

ym. 2011, 86-87.) 

 

Sijaistraumatisoitumisessa työntekijä kokee suurta stressiä. Se voi syntyä esimerkiksi 

työntekijän kohdatessa ihmisiä, jotka ovat kokeneet järkyttäviä asioita tai uhkaavissa 

tilanteissa. Perhetyössä voi joutua työskentelemään tilanteissa, joissa on vaikea luoda 

luottamussuhdetta perheeseen ja näin kohdata voimattomuutta työskentelyyn. 

Organisaatiotekijöitä, jotka voivat altistaa sijaistraumatisoitumiselle ovat muun muassa liian 

iso asiakasmäärä, epäselvyydet vastuissa ja vähäinen johtaminen. Työntekijälle 

sijaistraumatisoitumisen voi näyttäytyä, ettei jaksa pitää huolta itsestään ja työasiat myös 

kulkeutuvat kotiin. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 295.) 

 

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa sosiaalityön kuormittavuus, voimavaratekijät ja 

sosiaalityöntekijöiden mielenterveys käsitteli sosiaalityöntekijöiden hyvinvointia. Tuloksissa 

ilmeni, että tunteiden eriyttäminen sekä ammattilaisen tietoisuustaidot saattoivat auttaa 

tutkittuja sosiaalityöntekijöitä puolustautumaan sekundaaritraumatisoitumista kohtaan. Osa 

tutkimuksen tutkituista sosiaalityöntekijöistä kestivät asiakkaihin kytkeytyvää empaattista 

kuormittavaisuutta enemmän, koska heillä oli taito mukauttaa omat tunnekokemukset sekä 

eriyttää ne asiakkaiden tuntemuksista. (Salo, Rantonen, Aalto, Oksanen, Vahtera, Junnonen, 

Baldschun, Väisänen, Mönkkönen & Hämäläinen 2016, 24.) 

 

Kuormitusta voi tulla monelta eri osa-alueelta ja yksi niistä on psykososiaalinen kuormitus. 

Psykososiaaliseen kuormitukseen luetaan työyhteisön sosiaalinen toimivuus, työn sisältö sekä 

töiden organisointi (Psykososiaalinen kuormitus 2016). Tärkeää psykososiaalisessa 

kuormittumisen tarkastelussa on persoonan oma kokemus tilanteesta. Arvioitaessa persoonan 
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kokemusta, siihen vaikuttavat hänen itseluottamus, oma selviytymiskyky sekä sinnikkyys. 

Arviointiin vaikuttavat myös työyhteisön yhteisöllisyys, kulttuuri sekä miten siellä tuetaan tai 

kannustetaan sekä hyvinä, että pahoina päivinä työntekijöitä. (Kantolahti & Tikander 2010, 

15-16.) Psykososiaalisen kuormituksen parantamiskeinoja voi olla yhteisten keskusteluiden 

lisääminen. Keskusteluissa esiintyvät havainnot, kritiikit sekä haastavat tilanteet käydään läpi 

ja hyväksytään myös erilaisten persoonien kiperätkin kommentit, koska erilaisista 

näkemyksistä ja niiden hyväksymisestä tulee rakentavampia johtopäätöksiä työyhteisölle 

(Kantolahti & Tikander 2010, 18-19.) 

 

2.2.2 Selviytymiskeinot perhetyössä 

Perhetyöntekijöiden yksi merkittävä työkalu on tunneäly. Tunneäly on läheisyyttä toisten ih-

misten kanssa, myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan sekä kykyä havainnoida asiakkaiden erilai-

sia tuntemuksia. Tunneälyn avulla myös perhetyöntekijän täytyy tutustua omiin tunteisiinsa 

sekä haavoittuvuuteen ja sitä kautta opetella lisää tunneälyä omat heikkoudet tunnistaes-

saan. Perhetyöntekijä käyttää työssään itseään työvälineenä ja omia ammatillisia vuorovaiku-

tustaitoja. Hänen täytyy siis olla sinut oman historiansa kanssa sekä kyetä huolehtimaan 

omasta hyvinvoinnistaan, jotta hän kykenee auttamaan muita ja työskentelemään heidän vai-

keiden asioiden kanssa. (Vilén ym. 2011, 64-65.) 

 

Työntekijän on hyvä löytää tasapaino työn, vapaa-ajan ja levon suhteen sekä löytää mielen 

tasapaino, joka toimii vastapainona työn kuormittaville tekijöille. Tärkeää on tiedostaa ja 

tunnistaa omat voimavarat ja osaa huolehtia tarpeistaan. Jokaisen tulisi huolehtia sosiaali-

sista suhteistaan ja suhteestaan itseensä. (Vilén ym. 2011, 87.) Oleellinen tekijä jaksaa työssä 

on taito irtautua psyykkisellä tasolla työstä. Erilaisilla rentoutuskeinoilla pitäisi vapaa-ajalla 

irrottautua työhön liittyvistä tunteista ja asioista. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 296.) 

 

Perhetyöntekijän tulee kiinnittää huomioita omaan työssä jaksamiseensa. Hänellä täytyy olla 

kyky havaita, kuinka paljon hän kykenee ottamaan asiakkaiden haasteita kerralla selviytyäk-

seen työmäärästään. Perhetyöntekijöiden tulee muistaa ihmisläheisissä työtehtävissä toimies-

saan, että heidän tulee käyttäytyä suvaitsevasti sekä asiakasta että itseään kohtaan. Perhe-

työntekijän oman hyvinvoinnin ollessa balanssissa, hän kykenee parhaiten auttamaan sekä 

jaksamaan työtehtävissään perheiden parissa. (Vilén ym. 2014, 85.) 

 

Perhetyöntekijä tarvitsee työssä jaksamiseensa erilaisia keinoja eli psyykkistä itsensä sääte-

lyä. Ne ovat erilaisia harrastuksia, joilla perhetyöntekijä tasapainottaa työn ja vapaa-ajan it-

selleen sopivaksi. Vaativa sekä välillä psyykkisesti kuormittava työ voidaan balansoida taide-, 

musiikki tai urheiluharrastuksella sekä rauhoittumalla läheistensä tai ystäviensä kanssa. Per-

hetyöntekijän tulee osata myös reflektoida itsensä kanssa sekä käsitellä omia defenssejä eli 
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minän puolustuskeinoja. Defenssien tarkoituksena on suojata liiallisilta tunneheilahteluilta ja 

haavoittuvuudelta. (Vilén ym. 2014, 73.) 

 

Perhetyöntekijöiden voimavarat voidaan jakaa kolmeen perusajatukseen, jotka ovat hyvin 

tärkeitä koko työyhteisössä sekä heidän työssä jaksamisen kannalta. Ne ovat tasapaino, tie-

dostaminen sekä yhteys muiden ihmisten kanssa. Perhetyöntekijän tulee pitää mielessä oma 

henkinen tasapaino, rauhallisuus sekä lepo ovat vastapainoa työlle. Tasapainoa tarvitaan 

myös suunniteltaessa työviikkoa ja asiakastapaamisia sekä asiakkaiden mahdollisia sekä objek-

tiivisia tavoitteita. Tiedostamista perhetyöntekijöiden tulisi hallita ainakin omien voimavaro-

jen havainnoinnissa, koska työ on tunnetyötä. Tiedostamisen tarkkailua tarvitaan myös työyh-

teisössä sekä tarvittaessa rajojen asettamisessa sekä itselle että työyhteisön muille jäsenille. 

Sen avulla perhetyöntekijät osaavat varjella sekä auttaa itseään. Perhetyöntekijöillä tulee 

olla yhteys muihin työyhteisön jäseniin, itseensä sekä läheisiinsä. Kaikkien näiden suhteiden 

ollessa tasapainossa perhetyöntekijällä, hän kykenee toimimaan luotettavasti sekä ammatti-

taitoisesti perheiden parissa. Perhetyöntekijän itsetuntemus sekä työyhteisön tuki auttavat 

hänen ammatilliseen itsetuntoon sekä ammatti-identiteetin kasvuun. (Vilén ym. 2014, 87-88.) 

 

Työn imu on positiivinen motivaatio- ja tunnetila, johon kuuluu omistautuminen työlle, hyvä 

ammatillinen itsetunto sekä energisyys. Työn imussa oleva hakee haasteita ja on sopeutuvai-

nen. Työn imua voi vahvistaa tekijöillä, kuten työn kiinnostavuudella, hyvillä sosiaalisilla suh-

teilla, innostavalla johtamisella. Vaikuttamismahdollisuudet ja esimiehen tuki ja palaute ovat 

myös tärkeitä. Työpaikan ilmapiiri ja tiedonkulku ovat merkittäviä motivaatiotekijöitä. 

(Rönkkö & Rytkönen 2010, 296.) 

 

2.3 Työssä jaksaminen 

Terveystalon johtava työterveyspsykologi Tuuli Viranta-Naulapää mainitsee Helsingin 

Sanomien artikkelissa, ettei löydy enää toimialaa, jossa ei olisi stressaantuneita työntekijöitä. 

Työterveyslaitoksen tehdyn tutkimuksen arvion mukaan, joka neljäs työikäinen Suomessa 

kärsii työn aiheuttamasta stressistä. Riskiryhmäksi Tuuli Viranta-Naulapää toteaa juuri 

ihmissuhdetyössä toimivat henkilöt. Työstä johtuva stressi voi aiheuttaa erilaisia oireita ja 

niitä voivat olla unettomuus, mielialan muutokset keskittymishäiriöt, kohonnut verenpaine, 

pääsärky sekä muitakin oireita. (Kun stressaa, lepuuta.. 2016.) 

 

Stressillä on erilaisia muotoja, se voi olla hyvää tai pahaa stressiä. Hyvän stressin aikana 

ihminen usein saa aikaiseksi paljon asioita, kun taas pahan stressin aikana ihmisestä tuntuu, 

ettei saa aikaiseksi mitään työtehtävää. Hyvä stressi voi olla yhtä vahingollinen kuin paha 

stressi jatkuessaan liian kauan. Silloin ihminen usein unohtaa levätä ja huolehtia itsestään 
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toimiessaan tehokkaasti vain muiden hyväksi. Lepo on paras stressinhallintataito. (Hyvä & 

paha stressi 2014.) 

 

Työterveyslaitoksella sekä Turun yliopistolla työskentelevä professori Paula Salo on tehnyt 

tutkimuksen, joka on osa Kunta 10 -tutkimusprojektia ja se on tehty vuosina 2005-2012. Siinä 

tutkittiin kunnan työntekijöiden töiden sekä terveyden muutoksia. Paula Salon tutkimuksesta 

kävi ilmi sosiaalityöntekijöiden suuri riski sairastua työperäisiin mielenterveydellisiin 

sairauksiin. Yleisiä oireita olivat stressiperäiset ahdistuneisuushäiriöt eli sosiaalisten 

tilanteiden pelot sekä paniikkihäiriöt ja masennus. Näitä oireita aiheuttavat usein mittavat 

työmäärät. (Masennusta ja stressiperäistä.. 2016.) Aivotutkija Minna Huotilainen toteaa 

Helsingin Sanomissa, että on ihan normaalia ajatella mielenkiintoista työtä myös vapaa-ajalla, 

mutta, jos työasiat alkavat kuormittamaan sekä vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin, niin se ei 

ole enää tervettä. Työntekijä tarvitsee vapaa-ajalleen tekemistä, josta hän saa nautintoa. 

Minna Huotilaisen mukaan mindfulness eli tietoisuustaidot tukevat työssä jaksamista, kun 

aivot saavat lepoa. Tutkitusti on osoitettu, että tietoisuustaidot auttavat monia, mutta 

kaikille tämä ei ole hyvä menetelmä. (Ahkera työntekijä voi.. 2016.) 

 

Työterveyslaitos on tehnyt tutkimuksen sosiaalityöntekijöiden hyvinvoinnista. Tutkimuksessa 

on käsitelty sosiaalityön voimavaratekijöitä ja kuormittavuutta sekä sosiaalityöntekijöiden 

mielenterveyttä. Tutkimuksessa kävi ilmi suomalaisten sosiaalityöntekijöiden kärsivän 

huomattavasti enemmän työn kuormittumisen aiheuttavista oireista kuin muiden 

Pohjoismaiden sosiaalityöntekijät. Kuormittavuutta aiheuttavia tekijöitä voivat olla 

työyhteisön vuorovaikutus, työnjärjestelyt, työyhteisön tilanne sekä työn merkitys. 

Kuormitusta aiheuttavat myös asiakkaiden tunnetilat ja niihin vastaaminen, haastavat 

asiakasneuvottelu ja mutkikkaiden ongelmien ratkominen. Nyky-yhteiskunnassa sosiaalialla on 

nähtävissä sosiaalialan asiakkaiden monikertaistuneet ongelmat, jotka suoraan vaikuttavat 

sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuuteen. Sosiaalialalla tehtävään parityöskentelyyn ovat 

vähentyneet resurssit vaikuttaneet niin, että nykyään töitä tehdään usein yksin. (Salo ym. 

2016, 6.) 

 

Elina Jäntin (2013, 13, 21-24) tutkielmassa perehdyttiin siihen miten työssä jaksamista on 

tutkittu ja käsitellyt aihetta kirjallisuuskatsauksen kautta. Tutkielmassaan hän tuo esiin työn 

kuormittavuutta aiheuttavan useat erilaiset tekijät, joita esiintyy alasta riippumatta. Stressi 

tietyssä määrin kuuluu työelämään ja auttaa myös tavoitteiden saavuttamisessa. Työstressi 

voi muodostua ongelmaksi, jos työntekijä ei kykene käsittelemään stressiä ja alkaa oireilla 

psyykkisesti tai fyysisesti. Työn fyysiset kuormittavuus tekijät liittyvät usein tuki- ja 

liikuntaelinten kiputiloihin ja sairauksiin. Psykososiaaliset kuormitustekijät voivat liittyä 

työmäärään, työyhteisössä esiintyviin ongelmiin, työympäristöön, työnsisältöön ja 

organisaatiokyvyn puutteellisuuteen tai ongelmiin johtamisessa tai organisaation 
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toimintatavoissa. Myös vähän haasteita tarjoava työ voi olla henkisesti kuormittavaa, jos se ei 

tarjoa työntekijälle riittävästi osaamistasoon suhteutettuna haasteita ja voi vaikuttaa 

motivaatioon heikentävästi. Jäntti oli tutkinut Lehdon ja Sutelan työolotutkimuksen tuloksia 

vuosilta 1977-2008. Suurimpina työn viihtyvyyttä lisäävinä tekijöinä tutkielmassa nousi itse-

näinen työ ja suhteet työkavereihin. Suhteet työkavereihin esiintyi etenkin naisten keskuu-

dessa ja sosiaaliala nousi esiin yhtenä alana, jotka arvostivat suhteita työkavereihin. Lisäksi 

työn mielenkiintoisuus, vaihtelevuus ja haasteellisuus sekä hyödyllisyyden tunne ja työpaikan 

henki koettiin merkittävästi vaikuttavan työssä jaksamiseen positiivisina tekijöinä. Työtä hei-

kentävinä suurimpina vaikuttajina nousi esiin kiire ja palkkaus. Lisäksi oleellisen tiedon 

puute, palautteen ja arvostuksen puute, työn pakkotahtisuus ja hankalat asiakkaat nousivat 

suurimmiksi tekijöiksi vaikuttaessa negatiivisesti työssä jaksamiseen. 

 

3 Tutkimuksen toteutus 

Keväällä 2016 pohdimme opinnäytetyön aihetta. Etukäteen Olimme jo miettineet, että aihe 

tulisi käsittelemään jollain tavalla perhetyötä, koska olemme kiinnostuneita perhetyöstä. Per-

hetyötä on viime aikoina tutkittu, mutta on suhteessa melko uusi tutkimuskohde. Perhetyön 

käsite on melko laaja ja perhetyötä voi tehdä niin monella sektorilla. Emme löytäneet aikai-

sempaa tutkimusta samasta aiheesta, joten päädyimme tutkimaan perhetyöntekijöiden työn 

kuormittavia tekijöitä, työssä jaksamista ja keinoja työssä jaksamiseen. 

 

Olemme suunnanneet sosionomikoulutuksen opintoja perhetyöhön ja olemme suorittaneet 

opintojaksot; monimuotoinen perhe-, perhetyön muotoja ja menetelmiä-, lastensuojelu- sekä 

nuoruuden tukeminen. Työharjoitteluita olemme tehneet perhetyön eri sektoreille. Perhetyön 

opintojaksot ovat olleet mielestämme mielenkiintoisia ja haluamme tietää, miten perhetyön 

ammattilaiset voivat tämän päivän työssään. Aihe on nyky-yhteiskunnassa ajankohtainen, 

koska monissa työyhteisöissä osa työntekijöistä työskentelee voimiensa äärirajoilla. 

