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”Minulla on aina semmonen visio, 

että minä aina ajattelen, 

 kun ne on sitten aikuisia ja joskus pysähtyvät 

miettimään, jospa ne muistas et siellä 

oli semmonenkin täti, 

et sellasia mukavia muistoja, koska ne on niitä, 

jotka kantaa huonojenkin aikojen yli. 

Sit oppii sellasta suvaitsevaisuutta. 

Et sit mennää vaikka 

ois minkälainen tilanne, ni kyllä tästäki selvitään. 

Kyl mä koen et mä oon ihmisenä kasvanu hirveesti tässä työssä.” 

        (Ote haastattelusta) 
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ABSTRACT 
 
 
Netta Frilander, Anniina Nousiainen and Sanna Rahikainen 
“It is Work That You Do with Your Personality.” The Role of Child Welfare’s Family 
Workers Who Make Challenging Work to Help Families with Violence towards 
Children. 
86 p., 5 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumn 2009. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. 
Kindergarten Teacher Qualification. Degree: Bachelor of Social Services 
 
The goal of this study was to determine family workers’ role and methods to help 
families with violence towards children. The study aims also to solve family workers’ 
challenges to manage in their work and their ways to cope with the challenging work. 
 
The material which was found from the interviews aims to research how family workers 
in their work can affect situations in families where violence appears and bring about 
changes. The target of observation was family workers’ facility to face families and 
interfere with the appearing violence. From the interviews, information was also 
received about family workers’ resources and abilities which are available at this 
moment. In the study we determined to bring forth the interviewed family workers’ 
standpoints and experiences from their possibilities to help violence families. 
 
As the material collection method semi-structured theme interviews were used. The data 
consists of six family workers’ interviews which were made in spring 2009 in Jyväskylä 
and Pieksämäki. It is question of qualitative examination. 
 
The central result in our examination was family workers’ important role to help 
violence families and another result was workers’ skills to achieve positive changes in 
families. These things make family work more successful and useful. The works goal-
directed and planned perspective has impacted productivity of family work. The family 
worker uses many different ways to help and support. The central ways were easy-going 
and confidential interaction and using various blankets which help to survey the 
situation of the family. Family workers encountered mental violence in most cases, but 
also physical violence and neglecting of child appeared. 
 
The central reasons for violence were among other things bad financial situation, 
parents’ tiredness and depression, abuse of intoxicants, contentious situation of families 
and single parenthood. Family workers recognize violence by noticing child’s physical 
signs and behaviour. Intervention to violence should happen immediately and the family 
worker must take the case to the social worker. The results indicate that managing in 
work includes many challenges for example encountering violence families. Education, 
co-operation network and workers’ own ways advance work managing. 
 
Keywords: child welfare, family work, family worker, domestic violence, work welfare, 
qualitative examination 
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1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Tiina Tuukkasen mukaan lastensuojelun perhetyö on tuloksellinen työmuoto, jonka 

avulla voidaan säästää lastensuojelun kustannuksia. Perhetyötä ja erityisesti ennaltaeh-

käisevää perhetyötä lisäämällä voidaan välttää kalliita lastensuojelun toimenpiteitä, ku-

ten huostaanottoja ja lasten sijoituksia kodin ulkopuolelle. Tärkeää olisi oikein ajoitetun 

työn kehittäminen ja lisääminen. (Tuukkanen 2008.) 

 

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa on kautta aikojen kuvailtu niin kirjallisuudessa kuin tai-

teessakin. Historia on täynnä kertomuksia lastenmurhista sekä lapsen hylkäämisistä ja 

väkivaltaisesta kurittamisesta. Nykyään lapsiin kohdistuva väkivalta on monimuotoisen 

keskustelun kohteena. Erityisesti läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva lapsiin kohdistuva 

väkivalta on alettu vähitellen tunnistaa, ja nykyään se todetaan maailmanlaajuiseksi 

ongelmaksi. Väkivallan kohtaaminen on kuitenkin edelleen erityisen vaikeaa. Vaikka 

nykyään asiasta on yhteinen moraalikäsitys, silti monet myytit, pelot sekä kulttuuriset 

erot estävät yhä ongelmatilanteisiin puuttumista. (Ellonen, Kivivuori & Kääriäinen 

2007, 11.) 