 

Yhteistyökumppanin pohdinnan aloitimme alkuvuodesta 2016. Keväällä 2016 löysimme yhteis-

työkumppanin ja ehdotimme heille tutkimuksen aihetta. Sovimme touko-kesäkuussa yhteis-

työkumppanin kanssa tutkimuksen toteutuksesta ja toinen meistä tutustui harjoittelun kautta 

myös työyhteisöön. Yhteistyökumppanina on yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja, joka tar-

joaa kunnille avohuollon palveluja. Siellä tehdään muun muassa sosiaalihuoltolain mukaista 

perhetyötä, että lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä. Tutkittiin heidän perhe-

työntekijöiden työn kuormittavia tekijöitä, niiden vaikutuksia sekä keinoja, voimavaroja ja 

työnhallintataitoja selviytyä kuormittavista tekijöistä. Opinnäytetyössämme emme tule käyt-

tämään yhteistyökumppanin virallista nimeä. 
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3.1 Tutkimustavoite 

Tavoitteena on selvittää perhetyön kuormittavia tekijöitä. Jokaisen alalla opiskelevan sekä 

työskentelevän olisi hyvä löytää keinoja, voimavaroja ja työnhallintataitoja omaan työssä jak-

samiseen sekä myös jakaa sitä tietämystä muille työyhteisön jäsenille. Sosiaalialalla opiskele-

vien on hyvä jo opiskeluvaiheessa tiedostaa sosiaalityön psyykkinen kuormittavuus. 

 

Tämä opinnäytetyö on suunnattu kartoittamaan yhteistyökumppanin perhetyöntekijöiden aja-

tuksia perhetyön kuormittavista tekijöistä. Opinnäytetyö tarkastelee myös kuormittavien teki-

jöiden vaikutuksia työssä jaksamiseen sekä millaisia keinoja, voimavaroja ja työnhallintatai-

toja käytetään tukemaan omaa työssä jaksamista. Käsittelemme aiheita perhetyöntekijöiden 

kokemuksien ja näkemyksien kautta. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena on avata perhetyö-

hön suuntaaville opiskelijoille perhetyön kuormittavia tekijöitä sekä niistä selviytymiskeinoja. 

 

3.2 Tutkimuskysymykset ja keskeiset käsitteet 

Millaisia kuormittavia tekijöitä on koettu perhetyössä? 

 

Miten kuormittavat tekijät vaikuttavat työssä jaksamiseen ja millaisia keinoja, voimavaroja ja 

työnhallintataitoja on käytetty työssä jaksamiseen? 

 

Keskeisiä käsitteitä opinnäytetyössämme on perhetyö, kuormittavat tekijät, työssä jaksami-

nen, keinot, voimavarat sekä työnhallintataidot. Opinnäytetyön lähteinä käytimme perhe-

työntekijöiden teemahaastattelu aineistoa, ajankohtaisia internetlähteitä sekä kirjallisuutta. 

Tutkittiin myös aikaisempia tutkimuksia aiheesta, mutta ei löydetty samasta aiheesta aikai-

sempaa tutkimusta. Löydettiin työssä jaksamisesta tehtyjä tutkimuksia, mutta niissä kohde-

ryhmä oli eri. 

 

3.3 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen eli laadullinen menetelmä. Päädyttiin laadulliseen tut-

kimusmenetelmään, koska ei haluttu etukäteen määritellä vastausvaihtoehtoja. Aiheesta ha-

luttiin saada kokemuksia ja näkemyksiä. Valmiiksi määritellyt vastausvaihtoehdoilla, ei oltaisi 

saatu samanlaisia tuloksia. Alasuutari (2011, 83) kertoo, kun tutkitaan merkitysrakenteita, 

niin vastaukset eivät voi olla rajattu vastausvaihtoehtoihin. Aineistona tulee olla omin sanoin 

tuotettua tekstiä, koska tämä mahdollistaa ihmisten erilaiset mieltymykset ja jäsentelyt. 

 

Etukäteen oltiin määritelty kohderyhmä, jotta saataisiin tutkimuskysymyksiimme vastauksia. 

Eskola & Suoranta (2008, 18, 61-62) kertoivat laadullisen tutkimuksen harkinnanvaraisesta 
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otannasta tai harkinnanvaraisesta näytteestä ja aineiston koosta tutkimuksessa. Laadullisessa 

tutkimuksessa arvosteluperuste ei ole määrä vaan laatu. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

analysoimaan esiin tulevat asiat läpikotaisin. Tutkimusaineiston koko ei määritä onnistumista. 

Koon sijaan he korostivat enemmänkin tutkimuksen lähestymistavan ja menetelmien päättä-

mistä tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole päämääränä vain 

kertoa aineistosta vaan yrittää luoda siitä teoreettisesti lujia näkökulmia. 

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelut 

toteutettiin yksilöhaastatteluina. Valittiin teemahaastattelu aineistonkeruutavaksi, koska se 

mahdollisti joustavuutta perhetyöntekijöille sekä meille haastattelijoille. Haastattelun käyttö 

tiedonkeruumenetelmänä oli meille heti alussa selvä. Koettiin, että menetelmä toimii aihetta 

käsiteltäessä parhaiten. Aikeisempaa tutkimusta aiheesta ei löytynyt, joten haluttiin mahdol-

listaa vapaus vastauksille. Kokemusta tutkiessa menetelmä koettiin oikeaksi. 

 

Fenomenologisessa ja hermeneuttisessa ihmiskäsityksissä on tutkimuksen keskeisinä käsitteinä 

kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Kokemuksia tutkiessa selvitetään niiden merkityksiä. Fe-

nomenologinen teoria myös sisältää käsityksen, että yhteisöllisyys kuuluu osaksi ihmisyksilöä. 

Yksilöt ovat erilaisia, mutta yhteisöissä ihmisillä esiintyy samanlaisia kokemuksia. Tämän joh-

dosta myös yksilön kokemuksista tutkimus tuo esille myös jotakin yleistä. Hermeneutiikka on 

teoriaa ymmärtämisestä ja tulkinnasta, joka yhdistyy fenomenologiseen tutkimukseen tulkin-

nan tarpeen johdosta. Hermeneuttinen tutkimus on sisältää kielellisten ilmaisujen lisäksi 

myös muut keholliset ilmaukset. Fenomenologisessa tutkimuksessa haastattelu on laaja-alaisin 

tapa päästä lähelle tutkimukseen osallistuvien kokemuksia. (Valli & Aaltola 2015, 29-33, 39.) 

Tutkimuksessa käytettiin fenomenologista teoriaa, kun haastateltavat kertoivat omia koke-

muksia tutkittavista asioista. Haastatteluissa herätettiin perhetyöntekijöitä tiedostamaan per-

hetyön kuormittavia tekijöitä, vaikutuksia sekä keinoja työssä jaksamiseen. 

 

Hirsjärvi & Hurme (2008, 35) ovat listanneet haastattelun etuja ja haittoja. Etuina oli muun 

muassa, että haastattelussa halutaan ihminen pitää subjektina tutkimustilanteessa. Tarkoi-

tuksena antaa haastateltavalle vapautta ja tarvittaessa selkiyttää ja saada syvyyttä vastauk-

siin. Haittoina puolestaan oli listattu esimerkiksi, että haastatteluaineiston purku on usein on-

gelmallista ja haastatteluiden järjestäminen kokonaisuudessaan vie paljon aikaa. Tuomi & Sa-

rajärvi (2013, 73) kertoivat myös joustavuuden olevan haastattelun etuna. 

 

Tutkimustavoite, tutkijoiden yhteystiedot, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja ai-

neistonkeruutapa ja toteutustapa voidaan kertoa suullisesti tai muun muassa sisällyttää saate-

kirjeeseen (Kuula 2011, 102). Tutkimuksesta informoinnin yhteydessä tulee ilmoittaa arvioi-

tuaika, aineiston käyttötarkoitus, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvät asiat (Kuula 2011, 
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121). Tutkimuksessa ei kerätty haastateltavien henkilötietoja. Saatekirjeessä tuotiin esiin tut-

kimuksen tavoitteen, tutkijoiden yhteystiedot, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuden 

ja aineiston keruutavan ja toteutustavan. Saatekirjeessä kerrottiin tutkimuksen osallistumisen 

ja tutkimuksen valmistumisen arvioidun ajan. Siinä tuotiin esiin myös aineiston käyttötarkoi-

tus, käsittely ja säilyttämiseen liittyvät asiat. Saatekirje on opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). 

 

Ennen haastattelujen aloittamista informoimme perhetyöntekijöitä tutkimuksen sisällöstä 

saatekirjeen muodossa. Yhteistyökumppanilta saatiin perhetyötä tekevien sähköposti osoit-

teet ja lähetettiin saatekirjeet 14 henkilölle. Sen jälkeen sovittiin yhteistyökumppanin 

kanssa, että käydään palavereissa kertomassa tutkimuksesta, jotta kiinnostus tutkimukseen 

osallistumiseen syntyisi. Konkreettinen näkeminen tutkimuksen kohderyhmän kanssa auttoi 

tutkimuksen etenemiseen ja sen avulla sovittiin heti muutamia haastatteluaikoja. Lisäksi 

haastatteluaikoja sovittiin myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Tavoitteena oli 

päästä haastattelemaan kymmentä perhetyöntekijää. Tutkimukseen osallistui kaksitoista per-

hetyöntekijää, joten päästiin hyvin tähän tavoitteeseen. 

 

Teemahaastattelu on välimuoto avoimelle- ja lomakehaastattelulle. Teemahaastattelua käy-

tetään paljon kvalitatiivisessa tutkimuksessa, mutta se sopii myös kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen, jolloin siitä voidaan laskea frekvenssejä eli esiintymistiheyttä. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2013, 208.) Teemahaastattelussa käydään läpi kaikille haastateltaville samat teemat. 

Puolistrukturoiduille menetelmille on tavanomaista, että kaikkia haastattelun näkökohtia ei 

ole ennalta määritelty. Puolistrukturoitu teemahaastattelu mahdollistaa haastatteluun osit-

tain vapaan etenemisen ja siinä voi esiintyä vaihtuvuutta kysymysten muodoissa ja järjestyk-

sessä. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 47-48). Eskola & Suoranta (2008, 86) kertoivat puolistruktu-

roidussa haastattelussa olevan kaikille samat kysymykset ja haastateltava saa vastata vapaasti 

niihin. He toivat teemahaastattelusta esille, että teemat on jokaisella samat, mutta haastat-

telu voi muutoin edetä yksilöllisesti. 

 

Haastattelun aineistoa voidaan analysoida myös kvantitatiivisesti eli määrällisesti (Eskola & 

Suoranta 2008, 13). Teemahaastattelu ei suoraan kytkeydy laadulliseen tai määrälliseen tutki-

mukseen (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 48). Alasuutari (2011, 53) tuo myös esille kvalitatiivisen 

tutkimuksen mahdollisuudesta pitää sisällään myös kvantitatiivisia osioita. 

 

Haastattelu jaettiin kahteen teemaan. Ensimmäisessä teemassa käsiteltiin perhetyön kuormit-

tavia tekijöitä. Haastattelulla pyrittiin ottamaan selvää, millaisia kuormittavia tekijöitä per-

hetyöntekijät olivat kokeneet ja millaisia kuormittavia tekijöitä voisi olla heidän näkemyk-

sensä mukaan. Toisessa teemassa perehdyttiin kuormittavien tekijöiden vaikutuksiin perhe-

työntekijöiden työssä jaksamisen ja työssä jaksamisen keinoihin, voimavaroihin sekä työnhal-

lintaan. 
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3.4 Aineiston keruu 

Tutkimuksessa haastateltiin kahtatoista perhetyöntekijää. Haastattelut toteutettiin syys-loka-

kuussa 2016 yhteistyökumppanin toimitiloissa. Haastatteluja varten varattiin etukäteen tila. 

Haastattelut järjestettiin rauhallisessa ympäristössä, jossa pyrittiin minimoimaan häiriöteki-

jöitä. Haastateltaville kerrottiin vielä uudelleen ennen haastattelun alkua haastattelun sisäl-

löstä. Käytiin läpi teema-alueet ja kerrottiin mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu halu-

tessaan. Haastatteluissa toinen toimi haastattelijana ja toinen tarkkailijana. Tämä myös ker-

rottiin ennen haastattelun alkua. Tarkkailija teki muistiinpanoja sekä tarvittaessa esitti lisä-

kysymyksiä sekä täsmennyksiä. Haastattelut nauhoitettiin ja tallennettiin tietokoneille myö-

hempää aineiston käsittelyä varten. Ensimmäinen haastattelu toimi myös koehaastatteluna, 

jonka jälkeen arvioimme haastattelurungon toimivuutta. Koettiin runko toimivaksi ja tehtiin 

päätös jatkaa loputkin haastattelut samalla rungolla. Yhteen haastatteluun varattiin aikaa 

noin puoli tuntia. Haastattelut kestivät n. 15 minuutista 36 minuuttiin. Yhteensä haastattelu-

aineistoa syntyi lähes 4,5 tuntia. 

 

Haastatteluiden jälkeen aloitettiin aineiston käsittely ja analysointi. Haastatteluaineisto jaet-

tiin puoliksi, joten litteroitiin molemmat kuusi haastattelua. Ensimmäisen sana sanasta litte-

roinnin jälkeen sovimme litterointi tavasta ja päädyimme litteroimaan karkeammin haastatte-

luaineistot, koska ei nähty tarvetta sana sanasta litterointiin. Litteroinnit tehtiin marraskuun 

alussa 2016, jonka jälkeen aloitettiin aineiston analysointi. Litterointi tarkkuudella nostettiin 

esiin tutkimuksen keskeisimmät asiat. Litterointi vaiheessa edettiin haastattelun kulun mu-

kaan ja säilytettiin vastauksien ilmenemiskohta. Teema-alueiden kysymysrungon mukaan kir-

jattiin vastauksia ja merkittiin kellonaika nauhalta kysymyksen esiintyessä, jotta asiaan olisi 

helpompi palata myöhemmin. Hirsjärvi & Hurme (2008, 139) toteavat litterointi tarkkuuden 

määräytyvän tutkimustehtävän ja tutkimusotteen mukaan, miten tarkasti vaihe tulisi tehdä. 

 

3.5 Aineiston analyysi 

Tutkimukseen haastateltiin kahtatoista perhetyöntekijää, joista kahdeksan oli naisia ja neljä 

oli miehiä. Taustatietoina kysyttiin perhetyöntekijöiltä koulutustaustaa, työkokemusaikaa 

sosiaalialalta sekä työkokemusaikaa perhetyöstä. Haastatelluista suurimmalla osalla (7) oli 

koulutustaustana sosionomi AMK. Lisäksi oli yhteisöpedagogeja (3) ja psykiatrinen sairaanhoi-

taja sekä sosiaalitieteiden maisteri. Työkokemus sosiaalialalta vaihteli neljästä kuukaudesta 

18 vuoteen. Kahdeksan haastateltavista oli työskennellyt sosiaalialalla yli kymmenen vuotta. 

Työkokemus perhetyöstä vaihteli neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen. Moni haastatelta-
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vista oli aikaisemmassa työssä tehnyt jollain tasolla töitä myös perheiden kanssa. Tähän per-

hetyön kokemukseen kuitenkin laskettiin vain perhetyön nimikkeellä tehty perhetyö. Itse per-

hetyön ammattinimikettä ei ole laillistettu, joka tarkoittaa, ettei siihen vaadittavaa koulutus-

pohjaa ole määritelty (Vilén ym. 2014, 24). 

 

 

 

Taulukko 1: Työkokemus sosiaalialalla 

 

 

 

Taulukko 2: Työkokemus perhetyössä 

1

2

1

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alle 1v. 1-5 v. 5-10 v. yli 10 v.

Työkokemus sosiaalialalla

Työkokemus sosiaalialalla

2 2 2 2

3

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Alle 6 kk. 6-12 kk. 1-2 v. 2-3 v. 3-4 v. yli 4 v.

Työkokemus perhetyössä

Työkokemus perhetyössä



 22 

 

Tutkimusaineisto käsiteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaan. Aineistolähtöinen si-

sällönanalyysi koostuu päättelyistä ja tulkinnoista. Siinä sidotaan käsitteitä, jotta tutkimus-

tehtävä selkiintyy. Koko analyysivaiheessa yritetään oivaltaa haastateltavia heidän näkökul-

masta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112-113.) Analyysin päämääränä on luoda ymmärrettävä kuva 

tutkittavasta asiasta. Sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan aineisto kiinteään ja selkeään 

kokoon, niin ettei tärkeät asiat jää huomioimatta. Analyysin avulla selkeytetään aineistoa, 

jotta voidaan tehdä totuudenmukaisia ja selkeitä johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108.) Boeije (2012, 150-151) on listannut laadullisen aineiston erheitä. Lopputuloksiksi ei riitä 

pelkästään kuvailu, vaan tarvitaan tulkintaa. Aineisto tulee analysoida kunnolla, mutta ei saa 

hävittää aineistosta tärkeitä seikkoja yksinkertaistamalla liikaa. Pelkästään ei voi kuitenkaan 

olettaa ja tulkita, vaan pitää muistaa perustella. Tärkeää on myös muistaa aineiston koko ja 

olla tarkkana yleistämisen kanssa, ettei yleistä esiin tulevia asioita liikaa. Tutkimusta teh-

dessä pyrittiin varomaan näitä Boeijen esiin tuomia asioita. 

 

Tutkimusaineistosta tehtiin myös sisällön erittelyä. Sisällön erittelyn avulla saatiin myös kvan-

titatiivista näkökulmaa tutkimukseen. Tuomi & Sarajärvi (2009, 106) erottelevat toisistaan si-

sällön analyysin ja sisällön erittelyn toisistaan. Sisällönanalyysi on sanallista tulkintaa ja sisäl-

lön erittely on kvantitatiivista kuvausta. Gatanzaro 1988, Burns & Grove 1997, Sarajärvi 2002 

(ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 107) kertovat sisällönanalyysi käsitteen pitävän sisällään sekä si-

sällön analyysin, että sisällön erittelyn. Eroa ei siis välttämättä tarvitsekaan tehdä, mutta kä-

sitteiden erot on hyvä tunnistaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106-107). 

 

Miles ja Huberman (1994, 10-11) ovat kuvanneet induktiivista eli aineistolähtöistä aineiston 

analyysiä kolmella vaiheella, jota Tuomi & Sarajärvi (2009, 108-111) kuvaavat seuraavasti. En-

sin tapahtuu aineistolähtöisen aineiston pelkistäminen eli redusointi, joka on analysoitavan 

aineiston supistamista siten, että jäljelle jää vain olennainen tieto. Tutkimustehtävän mu-

kaan tehdään aineiston pelkistämistä. Seuraavaksi on aineiston ryhmittely eli klusterointi, 

jossa etsitään samaa asiaa kuvaavat yhteen ja määritellään luokaksi. Luokalle annetaan sisäl-

töä esittävä käsite. Ryhmittelyn avulla saadaan hieman kartoitusta tutkittavasta ilmiöstä. 

Ryhmittelyn jälkeen tehdään aineiston abstrahointia eli käsitteellistämistä. Siinä jaetaan 

olennainen tieto ja sen mukaan luodaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahointia tehdään niin 

pitkään, kun se on sisällön kannalta mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-111.) 

 

Alasuutari (2011, 39-40, 44, 46) jakaa laadullisen analyysin kahteen vaiheeseen, havaintojen 

pelkistämiseen ja arvoituksen ratkaisemiseen. Havaintojen pelkistämisessä aineistoa katso-

taan tietystä näkökulmasta etsien olennaiset asiat ja sen jälkeen yhdistellään havaintoja. Ar-

voituksen ratkaiseminen tarkoittaa tulosten tulkintaa. Siinä tulkitaan pelkistämällä saatuja 
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havaintoja ja viitataan aikaisempaan tietoon. Hirsjärvi & Hurme (2008, 172-179) tuovat laa-

dullisia analyysitavoista esille laskemisen, Asteikoinnin, teemoittelun, yhteyksien tarkastelun, 

kehityskulun tarkastelun ja metaforien käytön. Laskemisella tarkoitetaan tietyn asian esiinty-

mistä lasketusta aineistosta. Asteikoinnin avulla tietyt ominaisuudet voidaan luokitella ja 

muodostaa luokittelusta asteikko. Teemoittelulla haetaan analyysivaiheessa esiin tulevia yh-

teneviä ilmiöitä. Yhteyksien tarkastelulla tutkitaan esiin tulleiden ilmiöiden yhteyksiä toi-

siinsa. Kehityskulun tarkastelulla etsitään ajallisia ja hetkien merkityksiä ja vaikutuksia tilan-

teeseen ja muutokseen. Metaforien eli vertauksen käytössä pyritään havainnollistamaan uutta 

tietoa, jotta se tuntuisi tutummalta. 

 

Analyysivaihe tehtiin Tuomen & Sarajärven (2009, 109) esittämän sisällönanalyysin aineisto-

lähtöisen kuvion mukaan. Ensin haastattelut litteroitiin ja perehdyttiin aineiston sisältöön ja 

aloitettiin pelkistämällä aineisto eli etsittiin vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Pelkistämistä 

tehtiin osakseen jo litterointivaiheessa. Tehtiin yhdistelyä ja muodostettiin luokituksia, jonka 

jälkeen koottiin yhdistäviä käsitteitä. Aineistoa käsiteltiin teemoittain. Tarvittaessa siirrettiin 

saatua aineistoa teeman sisällä oikealle alueelle. Haastatteluissa tapahtui välillä edestakaisin 

menoa kysymysten välillä, kun haastateltavan mieleen nousi haastattelun aikana uusia asi-

oita. Aineistosta ilmeni toistuvuutta, joten analyysivaiheessa myös kiinnitettiin huomiota asi-

oiden toistuvuuteen. Tuloksissa tuotiin esille myös numeraalisia seikkoja. Alasuutari (2011, 

53) pitää laadullisen tutkimuksen sisustaa tulkintojen ja kysymysten ratkaisujen luomisena, 

mutta kvantitatiivista tulosta voi hyödyntää myös johtolankana. 

 

Haastattelu jaettiin kahteen teemaan. Ensimmäisessä teemassa käsiteltiin perhetyön 

kuormittavia tekijöitä, mitä haastateltava on itse kokenut ja millaisia kuormittavia tekijöitä 

perhetyössä voisi olla. Toisessa teemassa perehdyttiin perhetyöntekijöiden kuormittavien te-

kijöiden vaikutuksiin työssä jaksamiseen sekä millaisia keinoja, voimavaroja sekä 

työnhallintataitoja käyttää tai voisi käyttää. Tutkimuksen tavoite oli avata perhetyön kuor-

mittavia tekijöitä sekä keinoja, voimavaroja ja työnhallintataitoja, joilla perhetyöntekijä sel-

viytyy kuormittavista tekijöistä. Jokaisen alalla opiskelevan tai työskentelevän olisi hyvä olla 

keinoja ja voimavaroja omaan työssä jaksamiseen sekä jakaa sitä tietämystä muille työyhtei-

sön jäsenille. Haastattelurunko löytyy liitteistä. (Liite 2). Haastattelurungossa esiintyvien ky-

symyksien lisäksi tehtiin tarvittaessa lisäkysymyksiä ja tarkentavia kysymyksiä sekä selvennet-

tiin asian ymmärrystä. 

 

4 Tulokset 

Haastattelussa esiin nousevat asiat raportoitiin niin, ettei haastateltavia voi välittömästi tun-

nistaa (Kuula 2011, 129). Haastatteluun osallistujille kerrottiin, että haastattelu tallennetaan. 
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Haastattelun äänitallenteen salassapito turvattiin niin, että vain tutkijat käsittelivät tallen-

teita. Tutkimusaineistoa säilytettiin siihen saakka, kunnes opinnäytetyö oli valmistunut. 

(Kuula, 2011, 132.) Haastateltaville kerrottiin, että heillä on mahdollisuus keskeyttää tutki-

mukseen osallistuminen, koska vain tutkimusaikana (Kuula 2011, 107). 

 

Tuloksissa esitetään luokittelujen kautta syntyvät käsitteet ja merkitykset (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 113). Tuloksia nostettiin esiin teemoittain ja sisällönanalyysin lisäksi tuotiin esiin mää-

rät, miten usein tulokset esiintyivät haastateltavien vastauksissa. Tämän avulla saimme myös 

kvalitatiivisen sisällön lisäksi kvantitatiivista näkökulmaa. Tuloksia selventämään nostettiin 

haastatteluista esiin suoria lainauksia, joita varten kuunneltiin haastatteluita uudelleen, jotta 

saatiin tarkat lainaukset. Suorien lainausten yhteydessä esitetään tulkintoja ja kommentoin-

tia. 

 

Haastatteluaineisto on asiayhteys ja tilannesidonnaista, joten haastateltavat voivat sanoa 

haastattelutilanteessa eri tavoin, kun jossakin toisessa tilanteessa. Tämä on hyvä huomioida 

tuloksia tulkitessa, ettei yleistetä liikaa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 207.) Tämä on 

hyvä huomioida tuloksia tulkitessa. Mikäli tätä ei huomioi, niin saattaa huomaamattaankin 

yleistää liikaa. 

 

4.1 Perhetyön kuormittavat tekijät 

Jokaisesta työstä löytyy varmasti kuormittavia tekijöitä. Tutkimus kohdennettiin löytämään 

perhetyön kuormittavia tekijöitä. Tutkimus avaa yhteistyökumppanin perhetyöntekijöiden ko-

kemuksia perhetyön kuormittavista tekijöistä. Teemahaastattelu menetelmällä kerättiin haas-

tateltavien kokemuksia sekä näkemyksiä perhetyön kuormitustekijöistä. Valmista listausta 

kuormittavista tekijöistä ei ollut, vaan tulokset syntyivät haastateltavien esiin tuomien koke-

musten ja näkemysten kautta. 

 

Seuraavaksi kerrotaan tutkimuksen tulokset ensimmäisestä teemasta, joka käsitteli perhe-

työnkuormitustekijöitä sekä kokemuksena että näkemyksenä. Tuloksissa tuodaan esiin haas-

tatteluista nousseet perhetyönkuormitustekijät. Yleisyyttä kuvaa määrät, miten usein kuormi-

tustekijät esiintyivät haastatteluissa ja kuormittavuuden astetta kuvataan tuomalla esiin vas-

tauksilla mikä on koettu ja nähty kuormittavimpana tekijänä. Tuloksia selvennetään muuta-

man taulukon avulla. 
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4.1.1 Kuormittavat tekijät kokemuksena 

Perhetyöntekijät olivat kokeneet perhetyössä kuormittavia tekijöitä. Haastatteluissa kaikilta 

perhetyöntekijöiltä nousi esiin kuormittavia tekijöitä. Analyysivaiheessa listasimme kuormit-

tavat tekijät ja jaoimme ne kahteen kategoriaan. Tutkimuksen kuormittavien tekijöiden kaksi 

pääkategoriaa ovat asiakassuhteesta syntyvä kuormitus ja organisaatiosta tai työntekijöiden 

omasta toiminnasta tuleva kuormitus. Tutkimuksella haettiin perhetyön kuormittavia teki-

jöitä. Haastatteluissa nousi esiin myös kuormitustekijöitä, joita voidaan ymmärtää tietenkin 

perhetyön kuormitustekijänä, mutta myös ylipäätänsä työn kuormitustekijöinä. Hyvin monen-

laisia tulkinnallisia mahdollisuuksia on nähtävissä myös tuloksissa. Varsinaisesti emme lähte-

neet tutkimaan mitä kuormitustekijöitä syntyy esimerkiksi organisaatiosta, mutta koettiin, 

että esiin tulevat asiat ovat kuitenkin tärkeitä ja palvelee organisaatiota myös sen kehitystä 

ajatellen. Jaettiin kuormitustekijät kahteen pääkategoriaan. 

 

Asiakassuhteista syntyviä kuormitustekijöitä ilmeni uuden asiakkuuden aloittaminen, haasta-

vat asiakastilanteet, väkivallan uhan ja vastuu perheiden tavoitteiden edistymisestä. Myös 

kriisitilanteet, yllättävät asiakastilanteet sekä riittämättömyyden tunne ja keskeneräisyyden 

tunne näyttäytyivät haastatteluissa. Lisäksi perheistä tulevia kuormitustekijöitä tuli esille 

asiakassuhteen haasteet seuraavilla tavoilla: perhe ei ole sitoutunut työhön, perhe on voima-

ton, perhe ei ole vastaanottava, perheeseen ei ole saatu luotua hyvää asiakassuhdetta ja per-

heen tilanne ei edisty. Jotkut olivat kokeneet perheissä aggressiiviset vanhemmat tai päihde-

vanhemmat työtä kuormittavana. Myös perheissä esiintyvä moniongelmaisuus ja perheeseen 

suunnattujen resurssien vähyys koettiin kuormittavana. 

 

Organisaatiosta tai työntekijöiden omasta toiminnasta tulevat kuormitustekijät olivat yksin 

työskentely, kiire, ajanpuute työparin kanssa, joka näkyi asiakastapaamisten valmistelemat-

tomuutena ja reflektoinnin puutteena työparin kanssa. Lisäksi työn aikatauluttaminen, tausta-

tietojen puutteet, työyhteisön tuen ja yhteisen ajan vähäisyys sekä erilaiset näkemykset ja 

toimintatavat koettiin kuormittavana. Lisäksi kuormittavina tekijöinä tuotiin esille iltapainot-

teinen työaika, työmatkat, ylityöt, työpaikan perehdytyksen puute ja strukturoimattomuus. 

 

Yleisin kuormitustekijä, jota haastateltavat olivat kokeneet, oli yksin työskentely. Puolet (6) 

haastatelluista kertoivat yksin työskentelyn kuormittavan työntekoa. Muutamat haastatelta-

vista kertoivat kuormittavina tekijöinä kiireen (5), uuden asiakkuuden aloittamisen (5), haas-

tavat asiakastilanteet (5), ajan puutteen työparin kanssa (5) ja asiakassuhteen haasteet (5). 

Osa haastateltavista kertoi väkivallan uhan (4), vastuun perheiden tavoitteiden edistymisestä 

(4), työn aikatauluttamisen (3), työajan (3), perehdytyksen puutteen (3) kuormittavan työtä. 

Haastateltavista pari oli kokenut kuormittavana kriisitilanteet (2), yllättävät asiakastilanteet 

(2), taustatietojen puutteet (2) ja resurssien vähyyden (2). Yksittäiset haastateltavat toivat 
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esiin riittämättömyyden tunteen, keskeneräisyyden tunteen, aggressiiviset vanhemmat, päih-

devanhemmat, moniongelmaisuuden perheissä, työyhteisön tuen ja yhteisen ajan vähäisyy-

den, erilaiset näkemykset ja toimintatavat, työmatkat, ylityöt ja työpaikan strukturoimatto-

muus. 

 

 

 

Taulukko 3: Yleisimmät kuormitustekijät kokemuksena 

 

Osa haastateltavista nosti kuormittavimmaksi tekijäksi kaksi tekijää. Tämän vuoksi tuloksia 

kuormittavimmasta tekijästä on enemmän kuin haastateltavia. Kaikista kuormittavimpina te-

kijöinä haastateltavat kertoivat: kiireen (3), työajan (2), työn aikatauluttamisen (2), uuden 

asiakkuuden (2), ja yksin työskentelyn (2). Yksittäiset haastateltavat kokivat kaikista kuormit-

tavimpana jälkipuinnin puutteen, riittämättömyyden tunteen, keskeneräisyyden, ylitöiden, 

resurssien vähyyden ja väkivallan uhan. 

 

6

5 5 5 5 5

4 4

3 3 3

2 2 2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

Yleisimmät kuormitustekijät kokemuksena

Yleisimmät kuormitustekijät kokemuksena



 27 

 

 

Taulukko 4: Kuormittavimmat tekijät kokemuksena 

 

Kiirettä kuvattiin seuraavalla tavalla: 

 

”Kiire ja sellanen keskeneräisyys…” 

 

” Ehkä mä koen ehkä se, että tota jotenki semmonen kiireen tuntu…” 

 

” …ja sit just tää tahti et pitäis niinku ehtii enemmän, vähemmän aikaa tai sa-

malla ajalla…” 

 

Kuormittavimpana tekijänä kiireen kertoivat haastateltavista kolme. Kaksi heistä koki kiireen 

ihan konkreettisesti ja sen tulevan organisaatio tasolta. Yksi haastateltava kuvasi kiirettä 

enemmän tunnepuolena, jonka tulkinta voi johtaa niin omaan kokemukseen kiireestä tai sit-

ten ulkoisista tekijöistä. Moni haastateltava oli kokenut työssä kiirettä. Kaikki heistä ei kui-

tenkaan nostaneet sitä kuormittavammaksi tekijäksi. Kiirettä kuvattiin myös asiakasmäärillä 

ja resurssien vähyydellä. 

 

Työaika kuormittavampana tekijänä kerrottiin seuraavasti: 

 

”Tällä hetkellä se, että se on iltatöitä…” 
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”Kyl se mulle on niinku toi työaika juttu, kyl se mulle on tällä hetkellä että, et 

tosiaan on niin iltapainotteista...” 