 

Mielenkiinto aihevalintaamme kohtaan syntyi kaikkien kiinnostuksesta lastensuojelu-

työtä, ja erityisesti perhetyönäkökulmaa kohtaan. Tutkimuksemme aiheen valintaan 

vaikutti myös sen ajankohtaisuus sekä oman ammatillisuutemme kehittämismahdolli-

suus. Tulevina sosionomeina voimme itse työskennellä perhetyön parissa ja olemmekin 

saaneet tutkimuksestamme valmiuksia kasvaa kohti sosiaalialan asiantuntijuutta. 

 

Syventävinä näkökulmina tutkimuksessamme ovat lapsiin kohdistuva väkivalta sekä 

työssä jaksamiskysymykset. Tavoitteenamme oli tuottaa tietoa perhetyöntekijöiden 

mahdollisuuksista ja keinoista vaikuttaa perheisiin, joissa lapset ovat väkivallan kohtee-

na.  Pyrkimyksenämme oli selvittää, millä tavoin perhetyöntekijät kohtaavat asiakasper-

heitä, sekä miten he tunnistavat väkivaltaa ja puuttuvat siihen. Haluamme tuoda esille 

perhetyöntekijöiden rooleja, toimintamalleja ja myös niitä yksilöllisesti hyviksi havait-

tuja keinoja vaikuttaa väkivaltaperheisiin myönteisesti. Lisäksi haluamme selvittää yh-

teistyöverkostojen merkitystä perhetyöntekijöiden työhyvinvointiin, sekä millaisia voi-

mavaroja ja resursseja heillä on käytettävänä työssään. 



Valitsimme perhetyöntekijöiden näkökulman monesta eri syystä. Haluamme ensinnäkin 

nostaa esiin perhetyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia aiheestamme. Tarkoituk-

senamme on tuottaa tutkimuksellamme ajankohtaista tietoa niin alan opiskelijoille kuin 

työntekijöille. Toivomme myös, että tutkimuksesta olisi hyötyä lastensuojelun perhe-

työntekijöiden työssä jaksamiseen sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan havainnointiin ja 

puuttumiseen. 



2 LASTENSUOJELU 

 

 

2.1 Mitä lastensuojelu on? 

 

Lastensuojelulla tarkoitetaan yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua. Se perustuu las-

tensuojelulakiin, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympä-

ristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lasten-

suojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanot-

to sekä niihin liittyvät sijaishuolto ja jälkihuolto muodostavat lastensuojelun kokonai-

suuden. (Lastensuojelulaki 2007.) Tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä siten, että lap-

set pystyisivät kehittymään ja kasvamaan tasapainoisesti kohti aikuisuutta. Lastensuoje-

lu on käsitteenä hyvin laaja ja siihen sisältyy myös taloudellinen avustaminen ja asumi-

sen tukeminen. (Mikkola 2004, 61.) 

 

Lasten ruumiillinen kuritus kiellettiin Suomen valtion kouluissa vuonna 1914 ja koko-

naan lasten ruumiillinen kuritus kiellettiin vuonna 1984 (Notko 2000, 32). Lastensuoje-

lu on kokenut monia muutoksia eri aikakausien välillä ja tie tähän päivään on ollut pit-

kä. Lasten suojeleminen alkoi 1800-luvulla, kun tehdaslait asetettiin markkinatalouden 

riistoa vastaan. Raskas työ muuttui vähitellen koulunkäynniksi. Lastensuojeluun ovat 

erityisesti vaikuttaneet yleisen oppivelvollisuuden säätäminen 1922, oppikoulujen pe-

rustaminen sekä kansakoulun laajeneminen kuusi- ja kahdeksanvuotiseksi 1940- ja 

1950-luvuilla. Peruskoulun perustaminen 1970-luvulla on vaikuttanut positiivisesti las-

ten asemaan. (Mikkola 2004, 62.) 