 

Kaksi haastateltavaa kertoivat kuormittavammaksi tekijäksi työajan. Työaika koettiin hyvin 

iltapainotteisena juuri tällä hetkellä. Työn iltapainotteisuus tiedostettiin ja siihen toivottiin 

tulevan helpotusta jossakin vaiheessa. 

 

Työnaikatauluttaminen kuormittavimpana tekijänä nousi esille seuraavasti: 

 

”…ja se stressi on ehkä se ja aikataulu…” 

 

”Tällä hetkellä se kalenterointi, et on paljon iltatyötä…” 

 

Kaksi haastateltavaa kertoivat kuormittavimmaksi tekijäksi työn aikatauluttamisen. Aikatau-

luttaminen koettiin myös stressaavaksi. Iltatyötä ollessa paljon, aiheutti myös asiakkaiden ta-

paamisten järjestäminen kalenteriin välillä haasteita ja vaikeuksia. 

 

Uuden perheen aloittaminen kuormittavimpana tekijänä kuvattiin seuraavalla tavalla: 

 

”…ehkä se uuden perheen alottaminen…” 

 

”…epäselvät tilaukset… …luottamus syntyy niinku vasta silloin, kun on joku aika 

käyty tiivisti siellä perheessä ja et sitten vasta selkenee perheen todellinen ti-

lanne…” 

 

Uuden perheen aloittaminen koettiin myös kuormittavana. Tutustumiseen menee aikaa ja 

luottamussuhteen syntymiseen tarvitaan yleensä useita tapaamisia perheen kanssa. Luotta-

mussuhteen syntyminen vaatii työntekijältä kykyä luoda hyvä vuorovaikutussuhde, jossa perhe 

kokee työntekijän hyväksynnän. Luottamussuhteen syntyminen ei ole välttämättä helppoa ra-

kentaa, mikä vaatii työntekijältä lisävoimia, että työskentelyn etenemisen kannalta saataisiin 

riittävän tasoinen luottamussuhde syntymään. Tämä tekee uuden asiakkuuden aloittamisesta 

kuormittavan tekijän. Myös sosiaalitoimelta tulevat epäselvät tilaukset aiheuttivat kuormi-

tusta. 

 

Yksintyöskentely kuormittavimpana tekijänä kerrottiin seuraavasti: 

 

”…jos on parityötä tilattu ja sit ku kumminki joutuu menemään aikataulujen ja 

muitten takia niin tota yksin sinne niin se on kans tosi hankalaa tai kuormitta-

vaa…” 
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”…ne kun yksin on siinä tilanteessa ja ois niin hyvä, jos olis työpari työskentelyä 

enemmän…” 

 

Yksintyöskentely kuormittavimpana tekijänä kokivat kaksi haastateltavista. Yksin työskentely 

nousi yleisimmäksi kuormitustekijäksi tutkimuksessa ja jopa puolet haastateltavista toivat tä-

män tekijän esille. Yksintyöskentelyn kuormittavuutta voi kokea monella tavalla. Toinen voi 

kokea yksintyöskentelyssä kaipaavansa avuksi työparin näkemystä ja tukea asiaan. Toinen taas 

voi kokea yksintyöskentelyn uhkaavana ilman työparia. 

 

Yksittäiset haastateltavat kokivat kaikista kuormittavimpana jälkipuinnin puutteen, riittämät-

tömyyden tunteen, keskeneräisyyden, ylitöiden, kun perhe ei saa riittävää tukea ja väkivallan 

uhan. 

 

”Ehkä se jälkipuinti sit kuitenkin, jos sitä ei onnistuta tekemään, niin se vaikut-

taa pitkässä juoksussa kuitenkin sitte jaksamiseen aika paljon.” 

 

”Varmaan sellanen et tavallaan jos tulee se riittämättömyyden tunne, niinku 

mitä mä tän kanssa teen ja oon yksin tavallaan sen tilanteen kans.” 

 

”…pitää sietää keskeneräisyyttä aika paljo…” 

 

”…kyllä mä luulen, että tällä hetkellä ne ylityöt.” 

 

”…ja, sit semmonen, että näkee ehkä ne ihmiset tai perhe tarvitsisi jotain 

muuta, kuin mitä heille ollaan tarjoamassa tai tilaamassa.” 

 

”Kyllä se on se väkivallan uhka silloin, kun se on.” 

 

Jälkipuinnin puutteen vaikutukset nähtiin kuormittavimpana silloin, kun sitä ei olla jostain 

syystä pystytty tekemään. Tässä yhteydessä nousi esille myös ajanpuute, ettei ole tarpeeksi 

aikaa reflektoida työparin kanssa. Riittämättömyyden tunne nousi myös kuormittavimpana ja 

siinä yhteydessä tarve työparin tuelle koettiin tärkeänä. Perhetyöhön ja yleensäkin asiakas-

suhteisiin kuuluu tietynlainen keskeneräisyys. Keskeneräisyys kuormittavimpana nousi esille 

tavalla, että sitä on niin paljon perhetyössä ja sitä pitää kestää. Ylityöt kuormittavimpana te-

kijänä ilmentävät sitä, että haastateltava ei kokenut kuormittuvansa työstä sinällään, vaan 

koki ylitöiden tuovan kuormitusta. Työn rajaaminen tarpeeksi ajoissa auttaa varmasti tämän 

kuormitustekijän lieventämiseen tai jopa poistamiseen. Kuormittavimpana tekijöinä tulivat 

myös asiakasperheille suunniteltu tuen määrä silloin, kun se koettiin olevan epäsuhteessa 
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tuen tarpeen kanssa. Tämän voisi myös tulkita riittämättömyyden tunteena, mutta riittämät-

tömyyttä eri tavalla kuin aikaisemmin mainitussa tilanteessa. Tässä koettiin resurssien vähyys 

kuormitustekijänä. Eräs koki väkivallan uhan kuormittavimpana tekijänä silloin, kun uhka on 

todella olemassa. 

 

4.1.2 Kuormittavat tekijät näkemyksenä 

Perhetyöntekijät kertoivat mitä kuormittavia tekijöitä voisi olla perhetyössä, mutta eivät ol-

leet itse kokeneet näitä. Puolet haastateltavista nostivat esiin väkivallan uhan (6). Muutamat 

haastateltavat näkivät kuormittavana haasteelliset asiakastilanteet (4), työn aikatauluttami-

sen (3) ja riittämättömyyden tunteen (3). Pari näki kuormittavana tunnetason kuormituksen 

(2), päihdeperheet (2), moniongelmaisuuden perheissä (2), kriisitilanteet (2) ja keinottomuu-

den (2). Yksittäiset haastateltavat näkivät kuormittavana ennakoimattomuuden, seksuaalisen 

ahdistelun, asiakkaan fyysisen rajaamisen, samojen asioiden toistuvasti esiin ottamisen, puut-

teellisen reflektoinnin, esimiehen tuen puute haastavissa tilanteissa, työn tuloksien näkymät-

tömyys, vähäinen elämän- ja työkokemus, iltapainotteinen työ, asiakasperheiden kohtaami-

nen vapaa-ajalla ja omien asioiden rajaamattomuus asiakkaille. 

 

 

 

Taulukko 5: Yleisimmät kuormitustekijät näkemyksenä 

 

Kaikista kuormittavimpana tekijänä, mitä voisi olla perhetyössä, perhetyöntekijät näkivät vä-

kivallan uhan (3) ja riittämättömyyden tunteen (2). Lisäksi esiin nousi yksittäisiltä haastatel-

6

4

3 3

2 2 2 2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

Yleisimmät kuormitustekijät näkemyksenä

Yleisimmät kuormitustekijät näkemyksenä



 31 

tavilta tunnetason kuormitus, moniongelmaisuus ja kriisitilanteet. Myös työn aikatauluttami-

nen ja esimiehen tuen puute haastavissa tilanteissa voisi olla näkemyksien mukaan kuormitta-

vimpia tekijöitä. Kaksi haastateltavaa ei osannut sanoa mikä voisi olla kuormittavin tekijä. 

 

 

 

Taulukko 6: Kuormittavimmat tekijät näkemyksenä 

 

Väkivallan uhka nähtiin merkittävänä kuormitustekijänä. Puolet haastateltavista uskoivat sen 

olevan kuormittavana tekijänä joillekin ja kolme heistä nostivat sen näkemystensä mukaan 

kuormittavimmaksi tekijäksi. Työntekijän turvallisuus asiat nousivat tässä yhteydessä esiin ja 

koettiin, että turvallisuus asioita pitäisi enemmän käydä läpi. Perhetyö sisältää paljon koti-

käyntejä ja koskaan ei voi tietää mitä on vastassa. Lisäksi muutamat toivat esille haastavat 

asiat asiakasperheissä, työnaikatauluttamisen ja riittämättömyyden tunteen kuormittavan ja 

kaksi haastateltavista kertoivat riittämättömyyden tunteen kuormittavimmaksi tekijäksi näke-

mystensä mukaan. Riittämättömyys ja haastavat asiat asiakasperheissä voisi nivoutua myös 

yhteen, mutta kaikki eivät nähneet riittämättömyyden tunnetta pelkästään haastavien asiakas 

tilanteiden vuoksi ja sen johdosta tuloksissa on haluttu nämä asiat pitää erillään. Myös esille 

noussut keinottomuuden voisi tulkita yhdistyvän riittämättömyyden tunteeseen, mutta keinot-

tomuudella tässä haetaan myös työvälineiden puutetta. Lisäksi nähtiin, että kuormittavim-

pana tekijänä voisi olla, mikäli ei saa riittävää tukea esimieheltä haastavissa tilanteissa ja 

työnaikatauluttaminen. Mielenkiintoista oli, että huomattiin kokemusten ja näkemysten tul-

kinnassa rinnakkain yhtäläisyyksiä. Samoja asioita esiintyi sekä haasteltavien itse kokemana 

kuormitustekijänä, että näkemyksen mukaan, mitä kuormittavia tekijöitä voisi olla perhe-

työssä. 
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4.2 Perhetyöntekijöiden työssä jaksaminen 

Työssä jaksamisen on nykypäivänä usein ollut esillä monella ammattialalla. Tutkimuksella kar-

toitettiin miten yhteistyökumppanin perhetyöntekijät jaksavat tällä hetkellä työssään. Tee-

mahaastattelu menetelmällä kerättiin haastateltavien ajatuksia perhetyön kuormittavien te-

kijöiden vaikutuksista työssä jaksamiseensa sekä keinoihin, voimavaroihin ja työnhallintatai-

toihin selviytyäkseen perhetyön kuormitustekijöistä. 

 

Seuraavaksi kerrotaan tutkimuksen tulokset toisesta teemasta, joka käsitteli perhetyön kuor-

mitustekijöiden vaikutuksia työssä jaksamiseen sekä keinoja, voimavaroja sekä työnhallinta-

taitoja, joita perhetyöntekijät käyttävät tai voisivat käyttää työssä jaksamisen tukena. Tulok-

sissa tuodaan esiin haastatteluista esiin nousseet kuormitustekijöiden vaikutukset työssä jak-

samiseen sekä haastateltavien antamat arvosanat haastattelu hetkellä omalle työssä jaksami-

selle. 

 

4.2.1 Kuormittavien tekijöiden vaikutus työssä jaksamiseen 

Perhetyöntekijät kertoivat kuormittavien tekijöiden vaikuttavan työssä jaksamiseen eri ta-

voilla. Eniten kuormittavien tekijöiden vaikutukset tulivat esille iltapainotteisesta työstä sekä 

kiireestä sekä työn aikatauluttamisesta. 

 

 ”Kyl tää iltapainotteisuus se kyllä vaikuttaa…” 

 

”No ne ehkä tällä hetkellä vaikuttaa…semmosena harmituksena et on vähä 

niinku pettyny siitä että, ku koko ajan tietää et päivät venyy…” 

 

”…jos puhutaan, mitkä kuormittaa mua eniten, niin on nää niinku työajat ja et 

niitten sovittaminen perhe-elämän kanssa yhteen niin se aiheuttaa niinku stres-

siä…” 

 

”…ehkä semmonen kiire… tää on niin repivää semmosta niinku, ku mennään toi-

sesta paikasta toiseen ja ei välttämättä kerkee kunnolla suunnitella ja valmis-

tautua…” 

 

”No ei oikeastaan muulla tavalla, kun se aikataulutus kysymys on se niinku tällä 

hetkellä itselle mikä niinku vaikuttaa.” 
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Iltapainotteinen työaika koettiin vaikuttavan työssä jaksamiseen. Yksi koki sen harmituksena, 

vaikka tiedostinkin hyvin, että sille ei nyt vain voi mitään. Toinen koki iltapainotteisuuden 

stressinä, koska oli vaikea yhdistää työelämää ja henkilökohtaista elämän yhteen. Yksi koki 

kiireen tällä hetkellä vaikuttavan ja sen johdosta välillä ei ehdi suunnitella tarpeeksi työtä. 

Aikataulujen teko tuotti myös haasteita ja eräs haastateltavista koki sen tällä hetkellä vaikut-

tavan työssä jaksamiseensa. 

 

Lisäksi haastateltavat kertoivat työn laadun heikkenemisen ja haastavat asiakasperheet vai-

kuttavan työssä jaksamiseen. 

 

”…et se niinku kuormittaa tai häiritsee tai vaivaa se, et niinku välillä miettii 

sitä, kuinka laadukasta se mun työ on mitä mä teen, et mitkä on ne resurssit…” 

 

”Kyl se varmaan se kuormitus näkyy aikojen saatossa ja saattaa näkyy myös 

siellä työnlaadussa ja semmosessa omassa jaksamisessa…” 

 

”Kyllähän ne aika paljon vaikuttaa…kun on muutenkin niin raskas tää homma ja 

tosi vaikeitahan nuo perheet on…” 

 

”Kyl se, jos on varsinki jos on useempi semmonen perhe, joilla on jotenki ti-

lanne tosi solmussa, et ne on samaan aikaan niin kyl se aiheuttaa mulla ainakin 

sellasta niinku vaikka kuinka yrittäisit suhtautua ammatillisesti niin silti sem-

mosta tietynlaista kaaosta ittessäkin…” 

 

Työnlaadun heikkenemisen vaikutuksia työssä jaksamiseen tuli esille eri tavoilla. Eräs haasta-

teltava pohti, miten laadukasta työ on ja toi esiin myös ne resurssit, millä pitäisi saada ai-

kaiseksi laadukasta työtä. Toinen toi esille kuormitustekijöiden vaikutuksen laatuun ja miten 

ne vaikuttavat pidemmän päälle myös omaan jaksamiseen. 

 

Yksittäiset haastateltavat kertoivat kuormittavien tekijöiden vaikuttavan ajanpuutteeseen, 

motivaatioon ja stressiin. Lisäksi työparin näkemyksen tai ammattitaidon puute vaikutti 

työssä jaksamiseen. 

 

 

”No ne ylityöt vaikuttaa, sillä lailla, ettei oo aikaa, mut et tota, niin kuin sa-

noin niin, kun niitä muita kuormittavia tekijöitä jos mul ei oo…” 

 

”Vaikuttavat ehkä motivaatioon.” 
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”Kyllähän jaksaa niinku pienen ajan kuitenkin stressillä…, jos on sit pidempi 

aika niin kyllähän se jaksaminen kärsii siitä…” 

 

”…tai sitten, jos on semmonen ihminen, joil ei oo mitään näkemystä, joka ei 

tavallaan ehkä sit ikään, kun vaan kulkee tos mukana siel perheessä mut ei 

usein se on sitä, ettei oma ammattitaito riitä siihen…” 

 

”…ja sit vaikuttaa myös työpari niin hyvässä ja huonossa, et siinä jos on hyvä 

työpari, jonka kanssa hyvä tehä töitä ja johon voi niinku ja se homma toimii ja 

voi luottaa siihen, että se toinen on siinä koko ajan niin se on tosi hyvä voima-

vara, mut sit toisaalta, jos on semmonen työpari, jolla ei ehkä ammattitaito ei 

esimerkiksi vastaa sitä niinku tilausta tai joilla on joku muu syy, ettei tee taval-

laan täysillä sitä työtä…” 

 

”Mä en koe täl hetkel niinku sitä perhetyötä niinku kuormittavana…et just se 

työssäjaksaminen niin täytyy itsestä huolehtii, omasta niinku terveydestä ja hy-

vinvoinnista.” 