 

Muita lastensuojelun kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet muun muassa 

neuvolajärjestelmän kehittäminen, lasten päivähoidon järjestäminen ja taisteleminen 

lapsikuolleisuutta vastaan. Lastensuojelun piirissä alettiin 1970-luvulta eteenpäin pitää 

parempana vaihtoehtoisia sijoituksia kuin ainoastaan laitoksiin sijoittamista. Lisäksi 

suunta lastensuojelussa oli sijaishuollosta avohuoltoon ja avohuollosta ehkäisevään las-

tensuojeluun. Lastensuojelun järjestämisvastuu siirtyi kunnille valtioiden taholta. (Mik-

kola 2004, 62.) Toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa orpolapsien määrä oli suu-

ri. Osa sodanaikaisista lastensuojelullisista ongelmista oli ratkaistu perustamalla vas-

taanottokoteja ja korkealaatuisia asumisverkostoja. Näistä tuli lastensuojelun kehityksen 
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peruspilareita, joiden avulla lasten suojeleminen sai uusia suuntauksia. (Kemppainen 

1991, 113.) 

 

Lastensuojelu koostuu viidestä selkeästä peruspilarista. Ne ovat ihmisarvon ja perusva-

pauden kunnioitus, yhdenvertaisuuden edistäminen, lapsen edun huomioiminen sekä 

oikeusturvan noudattaminen. (Mikkola 2004, 63.) Lastensuojelun arvot pohjautuvat 

Suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Taustalla vaikuttavat 

myös ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia korostavat arvot. Ihmisarvon ja perusvapauden kun-

nioittaminen sisältää esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten aseman ja 

oikeuksien turvaamisen sekä lasten oikeuden suojeluun ja huolenpitoon. Ihmisten yh-

denvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu määritellään perustuslain kuudennessa pykälässä, 

jossa muun muassa mainitaan, että lasta on kohdeltava tasavertaisesti aikuisen rinnalla. 

(Sosiaaliportti 2008c.) 

 

Lapsen etu säätelee lastensuojelun toimintaa, joka on määritelty Yhdistyneiden Kansa-

kuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksessa. Lapsen etuihin sisältyy muun muassa 

oikeus turvalliseen ympäristöön, terveeseen kasvuun sekä omien mielipiteiden ilmai-

suun. Myös oikeusturvan takaaminen ja toteutuminen kuuluvat lapsen etuihin. Tämä 

tarkoittaa, että lasta on kuunneltava hänen omissa asioissaan ja että hänellä on mahdolli-

suus käyttää oikeuksiaan. (Mikkola 2004, 64.) 

 

 

2.3 Lastensuojelun muodot 

 

Lastensuojelulaissa on määritelty, keillä kaikilla on velvollisuus ilmoittaa, jos epäilee 

lapsen kasvun tai kehityksen olevan jollain tapaa vaarassa. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen 
ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai 
luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai ter-
veydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän 
tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa 
taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palve-
luksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvol-
lisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan so-
siaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet 
tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat 
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olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvit-
tämistä (Lastensuojelulaki 2007). 

 

Lastensuojeluprosessi käynnistyy, kun sosiaalityöntekijä saa tietoa lastensuojelun tar-

peessa olevasta lapsesta tai perheestä. Lastensuojeluilmoituksen tultua perheen ulkopuo-

lelta, tulee sosiaalityöntekijän aina selvittää ilmoituksen todenperäisyys. Työntekijöiden 

tarkoituksena on selvittää, mistä ilmoitus johtuu, mitä se lastensuojelullisesti tarkoittaa 

lapsen kannalta sekä tarvitaanko lastensuojelullisia toimenpiteitä ottaa käyttöön perheen 

tai lapsen kanssa. (Heino 2008, 44.) 