 

Lisäksi kuormittavien tekijöiden vaikutuksia työssä jaksamiseen koettiin ajanpuutteena, moti-

vaationa ja stressinä. Ajanpuutteeseen, joka tässä kohtaa on syntynyt ylitöistä, niin voisi hel-

potusta tuoda työn rajaaminen. Motivaatioon vaikutus tuli lähinnä esiin, että se voisi heiken-

tyä, mikäli kuormitustekijät pääsevät liian suureksi. Stressin vaikutukset työssä jaksamiseen 

nähtiin pitkään kestäessä. Lisäksi työparin näkemyksen tai ammattitaidon puute vaikutti 

työssä jaksamiseen. Toki esiin nousi myös työparin tuoma voimavara. Eräs haastateltavista toi 

esille, ettei tällä hetkellä koe työtä mitenkään kuormittavana. Lisäksi pari muuta haastatelta-

vista kertoivat, etteivät olleet haastatteluhetkellä kuormittuneita työstä, mutta toivat esille 

kuormittavien tekijöiden vaikutuksia työssä jaksamiseen. 

 

Haastateltavat saivat antaa arvosanan asteikolla 0-5 omalle työssäjaksamiselle haastattelu 

hetkellä. Arvosanat vaihtelivat 2-5 välillä. Keskiarvoksi tuli 3,5. Osa haastateltavista ei koke-

nut tällä hetkellä kuormituksien vaikutuksia työssä jaksamiseen. Osa toi esiin kuormituksen 

vaikutuksia hetkellisesti ja osa koki tällä hetkellä kuormittuvansa työstä. 

 

”…näitä kuormittavia tekijöitä mitä mä oon tuonu esille niin en mä voi sitä mil-

lään pistää vitoseen enkä neloseenkaan… et kyl se asettuu jonnekin sinne kol-

mosen välimaastoon varmasti.” 

 

 ”Varmaan semmonen nelonen tällä hetkellä mä luulisin.” 
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 ”Vitonen tuntuu vähä liian paljolta, et pitäiskö mun niinku nelonen…” 

 

”Nelosen kyl se kuitenkin, ei voi ihan täysille just laittaa ton takia mitä sanoin 

mutta kuitenkin väitän, että vaikka mulla on se semmonen vähä niinku petty-

mys nyt siitä vallitsevasta tilanteesta niinku työaikojen suhteen, mutta tosiaan 

niinku sanottu mun työntekemiseen se ei kyl vaikuta.” 

 

”Tällä hetkellä on varmaan jossain kakkosen tienoilla…” 

 

”…kaks tai kolme, ehkä vähä siinä keskiarvon alapuolella.” 

 

”No se on se kolmonen ehkä tällä hetkellä.” 

 

”Mä annan kolme ja puol…” 

 

”Vitonen…tällä hetkellä on työtilanne siinä mielessä aika rauhallinen…” 

 

”Tällä hetkellä mä annan nelosen…” 

 

”…ehkä se yleinen niinku semmonen missä mennään niin kolme…kolme puol…” 

 

”Nelonen kyllä.” 

 

Osa haastateltavista perusteli arviointiansa. Esiin nousi, että arvosana voisi vaihtua ihan het-

kellisestikin erilaisten kuormitustekijöiden vuoksi. Myös henkilökohtaisen elämän vaikeat ti-

lanteet vaikuttavat hetkellisesti työssä jaksamiseen. Loman ja loman puutteen vaikutuksia oli 

myös nähtävissä vastauksissa. 

 

4.2.2 Työssä jaksamisen keinot 

Perhetyöntekijät kertoivat käyttävänsä työssä jaksamiseen erilaisia keinoja. Tehtiin esiin tu-

levista keinoista kaksi pääkategoriaa. Jaettiin keinot vapaa-ajan keinoihin sekä työstä tuleviin 

keinoihin. Vapaa-ajan keinoina haastateltavat kertoivat harrastukset; liikunta, luonto ja mu-

siikki. Jotkut kertoivat käyttävänsä keinona oleskelua kotona kaikessa rauhassa ja itsestä huo-

lehtimista. Työstä tuleviin keinoihin haastateltavat sanoivat työn rajaamisen ja yhteisöllisyy-

den työyhteisön kanssa. Ruokataukojen pitäminen työpäivän aikana koettiin myös tärkeänä. 

 

Perhetyöntekijät kertoivat haastatteluissa myös minkälaisia keinoja, he voisivat työssä jaksa-

miseen käyttää. Haastatteluissa ilmeni, että työstä tulevina keinoina voisi käyttää taukoja 
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enemmän työpäivään, työt tehtäisiin työajalla, työn jakamista työyhteisössä ja, että työnoh-

jauksesta saisi enemmän apuja itselle. Lisäksi perhetyön kotikäyntien rytmittäminen erilailla 

sekä lisähaasteita koulutuksen avulla voisivat olla keinoina työssä jaksamiselle. Vapaa-ajan 

keinoiksi, mitä perhetyöntekijät voisivat käyttää, mainittiin lukeminen, värittäminen, mind-

fulness, jooga, liikunta, säännöllinen elämä sekä älykkyyttä vaativat asiat. 

 

Hieman erilaisia asioita nousi esille keinoista mitä perhetyöntekijät käyttivät ja mitä voisivat 

käyttää. Vapaa-ajankeinoista selvästi on nähtävissä, että enemmän kaivattiin käyttöön rau-

hallisempia rentoutuskeinoja lisäksi esimerkiksi vastapainoksi liikunnalliselle harrastukselle. 

Haastatteluissa esiin nousi myös, että keinojen merkitys ymmärrettiin hyvin, mutta ei välttä-

mättä syystä tai toisesta tullut säännöllisesti pidetty kiinni keinoista, millä jaksaisi paremmin 

myös työssään. 

 

Työstä tulevina keinoina jotkut käyttivät työnrajaamista ja tauoista huolehtimista. Työyhtei-

sön merkitys nostettiin myös esille. Osa taas koki, ettei pysty pitämään tauoista kiinni työpäi-

vän aikana. Eräs toi esille kiireen kotiin. Ilman ruokataukoa lyhenee päivä hieman. Myös työn-

teko työajalla tuotiin esille keinona, johon pyrkiä, kun helposti tulee tehtyä työnluonteen 

vuoksi töitä myös työajan ulkopuolella. Työnjaon tasaaminen ja omien asiakkaiden rytmittä-

minen eri tavalla koettiin myös mahdollisena keinona jaksaa työssä paremmin. Koulutuksen 

tuomaa lisävoimaa pidettiin työtä tukevana. 

 

4.2.3 Työssä jaksamisen voimavarat 

Perhetyöntekijöiltä kysyttiin millaisia voimavaroja he käyttävät työssä jaksamiseen. He ker-

toivat käyttävänsä erilaisia voimavaroja. Voimavarat jaettiin pääkategorioihin haastateltavien 

persoonallisuustekijöiden, työstä tulevien sekä henkilökohtaisesta elämästä tulevien voimava-

rojen mukaan. Nämä kategoriat oli luotu jo ennen haastattelua, jotta saataisiin erilaisia voi-

mavaroja esille. Kuitenkaan kaikki haastateltavat eivät tuoneet jokaiseen kategoriaan voima-

varoja, Tuotiin esille suorien lainauksien muodossa esiin nousseita voimavaroja. 

 

Perhetyöntekijöiden persoonallisuudesta voimavaroina esiintyi erilaisia persoonallisuusteki-

jöitä. Persoonasta tulevia voimavaroja olivat elämänmyönteisyys ja iloisuus sekä positiivisuus. 

Työssä pidettiin tärkeinä voimavaroina vuorovaikutustaitoja, uteliaisuutta ja empaattisuutta 

ja periksi antamattomuutta. Tietynlainen huumorintaju, vahvuus, kärsivällisyys, rauhallisuus 

ja stressittömyys koettiin hyvinä voimavaroina työssä jaksamiselle. 

 

”Mä oon aika sellanen elämänmyönteinen ja iloine luonne.” 
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”Noo asenne on kyllä yks sellanen juttu, pitää olla positiivinen, nii jaksaa kyl 

paremmin…” 

 

”…ne vuorovaikutustaidot on semmonen oma vahvuus ja sitte myöskin niinku 

huumorintaju sekä työntekemisen sisällä, että niinku myös oman itsensä jaksa-

misen kannalta.” 

 

”Mä oon aika utelias ja sit empatia on semmonen, mikä edesauttaa mun mie-

lest tässä työssä merkittävästi…” 

 

”…jos sä haluut jotain niin työskentele sen eteen ja se on mitä yrittää opet-

taakki…” 

 

”…tietty huumori… et ei nää asiat niin hiton vakavia oo… ehkä se on semmonen 

voimavara, mitä itsestään lähtee… aika helppo puhua asioista…” 

 

”Oon aika vahva persoona, tottakai mä oon myös heikko se on sitä semmost 

mitä mun pitäis itseasiassa opetella…” 

 

”…mä koen, et mä olen aika rauhallinen, mä en stressaannu sillee niinku tai 

yritän olla stressaantumatta…” 

 

Perhetyöntekijät kertoivat persoonallisuustekijöitä voimavaroina työssä jaksamiselle. Esiin 

tulleet persoonallisuus tekijät myös auttavat perhetyössä. Jotkut haastateltavat toivatkin 

esille oman persoonallisuuden positiivisia vaikutuksen työhön. 

 

Haastateltavat kertoivat työstä tulevia voimavaroja. Voimavaroiksi koettiin hyvä työyhteisö, 

jossa hyvä keskusteleva ilmapiiri sekä työkavereiden ja työyhteisön tuki. Esiin nostettiin myös 

parityöskentely, luottamus esimieheen, työnohjaus, reflektointi sekä ammattitaitoinen työyh-

teisö, joita pidettiin tärkeänä voimavarana työssä jaksamiselle. 

 

”Tosi motivoitunut ja pidän tästä työstä tosi paljon ja on hyvä työporukka ja 

hyvä ilmapiiri ja semmonen avoin keskusteleva…” 

 

”Kyl varmaan työkavereista ja semmosest niinku, et tuntuu kyl et heistäkin am-

mentaa ihan semmost niinku ammatillist voimavaraa ja kyl se on aina hienoo, 

kun vaikka parityöskentelynä tehään ja kaveri on mukana ja et aijaa, et näinkin 

voi tehdä…” 
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”…mul on työpari, kyl se on mun mielestä tosi iso voimavara, kun on siin joku 

toinen mukana…--eli työkaverin tuki on voimavara.” 

 

”Ja meillä on hyvä työnohjaaja, luottamus esimieheenkin, voi kumminki näistä 

puhua, vaikka ei aina pysty vaikuttaakkaa.” 

 

”…työnohjausta, siellä voidaan vähä reflektoida näitä caseja ja omaa jaksamis-

takin. Ja sit nää tiimikokoukset ja sit kun meil on esimiehet kuitenkin niinku 

tällee ja työkaverit.” 

 

”Hyvät tyypit, tääl on kuitenki ammattitaitoista ja hyvää porukkaa…” 

 

Työstä tulevina voimavaroina esiin nousi selvästi hyvä työyhteisö. Työyhteisön tukea ja merki-

tystä pidettiin tärkeänä. Moni kertoi saavansa työyhteisöstä voimaa. 

 

Lisäksi haastateltavat kertoivat voimavaroiksi, että he pitävät työstään ja työ motivoi heitä. 

Myös työkokemus koettiin voimavaraksi. 

 

”…jos työ on haastava, monipuolinen, kiinnostava, motivoiva mä en tarvii mi-

tään ulkopuolisia tekijöitä, että mä olen innostunut siitä asiasta mitä mä teen.” 

 

”Varsinkin asiakascaset itsessään… --motivoi ja tuo voimavaraistumista.” 

 

”Työssä tavallaan sit se, et pieniäkin onnistumisii tai sellasii kohtamisii, mitä 

työssä tulee, ni kylhän ne on sellasii voimaannuttavia juttuja.” 

 

”...ihmisten kohtaamiset, et kylhän se niinku tai niinku tunnistan sen, et jo-

tenki se, mun on hirveen helppo kohdata ihmisiä…” 

 

”Se oma työhistoria on tuonut mun mielestä aika hyvin siihen sen niinku kyvyn 

toimia esimerkiksi kasvattajana, vaikka siellä takana se empatia näkyy jatku-

vasti…” 

 

”…on niinku semmosta kokemusta, kyllähän se on niinku semmonen iso voima-

vara…” 

 

”…mä pystyn tosi paljon niinku samaistumaan moniin niinku asiakkaitten vai-

keitten tilanteisiin, kun kuitenkin on niit omassakin elämässä käyny vaikeam-

piakin tilanteita läpi…” 
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Tärkeä voimavara on, kun työ on sellaista mistä tykkää ja mikä motivoi. Usea toi esille työn 

mielekkyyttä eri kohdissa haastatteluissa. Sekä työ- ja elämänkokemus nähtiin voimavarana, 

koska sen kautta oli saanut varmuutta sekä kertynyt näkökulmia erilaisiin tilanteisiin. 

 

Yksittäiset haastateltavat toivat esiin voimavaroina ammattitaidon, rohkeuden asioiden pu-

heeksi ottoon, ammatti-identiteetin tunnistamisen, ennaltaehkäisevän työn, palkitsevan työn 

ja asiakkaiden sekä työkavereiden palauteen. 

  

”No työssä mä koen mun ammattitaidon ehdottomasti voimavaraksi, mä koen 

olevani hyvä tässä työssä.” 

 

”Mä uskallan ottaa puheeksi asioita, semmosia asioita mitkä mietityttää tai är-

syttää tai jää jotenki tai mitä tapahtuu mitä puhutaan vaik pinnanalla…” 

 

”Osaa erottaa sen ammatti-identiteetin ja sen tietynlaisen vahvuuden, mitä 

siellä ammatti-identiteetin parissa itsestään näyttää ja miten siellä toimii ja 

sitten sen toisen puolen sen, mitä sitten oikeesti on…”  

 

”Tässä työssä on paljon enemmän palkitsevaa, tää on niinku tietyllä tavalla en-

naltaehkäisevää…” 

 

”Tää on aika palkitsevaa työtä, tässä tulee niinku oikeastaan päivittäin sellanen 

tunne, että on tehnyt tärkeetä työtä.” 

 

”…saat positiivista palautetta lapsen vanhemmilta, lapselta itseltään ja kyl 

meillä niinku annetaan työporukassakin positiivista palautetta.” 

 

Ammattitaito ja ammatti-identiteetti nousivat esille voimavaroiksi sekä työn palkitsevuus ja 

positiivinen palaute. Ammattitaito kehittyy koko ajan työtä tehdessä ja myös ammatti-identi-

teetti vahvistuu. Positiivinen palaute ja työstä tulevat pienet ja isotkin onnistumiset lisäävät 

voimavaraa. Tärkeää on muistaa antaa positiivista palautetta työyhteisössä ja huomioida pie-

netkin merkit onnistuneesta työstä. 

 

Haastateltavat kertoivat henkilökohtaisesta elämästään tulevia voimavaroja. Työssä jaksami-

seen toivat voimaa henkilökohtaisesta elämästä etenkin tärkeät ihmiset. Haastateltavat ker-

toivat perheen, läheisten ihmisten ja ystävien auttavan myös työssä jaksamiseen. Lisäksi va-

paa-aika, harrastukset, elämänkokemus ja sen tuoma ymmärrys sekä oma kasvatustausta ko-

ettiin voimavaroiksi. Oman jaksamisen tunnistaminen esiintyi myös voimavarana. 
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 ”Tottakai perheestä ja lapsista tietenkin…harrastukset.” 

 

”…perhesuhteet on ok ja on tavallaan sitä vapaa-aikaa ja ystäviä, kyllähän ne 

on niinku tärkeit voimavaroja sitte.” 

 

”Mä jaksan tehdä työtä, koska mulla on yksityiselämän asiat kunnossa.” 

 

”Ne elämänkokemukset tietysti, et jotenki sitä ymmärrystä perheitä kohtaan et 

mikä se tilanne voi olla…” 

 

”…mä luulen et se kasvatus varmaan ittellä on sitte ehkä kaikista eniten jaksa-

miseen vaikuttava tekijä…” 

 

”…mä en yritä myöskään itseltäni vaatia enempää, kuin mitä mä koen et mulle 

hyvä…” 

 

”…sillähän sit polttaa kyl ittensä aika helpostikin loppuun varmasti, jos on sem-

mone kova stressi päällä koko ajan ja aika hyvin sitä osaa säädellä myös sitä ku 

huomaa et rupee niinku mittarit käymään liian punasella, niin senkin yleensä 

tiedostaa jo sitte ite huomaa et hetkinen nyt ollanki et nyt pitää vähä him-

mata…” 

 

”…on oppinu rajaamaan itseään, missä se oma raja kulkee jaksamisen suh-

teen…” 

 

Ihmissuhteiden merkitys koettiin voimavarana. Henkilökohtaisen elämän ilot ja surut sekä on-

nistumiset ja haasteet heijastuvat väistämättäkin työelämään. Itsetuntemuksen kautta on 

opittu rajaamaan itseään ja pitämään huolta omista voimavaroista. 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös voimavaroja, mitä heillä voisi olla työssä jaksamiseen. Persoo-

nallisuustekijät voimavaroina kategoriaan nousi esiin yksi voimavara. Yksi haastateltava ker-

toi, että paineensietokykyä voisi olla vielä enemmän. Työstä tulevia voimavaroja, mitä yksit-

täiset haastateltavat toivoivat enemmän voisi olla työpari työskentelyä, reflektointia työyh-

teisön kanssa, suunnitelmallisuutta, menetelmien käyttöä, esimiehen tukea sekä verkostojen 

ja niiden hyödyntämistä. Kaksi kertoi, että ruokatauot työpäivän aikana voisivat lisätä voima-

varoja työssä jaksamiselle. Henkilökohtaisesta elämästä voimavaroja, mitä voisi käyttää, 

neljä toi esille liikunnan merkityksen voimavaroja lisäävänä. Myös pari mainitsi ruokavalion, 
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nukkumisen ja itsestä huolehtimisen voimavaroiksi, jotka voisivat vahvistaa. Yksittäiset haas-

tateltavat kokivat, että omien tarpeiden huomioiminen ja vapaa-ajan rauhoittaminen voisivat 

lisätä voimavaroja. 