 

Lapselle nimetyn sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen elämäntilanteesta. Selvi-

tyksessä tarkastellaan muun muassa lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien mahdollisuuksia 

huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarpeelli-

suutta. (Lastensuojelulaki 2007.) Varhainen lapsen tilanteen kartoitus tukee tukitoimien 

kohdentamista niin, että lapsi hyötyy niistä parhaalla mahdollisella tavalla. Selvitys-

työskentelyn pääosassa on lapsi, ja päähuomio kiinnitetään hänen hyvinvointinsa ja tu-

levaisuutensa vahvistamiseen. (Möller 2004.) 

 

Avohuollon tukitoimiin on ryhdyttävä, jos lapsen terveys tai kehitys on vaarassa kasvu-

olosuhteiden tai lapsen oman käyttäytymisen vuoksi. Avohuollon tukitoimien tarkoituk-

sena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa lapsen hoi-

dosta sekä kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. 

(Lastensuojelulaki 2007.) Avohuolto on lapsen tai perheen tukemista heidän omassa 

elinympäristössään. Avohuoltoa toteutetaan ohjauksen ja neuvonnan avulla, osallistu-

malla perheen ja lapsen elämään, järjestämällä lapselle esimerkiksi tukiperhe sekä avus-

tamalla taloudellisesti. (Mikkola 2004, 77.) Muita avohuollon tukitoimia ovat muun 

muassa perhetyö, vertaisryhmätoiminta sekä loma- ja virkistystoiminta. Lapsi voidaan 

myös sijoittaa avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshuoltoon yksin tai esimer-

kiksi huoltajansa kanssa. Sijoituksen tarkoituksena on arvioida lapsen tuen tarvetta, kun-

touttaa lasta tai antaa lapselle väliaikainen sijoituspaikka esimerkiksi vanhemman sai-

rauden takia. (Lastensuojelulaki 2007.) Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti esimerkiksi 

silloin, jos kodin olosuhteet vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä taikka huoltajat 

ovat jostain syystä tilapäisesti kykenemättömiä huolehtimaan lapsestaan. Myös lapsen 
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tai nuoren itsetuhoinen käyttäytyminen voi johtaa kiireelliseen sijoitukseen. (Sosiaali-

portti 2009b.) 

 

Huostaanotto on viimeisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Jotta huostaanotto olisi 

tarkkaan harkittu ja perusteltu, voidaan arvioinnin apuna käyttää asiantuntijoita, kuten 

muita viranomaisia. (Sosiaaliportti 2008b.) Lapsi on otettava huostaan ja sijoitettava 

sijaishuoltoon, jos lapsen kasvuolosuhteet tai oma käyttäytyminen vaarantavat hänen 

terveyden tai kehityksen, ja jos avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä (Lastensuojelu-

laki 2007). Huostaanottoa sekä sijaishuoltoa järjestettäessä lapselle valitaan paras vaih-

toehto hänen yksilölliset tarpeet huomioiden ja lisäksi koko perhettä tulisi tukea kaikin 

mahdollisin keinoin. Prosessin aikana asianosaisten toivomuksia ja mielipiteitä olisi 

kuunneltava. (Sosiaaliportti 2008b.) Huostaanotto jatkuu niin pitkään kuin lapsen tarve 

sitä vaatii, kuitenkin enimmillään täysi-ikäisyyteen asti (Mikkola 2004, 77). 