 

4.2.4 Työssä jaksamisen työnhallintataidot 

Perhetyöntekijät kertoivat käyttävänsä työnhallintataitoja. Monet toivat esiin työn suunnitel-

mallisuuden ja organisoinnin sekä lisätyöstä kieltäytymisen käytetyimmiksi työnhallintatai-

doiksi. Pari kertoi järjestelmällisyyden, reflektoinnin työparin kanssa sekä tiedon kulun esi-

miehelle ja esimiehen tuen olevan osa työnhallintaa. Työnhallintataidoiksi esiin tuli myös 

työn rajaaminen, priorisointi, delegointi, avoimuus uusille työmenetelmille, työasioiden ajan 

tasalla pitäminen ja terve itsekkyys. 

 

Työhallintataitoja mitä voisi käyttää perhetyöntekijät kertoivat, että he voisivat käyttää 

enemmän suunnitelmallisuutta, opetella rajaamista ja toimia järjestelmällisemmin. Haastat-

teluista kävi ilmi myös työnhallintataitoja, joita yksittäiset henkilöt voisivat käyttää. Niitä oli-

vat uusien menetelmien ja työkalujen käyttö, priorisointi, aikaa enemmän reflektoinnille ja 

parempaa ajanhallintaa. 

 

Työnhallintataitoja kysyttäessä moni haastateltava pyysi tarkennusta, mitä tällä haetaan. Sen 

jälkeen heille syntyi ajatuksia, mitä he käyttävät ja voisivat käyttää. Hyviä erilaisia työnhal-

lintataitoja tuli esille. Tässäkin kohtaa on nähtävissä, että samoja taitoja esiintyy sekä koh-

dassa mitä käyttää ja kohdassa mitä voisi käyttää. 

 

4.3 Johtopäätökset 

Tulosten esittämisen jälkeen tulee tehdä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tulkinnan 

avulla pohditaan analyysin tuloksia ja merkityksiä. Tulkintoihin yhdistyy moninkertaisia tulkin-

toja, kun huomioidaan tutkittavien, tutkijoiden sekä lukijoiden tulkinnat. Tuloksista laaditaan 

synteesejä, joiden avulla yhdistetään pääkohdat, jotka tuovat vastaukset asetettuihin ongel-

miin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 229-230.) 

 

Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää perhetyön kuormittavia tekijöitä ja löytää keinoja työssä 

jaksamiselle. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi. Ensimmäinen kysymys haki vastausta, millaisia 

kuormittavia tekijöitä on koettu perhetyössä. Toinen kysymys, että miten ne esiin tulevat 

kuormittavat tekijät vaikuttavat työssä jaksamiseen ja millaisia keinoja, voimavaroja ja työn-

hallintataitoja on käytetty työssä jaksamiseen. 
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Tutkimuksen avulla löydettiin erilaisia perhetyön kuormittavia tekijöitä. Perhetyöntekijät oli-

vat joko itse kokeneet tai olivat huomanneet jonkun toisen kuormittuvan jostain tekijästä. 

Yleisimmäksi kuormitustekijäksi kokemuksista esiin nousi yksin työskentely. Jopa puolet per-

hetyöntekijöistä kertoivat yksin työskentelyn kuormittaneen työskentelyä. Kaksi heistä kertoi-

vat kokevansa yksintyöskentelyn kuormittavimpana tekijänä. Viisi perhetyöntekijää sanoivat 

kiireen kuormittavan työtä ja heistä kolme nosti sen kuormittavimmaksi tekijäksi. Uuden asi-

akkuuden aloittamista kuormittavana piti viisi haastateltavaa, joista kaksi nosti sen kuormit-

tavimmaksi tekijäksi. Työaikaa sekä työnaikatauluttamista kuormittavina pitivät kolme haas-

tateltavaa ja heistä kaksi nostivat ne kuormittavimmaksi tekijäksi. Lisäksi nousi paljon muita-

kin kuormittavia tekijöitä. Osa perhetyöntekijöistä mainitsi kuormittavammaksi tekijäksi kaksi 

tekijää. Heidän oli vaikea valita kuormittavista tekijöistä vain yhden kuormittavimmaksi teki-

jäksi. 

 

Tuloksia käsiteltäessä myös pohdittiin syitä kokemusten mukaan kuormittavimpien tekijöiden 

syntyyn ja mahdollisia keinoja lieventää tai poistaa kuormittavia tekijöitä. Haastatteluista 

esiin nousevien kuormitustekijöiden taustalla on erilaisia kokemuksia. Ihmiset kokevat hyvin 

eri tavalla kuormitustekijöiden vaikutukset. Johtopäätöksiä tehtiin eri kuormitustekijöiden 

synnystä ja mahdollisuuksista lieventää tai jopa poistaa niitä. Kiireestä tulkittiin, että kiireen 

tuoma paine lisää kuormitusta silloin, kun ei pysty hallitsemaan kiirettä tai kiireen tunnetta 

itse. Mikäli kiire tulee organisaatiotasolta, ei yksittäinen työntekijä pysty välttämättä vaikut-

tamaan siihen. Mikäli kiire tulee omasta itsestään ja omasta toiminnasta, tulisi työntekijän 

kehittää omaa ajanhallintataitoja. Kiire esiintyi myös työntekijöiden vähäisenä aikana yh-

dessä suunnitella ja reflektoida työtä. Enemmän aikaa kaivattiin suunnitteluun ja myös tarvit-

taessa jälkipuintiin. Yksintyöskentelyä pidettiin kuormittavana ja osakseen sitä perusteltiin 

resurssien vähyydellä. Yksintyöskentelyyn voisi myös yhdistää väkivallan uhan, mikä koettiin 

myös kuormittavana. Turvallisuusasioiden läpikäyminen nousi esille haastattelussa ja niiden 

läpikäymistä toivottiin käytävän työyhteisössä. Parityöskentely lievittää myös väkivallan uh-

kaa, mutta ei välttämättä poista sitä kokonaan. Parityöskentely koettiin isona voimavarana. 

Parityöskentelystä voisi saada myös riittämättömyyden tunteeseen helpotusta. Keskeneräi-

syyttä ja uuden asiakkuuden tuomaa kuormitusta on vaikea poistaa, koska se on osa työnsisäl-

töä. Uuden asiakkuuden tuomaa kuormitusta pystyy lieventämään esimerkiksi parityöskente-

lyn avulla. Keskeneräisyys kuuluu osaksi perhetyötä ja sen tuomaa kuormitusta voisi lieventää 

hyväksymällä se osaksi työtä ja käsitellä sitä mikä siinä kuormittaa. Työaikaan yksittäinen 

työntekijä ei välttämättä pysty vaikuttamaan, koska se yksityisellä puolella määräytyy tilauk-

sien mukaan. Iltapainotteinen työ myös hankaloittaa työn aikatauluttamista, koska asiakasta-

paamiset tulee tällöin saada sovitettua enimmäkseen ilta-aikaan. Suoraa ratkaisua tähän ei 

löydy, mutta lieventämään sitä voisi niin, että työt jaetaan mahdollisimman tasapuolisesti 

työyhteisössä. Ylitöiden tuomaan kuormitusta voi lieventää tai poistaa kokonaan työn rajaa-

misella. 
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Perhetyöntekijät jaksoivat työssään suhteellisen hyvin. Keskiarvo oli hyvä, mutta se ei tieten-

kään kerro koko totuutta. Haastattelussa kysyttiin sen hetkistä arviota työssä jaksamiseen as-

teikolla 0-5. Osasta vastauksista ilmeni pientä pohdintaa, mihin kohtaan asteikkoa oman jak-

samisensa laittaisi juuri tällä hetkellä. Yksi haastatelluista sanoi, että nyt parempi, mutta 

viime viikolla olisi ollut toinen, hän koki kuormitusta myös omasta henkilökohtaisesta elä-

mästä. Toinen kertoi loman auttaneen tämän hetken työssä jaksamiseen, mutta tilanne olisi 

voinut olla toinen vähän aikaa sitten. Tästä voidaankin todeta, kun myös haastatteluissa kävi 

esille, että oman elämän ollessa kunnossa, myös töissäkin jaksaa paremmin. Sama toisin päin, 

että jos töissä jaksaa hyvin se heijastuu myös positiivisesti henkilökohtaiseen elämään. Ti-

lanne voi muuttua hetkessä. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että moni asia voi vaikuttaa 

työssä jaksamiseen. Kyse on kokonaisuudesta, ei työssä jaksaminen perustu vain työhön ja 

työoloihin, vaan tulee pitää huolta kokonaisvaltaisesti omasta elämästään. Työ on iso osa 

työntekijän elämää ja silloin myös sen vaikutuksilla on merkitystä niin hyvässä kuin pahassa-

kin. Haastateltavista usea toi esille viihtyvänsä työssään. 

 

Osa haastateltavista koki, että kuormittavilla tekijöillä on tuntuva vaikutus työssä jaksami-

seen. Vaikuttavia tekijöitä oli iltapainotteinen työaika, kiire, aikatauluttaminen, työnlaadun 

heikkeneminen, haastavat asiakasperheet ja oman ajan puute. Kuormittavien tekijöiden vai-

kutusta nähtiin myös stressitasoon ja motivaatioon. Yksi haastateltava toi esille, ettei tällä 

hetkellä koe työtä mitenkään kuormittavana. Havaittiin myös muiden vastauksista, että he 

eivät välttämättä koe olevansa tällä hetkellä kuormittuneita, vaikka tiedostavatkin kuormi-

tustekijät ja niiden vaikutukset työssä jaksamiseen. Muutamat haastateltavat toivat selkeästi 

esille, että itse asiakastyö ei kuormita tällä hetkellä, vaan kuormitustekijät tulee muista teki-

jöistä. Kuormitustekijöiden tiedostaminen onkin tärkeä asia, koska silloin pystyy tekemään 

valintoja ja vaikuttamaan asiaan. Kuormittavimpina tekijöinä esille nousi enemmän organisaa-

tiotasolta ja työntekijän omasta toiminnasta syntyviä tekijöitä kuin asiakassuhteesta syntyviä 

kuormitustekijöitä. 

 

Perhetyöntekijät kertoivat käyttävänsä työssä jaksamiseen erilaisia keinoja, jotka jaettiin 

keinot vapaa-ajan keinoihin sekä työstä tuleviin keinoihin. Vapaa-ajan keinoina haastateltavat 

kertoivat erilaiset harrastukset ja rauhoittumisen ja itsestä huolehtimisen. Työstä tuleviin 

keinoissa esiin tuli työn rajaaminen, yhteisöllisyyden työyhteisön kanssa sekä ruokataukojen 

pitäminen. Lisäksi perhetyöntekijät kertoivat keinoja, joita he voisivat työssä jaksamiseen 

käyttää. Työstä tuleviksi keinoiksi esiin nousi tauot, että työt tehtäisiin työajalla, työn jaka-

mista työyhteisössä, työnohjauksen parempi anti itselle, perhetyön kotikäyntien rytmittämi-

nen eri tavalla sekä lisähaasteita koulutuksen avulla. Vapaa-ajan keinoiksi, mitä perhetyönte-

kijät voisivat käyttää, mainittiin erilaisia harrastuksia ja etenkin rauhoittavia harrastuksia. 
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Perhetyöntekijöiden käyttämiä voimavaroja nousi useita. Selkeästi oli tulkittavissa, että per-

soonallisuudesta tulevat voimavarat tukivat työntekoa. Henkilökohtaisesta elämästä tulevat 

voimavarat myös auttoivat työssä jaksamisessa. Työstä tulevissa voimavaroissa tuli esille työ-

yhteisön tuki ja hyvä ilmapiiri. Myös luottamus esimieheen nousi esiin. Moni haastateltava toi 

esille kokevansa työyhteisön voimavarana, vaikka tuli myös esille, että työyhteisön tuki ja yh-

teinen aika koettiin vähäisenä. Reflektointia työparin kanssa ja ylipäätänsä parityöskentelyä 

pidettiin voimavarana, mutta samalla se esiintyi tutkimuksessa kaivattuna asiana. Samalla ta-

valla työnohjausta pidettiin tärkeänä ja hyvänä, mutta esille nousi myös, ettei työnohjaus an-

tanut kaikille tarvittavaa tukea. 

 

Osa haastateltavista toi esille työkokemuksen ja elämänkokemuksen tuomaa varmuutta ja sen 

myötä on oppinut tunnistamaan omia voimavaroja ja keinoja työssä jaksamiselle. Oman jaksa-

misen tunnistaminen esiintyi myös voimavarana ja haastatteluissa muutama toi esiin, että 

tämä taito on opittu oman kokemuksen kautta. Eräät haastateltavat toivat esiin oppineensa 

itsestä huolehtimisen tärkeyden niin sanotusti kantapään kautta. Ammattitaito ja ammatti-

identiteetin tunnistaminen tuli esille myös voimavarana, josta voidaan tehdä tulkintaa, että 

se on varmasti lisääntynyt kokemuksen kautta. Se että pitää työstä lisää myös motivaatiota ja 

auttaa työssä jaksamisessa. Tärkeänä esiin nousi myös työn palkitsevuus ja positiivinen pa-

laute sekä työyhteisössä että asiakassuhteissa. 

 

Perhetyöntekijät kertoivat käyttävänsä työnhallintataitoina työn suunnitelmallisuutta, organi-

sointia, lisätyöstä kieltäytymistä, järjestelmällisyyttä, reflektointia työparin kanssa sekä tie-

don kulkua esimiehelle ja esimiehen tuen olevan osa työnhallintaa. Lisäksi esiin nousi myös 

työn rajaaminen, priorisointi, delegointi, avoimuus uusille työmenetelmille, työasioiden ajan 

tasalla pitäminen ja terve itsekkyys. Työhallintataitoja mitä voisi käyttää perhetyöntekijät 

kertoivat, että he voisivat käyttää enemmän suunnitelmallisuutta, opetella rajaamista, toimia 

järjestelmällisemmin, uusien menetelmien ja työkalujen käyttö, priorisointi, aikaa enemmän 

reflektoinnille ja parempaa ajanhallintaa. 

 

Monet haastateltavista kokivat pystyvänsä selviytymään hyvin kuormittavista tekijöistä erilais-

ten keinojen, voimavarojen ja työnhallintataitojen avulla. Kuitenkin monet toivat myös esille, 

että enemmänkin voisi hyödyntää erilaisia keinoja. Tärkeä seikka oli, että haastateltavat tie-

dostivat hyvin erilaisia tapoja toimia, jotta työssään jaksaa. Kaikki eivät kuitenkaan olleet on-

nistuneet toteuttamaan ajatuksiaan oman hyvinvointinsa ylläpitämiselle. 

 



 45 

4.4 Luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus perustuu tutkimusprosessin arviointiin. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkija toimii tutkimuksensa välineenä. Tutkijoiden vaikutusta tutkimuksen kul-

kuun ei voi ohittaa. Tutkijat tekevät arviota, miten luotettavuus näyttäytyy tutkimusproses-

sissa. (Eskola & Suoranta 2008, 210.) Vilkka (2005, 158-159) pitää myös laadullisen tutkimuk-

sen toteutusta ja luotettavuutta toisiinsa vaikuttavina. Tutkimuksen valinnat ja ratkaisut tu-

lee arvioida ja tuoda esiin. Laadullista tutkimusta on mahdotonta täysin toistaa, vaikka ana-

lyysivaiheet tuotaisiin esiin, koska tutkijoilla voi olla erilaiset lähtökohdat tutkittavaan aihee-

seen. 