 

Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai väliaikaismäärä-

yksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella, 

jolloin turvataan lapsen tasapainoista kehitystä ja hyvinvointia. Sijaishuollosta vastaa 

lapsen kotikunta ja sijoitustapoina voivat olla perhehoito, laitoshoito tai esimerkiksi 

sukulaiselle sijoittaminen. (Sosiaaliportti 2008g.) Sijaishuolto supistaa huoltajien valtaa 

vaikuttaa lapsen elämään, esimerkiksi asuinpaikkaan ja päivittäisiin toimiin (Mikkola 

2004, 77). Sijaishuollon päättymisen jälkeen sosiaalilautakunnan on järjestettävä nuorel-

le jälkihuoltoa, joka on aina vapaaehtoista (Laaksonen 2004, 12). Jälkihuollon merkittä-

vimpänä osana on nuoren kohdalla itsenäistyminen, johon liittyy esimerkiksi oman 

asunnon hankkiminen (Mikkola 2004, 77). Jälkihuollon palveluja ovat muun muassa 

psykososiaalisen tuen antaminen, harrastusten, koulunkäynnin sekä opintojen tukemi-

nen sekä taloudellinen avustaminen. Jälkihuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 

21 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun sijoitus lastensuojelun asiakkaana on 

päättynyt. (Sosiaaliportti 2009a.) 

 

 

2.3 Tilastotietoa 

 

Parissakymmenessä vuodessa lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on lisääntynyt 

noin 12 000 lapsesta 60 000 lapseen. Avohuollon lastensuojelu on siirtynyt perhetyön 
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varaan ja lapset ovat palveluiden saatavuuden suhteen eriarvoisessa asemassa Suomen 

eri osissa. Valtakunnallisia tilastotietoja lastensuojelun perhetyön laajuudesta, asiakas-

määristä tai perhekuntoutuksessa olleista ei ole. Lastensuojelun asiakkaiden kokonais-

määrä on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut ja lasten määrä lisääntynyt 

30 000:sta 60 000:een, kuten kuvio 1 tuo esiin. Viime vuosien aikana asiakkaiden määrä 

on kuitenkin tasaantunut ja jäänyt alle 60 000 lapsen ja nuoren. (Heino 2008, 3, 10.) 

 

Vuonna 2006 lastensuojelun asiakkaita oli 59 069, joista uusia asiakkaita oli noin 30 %. 

Samana vuonna kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 15 628 lasta ja nuorta. Avohuollon 

tukitoimena heistä oli sijoitettu 23 %. Alle kouluikäisten lasten sijoittaminen on suhteel-

lisesti vähentynyt vuodesta 1991 (40 %) vuoteen 2004 (30 %). Huostaanotot ovat li-

sääntyneet vuosi vuodelta; murrosikäisten huostaanotot ovat lisääntyneet ja vauvojen 

pienentyneet. (Heino 2008, 10–12.) 

 

 
KUVIO 1. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret 1996–2007. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009.) 

 

 

 



 15

3 LASTENSUOJELUN PERHETYÖ 

 

 

3.1 Lastensuojelun perhetyö pähkinänkuoressa 

 

Lastensuojelun perhetyö on laaja käsite, jonka jokainen kunta, työyhteisö sekä tiimi 

nimeävät oman työnsä ja perustehtävänsä kautta (Heino 2008, 44). Lastensuojelun per-

hetyötä tehdään pääasiallisesti lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa, joissa tavoitteina 

ovat lapsen sijoituksen ehkäiseminen perheen itsenäisen selviytymisen ja vanhemmuu-

den tukemisen avulla. Perhetyö on arjessa selviytymisen tukemista ja syvällistä autta-

mista erilaisissa elämäntilanteissa. Auttaminen voi olla perheen tarpeiden pohjalta sekä 

lyhyt- että pitkäaikaista. (Saarnio 2004, 240.) Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti per-

heiden kotona, jolloin työntekijät pääsevät näkemään läheltä perheen arkea. Perhetyössä 

keskitytään ohjaamaan lasten hoidossa ja kasvatuksessa, auttamaan kodin ja arjen pyö-

rittämisessä, vahvistamaan perheen kykyä toimia vieraissa tilanteissa, tukemaan perheen 

vuorovaikutustaitoja sekä laajentamaan sosiaalisia verkostoja, jotta perhe välttyisi syr-

jäytymiseltä. (Sosiaaliportti 2008e.) 