 

Eskola & Suoranta (2008, 211-212) esittävät laadulliseen tutkimukseen kolme ryhmää, joilla 

tutkitaan tutkimuksen luotettavuutta. Ensimmäinen on uskottavuus. Siinä tutkija varmistaa, 

että käsitykset ja tulkinta kohtaavat tutkittavien tuomien asioiden kanssa. Toisena on siirret-

tävyys, joka tarkoittaa tutkimustulosten siirrettävyyttä, vaikkakin yleistäminen ei ole mahdol-

lista. Kolmantena on varmuus, joka huomioi tutkijoiden ennakkokäsityksiä ja vahvistuvuus nä-

kyy aikaisempien tutkimusten tarkastelussa. 

 

Tuomi & Sarajärvi (2009, 140-141) olivat listanneet asioita, mitä tulisi huomioida tutkimuksen 

luotettavuutta tarkastellessa. Tutkimuksen kohde ja tarkoitus, omat ajatukset tutkimuksen 

kulussa, aineiston keruu ja tutkittavien valinta sekä suhteen toimivuus, tutkimuksen kesto, 

aineiston analyysi, tutkimuksen luotettavuus ja raportointi. Tarkka raportointi tutkimuksen 

kulusta vahvistaa tuloksien ymmärrystä ja selkeyttä. 

 

Tutkimuksen kulkua kuvattiin jo aikaisemmin, jonka mukaan voidaan tehdä tulkintoja tutki-

musprosessin kulusta ja onnistumisesta. Analyysivaihetta kuvattiin mahdollisimman tarkasti ja 

tuloksia tuotiin esille niin, että myös niiden esiin tuomisesta voi tehdä päätelmiä, miten pro-

sessissa on edetty ja onnistuttu. Haastattelujen sisältö on tuotu esille tuloksissa ja tulokset 

pyrittiin tuomaan esiin mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. 

 

Haastatteluissa edettiin pääsääntöisesti jouhevasti eteenpäin. Muutamissa haastatteluissa 

haastateltava pyysi tarkentamaan, mitä kysymyksellä haettiin, johon haastattelija pyrki sel-

ventää asiaa niin, ettei kuitenkaan johdattelisi haastateltavaa liikaa. Muutoin haastatteluissa 

ei käytetty valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan vastaukset syntyivät haastateltavilta itseltään. 

 

Hirsjärvi & Hurme (2008, 185-187) kertovat haastatteluaineiston laadun vaikuttavan luotetta-

vuuteen. Käsitteet reliaabelius ja validius pohjautuvat siihen, että tutkija löytää objektiivisen 

totuuden ja todellisuuden. Käsitteitä käytetään usein myös mittaamisesta keskusteltaessa. 

Jos ei ole ennakko-oletuksia, niin käsitteiden merkitys myös muuttuu ja niiden käyttö ei ole 

välttämättä tarkoituksenmukaista. Käsitteet ovat lähtöisin kvantitatiivisesta tutkimuksesta. 
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Reaalibeliusta määritellään kolmella tavalla. Sillä tarkoitetaan, että saadaan toistamiseen 

sama tulos, kun haastatellaan uudelleen samaa henkilöä tai kaksi arvioijaa saa tulokseksi sa-

man. Kolmas määritelmä on, että kahdella vierekkäisellä tutkimusmenetelmällä päästään sa-

maan tulokseen. Validiusta tarkastellessa tutkitaan mitä on tutkittu ja miten, vastaako se sitä 

mitä oli tarkoitus tutkia. Myös käsitteidenkäyttöä tutkittavaan asiaa tarkastellaan. Validiutta 

tutkimuksessa voidaan täsmentää käyttämällä triangulaatiota eli yhdistämällä tutkimusmene-

telmiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 233). 

 

4.5 Eettisyys 

Tutkimuseettiset normit ohjaavat tutkimusta ihmistieteissä. Tutkijoiden oletetaan 

perehtyneen näihin eettisiin normeihin ja arvoihin. Normit eivät kuitenkaan anna vastauksia 

tutkimuksessa ilmeneviin ongelmiin eivätkä näin myöskään poista tutkijoiden vastuullisuutta 

ja tunnollisuutta tekemilleen päätöksille. Ihmisarvon kunnioittaminen on keskeinen normi. 

Aineiston hankintaan vaikuttavat ihmisarvon suojelua koskevat normit, jotka ovat miten 

ihmisiä kohdataan ja miten heihin asennoidutaan sekä miten saatuja tietoja käsitellään. 

Lisäksi aineiston hankintaa koskevat tutkimuksen luotettavuutta koskevat normit. (Kuula 

2011, 58-60.) 

 

Miles & Huberman (1994, 290-295) nostavat esiin aiheita, jotka on hyvä ottaa huomioon poh-

dittaessa kvalitatiivisen tutkimuksen eettisyyttä. He ovat jäsentäneet aiheet karkeasti sen 

mukaan, miten aiheet sijoittautuvat tutkimuksen eri vaiheisiin. Ensimmäinen aihe on projek-

tin hyöty. Siinä pohditaan, onko tutkimuksen tekeminen vaivan arvoista ja onko tutkimuksen 

arvot tärkeitä tutkijoille. Toinen aihe on kompetenssin rajat, joka käsittelee tutkijoiden osaa-

mista ja kykyä saada aikaan hyvä laatuinen tutkimus. Kolmas aihe käsittelee haastateltavien 

suostumusta tutkimukseen. Tärkeimpiä kysymyksiä ovat ovatko tutkimukseen osallistujat saa-

neet riittävästi tietoa tutkimuksesta ja tietävät mihin osallistuvat. Neljäntenä aiheena on 

hyödyt, kustannukset ja vastavuoroisuus. Mitä kukin osapuoli hyötyy tutkimuksesta, miten pal-

jon he käyttävät aikaa, rahaa ja energiaa tutkimukseen. Viidentenä aiheena on vahingot ja 

riskit. Tässä kohdassa pohditaan voiko tutkimus vahingoittaa osallistujia tai kuinka todennä-

köisesti se aiheuttaa harmia heille ja minkä laatuisia vahingot voisivat olla. Kuudentena ai-

heena on rehellisyys ja luottamus. Minkälainen suhde on tutkijoiden ja tutkimukseen osallistu-

vien välillä, luottavatko he toisiinsa ja pystyvätkö toimimaan rehellisesti. Seitsemäntenä ai-

heena on yksityisyys, luottamuksellisuus ja tunnistamattomuus. Aihe käsittelee tutkimuksen 

informaatiota ja sen salaamista. Lisäksi sitä kuinka tunnistettavissa yksilöt ja yritykset ovat 

tutkimuksessa. Kahdeksantena aiheena on toimenpiteet ja kannatus. Mitkä ovat tutkijan toi-

menpiteet, jos hän näkee jotain laitonta tai väärää tutkimusta tehdessä ja mikäli tutkija pu-

huu toisten puolesta niin kenen mielipiteitä hän kannattaa. Yhdeksäntenä aiheena on tutki-

muksen kokonaisuus ja laatu. Onko tutkimus hoidettu harkiten ja huolellisesti. Kymmenes 
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aihe on aineiston ja johtopäätöksien omistussuhde. Kuka omistaa kaikki muistiinpanot ja ana-

lyysit ja kuka niitä voi käsitellä. Yhdestoista aihe on tulosten käyttö ja väärinkäyttö. Onko 

tutkijalla velvollisuus auttaa tulosten oikeanlaisessa käytössä ja tulisi toimia, jos tuloksia käy-

tetään vahingollisesti tai väärin. Kahdestoista aihe käsittelee ristiriitoja, ongelmia ja kompro-

misseja. Usein tutkimuksissa on ongelmia ja tutkija joutuu tekemään valintoja. 

 

Miles ja Huberman (1994, 296-297) tuovat teoksessaan esiin myös neuvoja, joilla tutkimuksen 

tekijä voi pohtia eettisyyttä. Tutkijan tulisi pohtia tapahtuneita tilanteita ja miettiä mikä 

tuntui oikealta. Aiheista voi rakentaa tarkistuslistan, joka voi helpottaa myöhemmin esiin tu-

levissa ongelmissa. Eettisyys on usein henkilön uskomuksissa ja arvoissa, joten ulkopuolisen 

henkilön apu voi olla erittäin hyvä tapa tuoda esiin ongelma-alueita. Tutkimuksen alussa on 

hyvä varautua, että tietyt asiat tulevat vaatimaan uudelleen neuvotteluita ja niitä voidaan 

tehdä tarpeen mukaan matkan varrella. 

 

Tutkimuksen eettisyyttä pidettiin tärkeänä koko tutkimuksen ajan. Ennen aineiston keruuta 

lähetettiin tutkimuksen kohderyhmälle saatekirje sähköpostin välityksellä, jossa informoitiin 

tärkeäksi koettuja asioita. Kuula (2011, 102) on listannut informoinnissa huomioitavia asioita, 

joita otettiin huomioon. Tiedotettiin saatekirjeessä tutkimuksentavoite, tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuus, aineiston keruutapa ja toteutustapa sekä tutkijoiden yhteys-

tiedot. Saatekirjeeseen sisällytettiin myös arvioituaika, aineiston käyttötarkoitus, käsittelyyn 

ja säilyttämiseen liittyvät asiat (Kuula 2011, 121). Tutkimukseen osallistuvilla ilmoitettiin 

mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen koko tutkimuksen ajan (Kuula 2011, 

107). 

 

Tutkimuksen saatekirjeessä tuotiin esille tutkimuksen eettisyyttä. Tutkimuksessa huomioitiin 

eettiset periaatteet ja salassapitovelvoitteet. Haastattelumateriaalit käsiteltiin 

luottamuksellisesti ja vain tutkijoilla oli pääsy haastatteluaineistoon. Tutkimuksessa tutkittiin 

kokemuksia ja näkemyksiä, joten tutkimus haluttiin pitää kaikin puolin tunnistamattomana. 

Näin ollen päädyttiin myös yhteistyökumppani pitämään tuntemattomana. Koettiin, että tällä 

voisi olla positiivinen vaikutus tavalla, ettei tutkimukseen osallistujia pystyttäisi välittömästi 

tunnistamaan ja tuloksia yhteistyökumppaniin liittää. 

 

Tutkimuksen valmistuttua haastattelumateriaalit tuhotaan, ettei kenenkään henkilöllisyys 

tule muiden kuin tutkijoiden tietoon. Henkilötietoja tai muita tunnistetietoja ei käytetty tut-

kimusta tehdessä. Haastattelut käsiteltiin numeroiden avulla. Tuloksissa ei tuotu suorissa lai-

nauksissa esiin tunnistenumeroita, vaan haluttiin myös tällä tavalla säilyttää tunnistamatto-

muutta. Kohderyhmä oli ennalta määritelty, mutta tutkimukseen osallistuminen oli täysin va-

paaehtoista. Haastattelujen alussa pyrittiin myös rentouttamaan haastattelutilannetta niin, 
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että keskusteltiin hetki ja käytiin läpi haastattelun sisältöä ennen nauhoituksen aloittamista. 

Haastateltavia myös muistutettiin, että heillä on mahdollisuus keskeyttää haastattelu. 

 

5 Pohdinta 

Tutkimuksen tavoite oli avata perhetyön kuormittavia tekijöitä sekä keinoja, voimavaroja ja 

työnhallintataitoja, joilla perhetyöntekijä selviytyy kuormittavista tekijöistä. Jokaisen alalla 

opiskelevan tai työskentelevän olisi hyvä hallita keinoja ja voimavaroja omaan työssä 

jaksamiseen sekä jakaa sitä tietämystä muille työyhteisön jäsenille. Tutkimus oli suunnattu 

kartoittamaan yhteistyökumppanin perhetyöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä perhetyön 

kuormittavista tekijöistä sekä keinoista jaksaa työssään. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös 

avata perhetyöhön suuntaaville opiskelijoille perhetyön kuormittavia tekijöitä sekä niistä sel-

viytymiskeinoja. Tarkoituksena oli myös herätellä alalla opiskelevia tiedostamaan perhetyön 

haasteita ja tunnistamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia tulevaa työtä varten. 

 

Tutkimustavoitteissa onnistuttiin mielestämme hyvin. Saimme esiin perhetyön kuormitusteki-

jöitä. Jokaisessa työssä on myös olemassa kuormitustekijöitä, jotka voidaan tulkita sekä alan 

että ylipäätänsä työn kuormitustekijöihin. Esimerkkinä tästä nostetaan esiin vaikka työaika. 

Työaika kuormittavana tekijänä nousi myös haastatteluista. Iltapainotteinen työaika kuuluu 

tavallaan perhetyön kuormitustekijäksi, koska työnkuva on auttaa perheitä ja mikäli per-

heessä olevat aikuiset työskentelevät painottuu perhetyö usein ilta-aikaan. Taas voidaan ta-

vallaan tulkita, että työaika on ylipäätänsä työn kuormitustekijä. 

 

Tutkimuksen syvyyttä olisi ollut mielenkiintoista enemmänkin tutkia. Aihetta jouduttiin kui-

tenkin rajaamaan, jotta työ ei lähtisi liian suureksi. Huomattiin jo tälläkin rajauksella, että 

oli vaikea pysyä täysin ennalta määritellyssä rajauksessa. Koettiin kuitenkaan esiin nousevat 

asiat tärkeiksi, joten ei haluttu niitä sulkea pois kokonaan tutkimuksesta. Tutkimuksen ede-

tessä tehtiin huomio, että teemoja olisi voinut olla kahden sijaan kolmekin. Toisesta tee-

masta työssäjaksamisesta ja sen keinot, voimavarat ja työnhallintataidot olisi voinut jakaa 

kahteen eri teemaan. 

 

Nykypäivänä tiedostetaan työn psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus, kun aikaisemmin se käsi-

tettiin lähinnä fyysisenä kuormituksena. Kuormitus voi syntyä työympäristöstä, työtehtävästä, 

työn organisoinnista tai vuorovaikutuksesta tai sen puutteesta. Työuupumus voi syntyä liian 

suuresta työnkuormituksesta, aikapaineista, epäselvyyksistä ja rooliristiriidoista. Tunnekuor-

mittuvuutta lisää etenkin epäoikeudenmukainen johtaminen, kiire ja työyhteisön huono ilma-

piiri. Työn henkisiä kuormitustekijöitä on listattu kolmeen yhdistelmään, jotka ovat vahingol-

lisia työntekijälle. Ensimmäinen huono yhdistelmä on iso työmäärä ja tiivis työtahti sekä sii-
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hen lisättynä huonot vaikutusmahdollisuudet työhön. Toinen huono yhdistelmä on isot ponnis-

tukset ja pienet palkkiot. Kolmas huono yhdistelmä on epäoikeudenmukaisuus ja epävarmuus. 

Epävarmuus etenkin silloin, kun työhön on tulossa muutoksia. (Jabe 2010, 52-54.) 

 

Perhetyöntekijät tiedostivat monia kuormitustekijöitä työssään ja toivat esiin erilaisia selviy-

tymiskeinoja kuormittavista tekijöistä. Tutkimuksesta ilmeni, että monet jaksoivat hyvin työs-

sään. Pieniä notkahduksia työssä jaksamiseen oli kuitenkin olemassa ja osa koki kuormitusta 

juuri haastattelu hetkellä. Tärkeää on tunnistaa omat voimavarat ja vaalia niitä. Myös on 

hyvä tunnistaa ne tekijät, jotka vaikuttavat työssä jaksamiseen alentavasti. Niiden tekijöiden 

vähentämiseen tai poistamiseen on tärkeä pohtia vaihtoehtoja. Jabe (2010, 57-59) kertoo, 

että burnout eli loppuun palaminen kehittyy pikku hiljaa. Usein miten stressaava tilanne on 

jatkunut liian kauan. Silloin tällöin olisi hyvä ajatella, mitä oikeasti on pakko tehdä. Loppuun 

palamisen oireita on kuvattu yleisillä stressioireilla, ilon katoamisella, itsetunnon heikkenemi-

sellä, psykosomaattisilla sairauksilla, eristäytymisellä, kyynistymisellä, tunteiden katoamisella 

ja yliaktiivisuutena. Työstressin ehkäisyllä vahvistetaan riittävyyden tunnetta. Ihmiset koke-

vat yksilöllisesti omat resurssit, joihin vaikuttavat työnsisältö ja organisaatiotekijät. Jaksaak-

seen ihminen pyrkii nauttimaan kokonaisvaltaisesti elämästä. Työnvastapainoksi tulisi olla riit-

tävästi lepoa, hyvää ravintoa, ihmissuhteita ja harrastuksia. Oman hyvinvoinnin seuraaminen 

ja kokemusten vaihtaminen muiden kanssa auttaa ihmistä jaksamaan. (Suonsivu 2015, 113-

114.) 

 

Voimavaroja saa tekemällä sellaisia asioita, joista pitää ja on tärkeää nauttia tekemästään. 

Asiat olisi hyvä saada valmiiksi ja aikaa tulee olla myös vain ajatuksillekin. Tärkeiden ihmisten 

kanssa oleminen auttaa jaksamisessa. Erilaisia valintoja pitää tehdä ja rytmittää tekemisestä. 

Työhyvinvointi syntyy lähellä olevista ihmisistä, jotka arvostavat mitä tekevät ja toiminta ta-

voittelee organisaation tavoitteita. Jokainen haluaa hyväksyntää ja tukea. Työn ollessa innos-

tava, auttaa se selviytymään työmäärästä, koska silloin sen tekee mielellään. Työn tuntuessa 

hyvältä on sen vaikutukset työhyvinvointiin merkittävät. (Jabe 2010, 55-56.) Sopiva työkuor-

mitus lisää työkykyä ja terveyttä. Kokonaiskuormitus syntyy sekä työstä että vapaa-ajasta. 

Niiden ollessa tasapainossa työntekijä palautuu ponnisteluista ja rasituksesta. Kuormituksen 

kokeminen on yksilöllistä. Jotkut kaipaavat jatkuvasti uusia haasteita ja muutoksia, kun taas 

toisista ne tuntuvat raskailta. Aika ajoin on hyvä pohtia tekijöitä josta saa voimavaraa. Näistä 

on myös hyvä keskustella työyhteisössä ja saada vinkkejä muilta omaan arkeen. (Rauramo 

2008, 37-39.) Ihmissuhteet työssä vaikuttavat työhyvinvointiin, motivaatioon ja tuloksellisuu-

teen. Hyvä työyhteisö tukee yksilöä ja pystyy lisäämään yksilön itsetuntoa. Itsetunto vahvis-

tuu ja muodostuu suhteista toisiin ihmisiin ja hyvä palaute vahvistaa sitä. Sosiaalinen tuki lie-

ventää osakseen elämässä olevia paineita ja on tärkeää työssä jaksamisen kannalta. (Rauramo 

2008, 122-124.) 
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Työpaikan ilmapiiriin vaikuttaa jokainen työntekijä omalla panostuksellansa. Onnellisuus syn-

tyy, kun tuntee olevansa hyödyksi ja avuksi. Tärkeä on oivaltaa, että elämää rikastuttaa kyky 

nauttia pienistäkin asioista. Ihmissuhdetaidoista tärkein on empatia ja huumori auttaa yhteis-

hengen luomisessa työpaikalla. (Jabe 2010, 101-102.) Hyvinvointia syntyy, kun on luottamusta 

työyhteisössä. Luottamus rakentuu muun muassa työtehtäviin ja resursseihin tutustumalla, 

yhteisillä pelisäännöillä, keskusteluilla ja kannustavalla palautteella. Luottamusta vahvistaa 

ja ylläpitää työntekijän ollessa ajan tasalla tehtävissä, vastavuoroisuus esimiehen ja alaisen 

kanssa, tiedon kulku ja vastuiden jako. (Jabe 2010, 29.) Pohjana hyvälle työelämälle on hyvä 

vuorovaikutussuhde, selkeät rakenteet ja prosessit, työn mielekkyys ja onnistumisen koke-

mukset sekä työolot (Jabe 2010, 231). Haastateltavat toivat esille työyhteisön hyvää ilmapii-

riä ja luottamusta, joka on hyvä voimavara työssä jaksamiselle. Myös empatiataito ja huumori 

esiintyivät haastatteluissa, joka nousi myös tässä tutkimuksessa esiin persoonallisuustekijät 

voimavarana kohdassa. 

 

Etenkin velvollisuudentuntoisille ihmisille rajojen tunnistaminen ja kunnioittaminen on suuri 

haaste. Useat käyvät jaksamisen äärirajoilla ymmärtääkseen niiden tärkeyden. Pienet tauot 

ovat yhtä tärkeitä kuin itse tekeminen. Tärkeä taito on opetella läsnäoloa tässä hetkessä. Se 

luo elävyyden, varmuuden ja tuotteliaisuuden tunnetta. (Jabe 2010, 67-68.) Täydellisyyteen 

pyrkiminen myös väsyttää, joka liittyy myös ylitunnollisuuteen. Hyvä tulos pitäisi riittää koska 

täydellisyyden tavoittelu on loputonta. Tasapaino on hyvä löytää ja tunnistaa omat rajat. 

Täydellisyyden tavoittelusta irti päästäkseen tulee oppia kieltäytymään ja keskittymään oleel-

liseen. Merkit omasta jaksamisesta tulisi huomioida ja hyväksyä virheitä myös itselle. Aikaa 

pitää varata itselle ja löytää tasapaino työn, perheen ja vapaa-ajan välillä. Avun pyytäminen, 

keskusteleminen ja yhdessä tekeminen auttavat myös asiassa. Valittavana on murhe tai ilo, 

väsymys tai virkeys. (Jabe 2010, 48-49.) Jaben nostamat velvollisuudentuntoiset ja täydelli-

syyteen pyrkivät ihmiset etenkin väsyttävät huomaamattaan itsensä. Usein omat rajat tulee 

koettua jossakin elämänvaiheessa. Sitten vasta ymmärtää missä se oma raja kulkee. Tutki-

muksessa nousi esiin myös omien rajojen tunnistaminen ja taukojen merkitys työpäivän ai-

kana. Tarve taukojen pitämiselle tunnistettiin, mutta kaikki eivät onnistuneet toteuttamaan 

niitä. Tähän yksi syy oli, että pääsee aikaisemmin kotiin, kun ei pidä taukoja. Pidemmän 

päälle tämä kuitenkin voi väsyttää, jonka johdosta pitäisi miettiä asiaa kokonaisvaltaisemmin. 

 

Täysinäinen kalenteri saa ihmisen tuntemaan itsensä jopa korvaamattomaksi, ainakin tärke-

äksi. Työriippuvuus voi näyttäytyä muun muassa työpäivien venymisenä jatkuvasti ja työnte-

kona työajan ulkopuolella. Työtä on vaikea jakaa ja täytyy selvitä itse. Aikaa ei riitä läheisille 

ja liiallinen työnteko jatkuu, vaikka merkkejä on ilmassa, että pitäisi hellittää. Kiire syntyy, 

kun ei ole siellä missä pitäisi olla. Itsensä johtaminen on tärkeää. Työn ollessa hektistä, tulisi 

huolehtia myös harrastuksista, koska ne auttavat stressitilan laskussa. (Jabe, 2010, 44-46.) 
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Myös työntekiminen vapaa-ajalla saattaa alkaa kuormittamaan, koska voi tulla tunne, ettei 

ole ollenkaan vapaalla. 

 

Työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:ssä mainitaan työn vaarojen selvittämisestä ja arvioimi-

sesta. Työnantajan on otettava huomioon työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ja mikäli 

niitä ei voida poistaa, pitää arvioida niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja tervey-

delle. Yhtenä arvioimisen kohteena on työn kuormitustekijät. Työturvallisuuslain 13 §:ssä ker-

rotaan työn suunnittelusta ja mitoituksesta, jonka tarkoituksena on huomioida työntekijöiden 

fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheu-

tuisi haittaa työn kuormitustekijöistä. Työturvallisuuslain 14 §:ssä kerrotaan työkokemuksen 

ja ammatillisen osaamisen huomioon ottamisesta opastuksen ja ohjauksen tarpeesta vaara- ja 

haittatekijöiden estämiseksi. 

 

Osa sosiaalialan ammateista kuuluu työväkivallan riskiammatteihin. Työväkivallan uhka on 

otettava huomioon työturvallisuuslain (738/2002) edellyttämässä riskien arvioinnissa ja vaaro-

jen tunnistamisessa. Uhka väkivallasta jo itsessään saattaa aiheuttaa haitallista henkistä kuor-

mitusta. Uhkaavien tilanteiden ennaltaehkäisynä voidaan käyttää yksintyöskentelyn vähentä-

mistä, työntekijöitä perehdyttämistä uhkaavan tilanteen varalle ja työympäristön järjestelyä 

niin, että poistumistie on vapaa. (Rauramo 2008, 111-113.) 

 

Työnohjaus on perustuu vuorovaikutuksen ja menetelmien avulla työn kehittämiseen, jota oh-

jaa koulutettu työnohjaaja. Työnohjausta voidaan toteuttaa niin yksilöille, pienryhmille kuin 

työyhteisöille. Työnohjauksen tavoite on antaa valmiuksia työyhteisölle työhaasteisiin ja muu-

toksiin löytämällä ratkaisuja sekä auttaa työssä jaksamisessa. Työnohjauksella voidaan lisätä 

yhteistyötä ja edistää ammatillista kasvua. (Rauramo 2008, 171.) Työnohjausta pidetään usein 

tärkeänä ja myös tässä tutkimuksessa se nousi esiin. Tässä tutkimuksessa nousi työnohjaus 

sekä positiivisessa että hieman negatiivisessa valossa. Lähinnä negatiivinen kokemus työnoh-

jauksesta oli, ettei se antanut yksittäiselle työntekijälle riittävästi tukea, koska kyseessä on 

ryhmätyönohjaus. Silloin sisältö on usein erilainen kuin yksilötyönohjauksessa. 

 

Riittämättömyyden tunnetta on vaikea määritellä, koska se on aina yksilöllistä ja sen syntymi-

seen vaikuttavat asiat voivat olla hyvin monitahoisia. Tekijät voivat olla sisäisiä että ulkoisia. 

Ulkoiset tekijät useimmiten voimistavat sisäistä riittämättömyyden tunnetta, jolloin ihminen 

altistuu ulkoisille tekijöille. Työntekijöiltä odotetaan nykyään yhä parempaa ja monipuolisem-

paa osaamista. Ammatillinen kehittyminen on jatkuva prosessi ja itsetunto vahvistuu vahvan 

ammatillisuuden kautta. Riittämättömyyden tunteet voivat syntyä esimerkiksi kiireen, uusien 

tehtävien, nopeiden muutosten, perehdytyksen puutteen ja työyhteisöongelmien kautta. 

(Suonsivu 2015, 11-17, 34.) Tutkimuksessa esiintyi edellä mainituista riittämättömyyden 
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tunne, kiire ja perehdytyksen puute kuormittavina tekijöinä. Tässä kohtaa kiire ja perehdy-

tyksen puute voidaan yhdistää myös riittämättömyyden tunteeseen. Voidaankin tulkita, että 

tulokset ovat tulkittavissa monella tapaa. 

 

Jatkotutkimuksena pohdittiin kahta erilaista tutkimusta. Tähän aiheeseen olisi mielenkiin-

toista saada lisää syvyyttä ja tutkia miten työkokemus ja elämänkokemus vaikuttavat työn 

kuormittavien tekijöiden hallintaan. Tässä tutkimuksessa oli jo tulkittavissa työkokemuksen ja 

elämänkokemuksen tuomaa varmuutta ja ammattitaitoa sekä niiden merkitystä työssä jaksa-

miselle. Toinen mielenkiintoinen tutkimuskohde liittyen aiheeseen olisi tutkia perhetyön laa-

tua. Muutama perhetyöntekijä pohti haastatteluissa lähinnä kiireen vaikutuksia työnlaatuun ja 

pohtivat, että onko työ tarpeeksi laadukasta välillä. Ajateltiin tästä, että olisikin mielenkiin-

toista tutkia ihmisten ajatuksia perhetyöntyönlaadusta. Tämän tutkimuksen voisi toteuttaa 

kvantitatiivisessa muodossa, jolloin työnlaatua voitaisiin numeraalisesti mitata. Laatumittaus 

tulisi osoittaa sekä työntekijöille, asiakkaille, että yhteistyökumppaneille. 

 

Kaikkialta tulee paineita, niin työelämästä, yksityiselämästä kuin yhteiskunnan taholtakin. 

Elämän perustan tulee olla kunnossa, mitkä tukee ja antaa voimaa. Useilla nämä koostuvat 

perheestä, työstä ja ystävistä. Muutoksia elämässä kestää, jos pystyy jonkun perustan murtu-

essa saamaan tukea toisesta. Jaksamisessa auttaa omien arvojen tarkastelu. (Jabe 2010, 24.) 

Tämän tutkimuksen toivottiin herättävän ajatuksia työssä jaksamiselle. Tärkeää on välillä py-

sähtyä pohtimaan omaa hyvinvointia ja työssä jaksamistaan ja etsiä keinoja parantaa elämän 

laatua. Työ on iso osa elämää, mutta ilman elämää ei ole työtä. 
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 Liite 1 

Liite 1: Saatekirje 

 

Hei XXXX perhetyöntekijä, 

 

Olemme kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita Hyvinkään Laurea-ammattikorkeakoulusta. 

Teemme opinnäytetyötä XXXX perhetyöntekijöiden työn kuormittavista tekijöistä ja heidän 

työssä jaksamisen keinoista, voimavaroista sekä työnhallinnasta. 

 

Tutkimuksen tavoite on avata perhetyön kuormittavia tekijöitä sekä keinoja, voimavaroja ja 

työnhallintataitoja, joilla perhetyöntekijä selviytyy kuormittavista tekijöistä. Jokaisen alalla 

opiskelevan tai työskentelevän olisi hyvä omata keinoja ja voimavaroja omaan työssä jaksami-

seen sekä jakaa sitä tietämystä muille työyhteisön jäsenille. Tutkimus on suunnattu kartoitta-

maan XXXX perhetyöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä perhetyön kuormittavista teki-

jöistä sekä keinoista jaksaa työssään. 

 

Tutkimustapana tulemme käyttämään puolistrukturoitua teemahaastattelua. Ensimmäisessä 

teemassa käsittelemme perhetyön kuormittavia tekijöitä. Toisessa teemassa perehdymme 

perhetyöntekijöiden työssä jaksamisen keinoihin, voimavaroihin sekä työnhallintaan. Haastat-

telut toteutetaan viikoilla 38-41. Haastattelut tehdään XXXX tiloissa. Haastattelun kesto n. 

0,5 tuntia. Haastattelut nauhoitetaan ja tallennetaan tietokoneelle myöhempää aineiston kä-

sittelyä varten. Haastatteluiden jälkeen aloitamme aineiston käsittelyn ja analysoinnin. Opin-

näytetyön julkaisuvaiheen tavoite on tammikuu 2017. Opinnäytetyö julkaistaan internetissä. 

Valmiissa opinnäytetyössä emme tule käyttämään XXXX virallista nimeä. 

 

Tulemme huomioimaan opinnäytetyötä tehdessämme eettiset periaatteet ja salassapitovel-

voitteet sekä käsittelemään haastattelumateriaalin luottamuksellisesti ja tutkimuksen jälkeen 

tuhoamme haastattelumateriaalit, ettei kenenkään henkilöllisyys tule muiden kuin tutkijoiden 

tietoon. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja halutessasi sinulla on mah-

dollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. 

 

Ilmoita kiinnostuksesi osallistua tutkimukseemme meille, niin olemme sinuun yhteydessä 

haastatteluajan sopimisessa. Kiitos etukäteen yhteistyöstä. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Nina Kanervo ja Erika Vainio 

 

nina.h.kanervo@student.laurea.fi 

erika.vainio@student.laurea.fi 
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  Liite 2 

Liite 2: Haastattelurunko 

 

Haastattelurunko 

 

Taustatiedot: 

Miten kauan olet työskennellyt sosiaalialalla? 

Miten kauan olet tehnyt perhetyötä? 

Mikä on koulutustaustasi? 

 

Teema - perhetyön kuormittavia tekijöitä 

 

Mitä kuormittavia tekijöitä olet kokenut perhetyössä? 

Minkä koet niistä olevan kaikista kuormittavin tekijä? 

 

Millaisia kuormittavia tekijöitä voisi olla perhetyössä? (et ole kokenut) 

Minkä niistä uskoisit olevan kaikista kuormittavin tekijä? 

 

Teema - perhetyöntekijöiden työssä jaksaminen;  

keinot, voimavarat sekä työnhallinta 

 

Millä tavalla perhetyön kuormittavat tekijät vaikuttavat työssä jaksamiseesi? 

Työssäjaksaminen asteikolla 0 – 5, minkä arvosanan antaisit omalle työssäjaksamiselle 

nyt? 

 

Millaisia keinoja käytät nyt työssä jaksamiseen? 

Millaisia keinoja sinulla voisi olla? 

 

Millaisia voimavaroja sinulla on työssä jaksamiseen? 

Persoonallisuus tekijä voimavarana 

Työstä tulevat voimavarat 

Henkilökohtainen elämä (sosiaaliset suhteet) 

Millaisia voimavaroja sinulla voisi olla? 

 

Millaisia työnhallintataitoja käytät työssä jaksamiseen? 

Millaisia työnhallintataitoja sinulla voisi olla? 

 