 

Lastensuojelun perhetyöllä tarkoitetaan lastensuojelukontekstissa tapahtu-
vaa lapsilähtöistä, perhettä tukevaa ja perhekokonaisuuden toimivuutta 
vahvistavaa tavoitteellista ja suunnitelmallista intensiivistä ja ammatillista 
(moniammatillista) psykososiaalista, toiminnallista, monimuotoista työtä, 
joka kohdistuu perheen jäseniin yksilöinä sekä perhekokonaisuuteen, jota 
tehdään perheen kotona taikka lapsen arki- ja kasvuympäristössä taikka tä-
hän tarkoitukseen varatuissa tiloissa jaksoittain toteutettuna, jonka käyn-
nistämistä edeltää lähete taikka ammatillinen arvio perhetyön tarpeesta, 
jonka etenemistä arvioidaan säännöllisesti ja sovitusti asiakkaan kanssa, 
lapsen asiasta vastaavan sosiaalityöntekijän (kirjallinen suunnitelma) ja ti-
laajan (lähetteen tekijän) kanssa johon tarvittaessa kytketään muita palve-
luja niin että siitä muodostuu tarvetta vastaava palvelukokonaisuus jossa 
huolehditaan että perhetyön jälkeen lapsen ja perheenjäsenten tarvitsemista 
palveluista, tuesta sekä mahdollisesta jälkihuollosta ja -hoidosta on sovittu 
(Heino 2008, 62). 

 

Perhetyö on tavoitteellista työtä, jonka keskipisteenä on itse perhe. Perhetyö tähtää 

muutokseen ja pyrkii lisäämään perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointia. (Reijonen 

2005, 10.) Jotta perhetyö olisi toimivaa ja vaikuttavaa, sen tulisi olla pitkäjänteistä, jous-

tavaa ja leimaamatonta (Uusimäki 2005, 38). Tutkimus- ja arviointitoiminta ovat perhe-

työn selkeitä työmuotoja, jotka viittaavatkin tuen tarpeen selvittämiseen. Perhetyönteki-
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jä saa osan selvitysvastuusta sosiaalityöntekijältä, mutta sosiaalityöntekijä tekee kuiten-

kin kaikki viralliset päätökset. Perheessä ei välttämättä heti ilmene selviä merkkejä tuen 

tarpeista, sillä vie aikaa, ennen kuin vanhemmat ja lapset alkavat elää niin sanottua 

normaalia arkeaan sen jälkeen, kun perhetyöntekijä on aloittanut työnsä perheen kotona. 

Lisäksi perhetyöhön kuuluu muun muassa perheen arjessa tukeminen sekä ohjaus hoi-

dollisiin ja kuntoutuksellisiin toimenpiteisiin esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalve-

luiden piiriin. Useimmiten perhetyössä käytetään kuitenkin laaja-alaisesti kaikkia työ-

muotoja. Perhetyön pääasiallinen tehtävä on ilmaistava selkeästi heti asiakkuusprosessin 

alussa. Päätehtävän sisältämät arviointi-, tuki- ja kontrollitehtävät on myös tuotava sel-

västi esille. (Heino 2008, 46.) 

 

Heidi Repo (2000) on tehnyt päättötyön Perhetyö - ”lastensuojelun tekohengitystäkö?”. 

Tutkimuksessaan hän on pyrkinyt saamaan uutta tietoa lastensuojelun avohuollon per-

hetyöstä sekä selvittämään perhetyön merkitystä lastensuojeluperheille, erityisesti huos-

taanottojen ennaltaehkäisyssä. Repo on selvittänyt muun muassa perhetyöntekijän työl-

leen asettamia tavoitteita sekä tapoja toteuttaa perhetyötä. Opinnäytetyön keskeisiä tu-

loksia olivat, että perhetyön avulla pystytään havaitsemaan huostaanoton tarpeita ja en-

naltaehkäisemään itse huostaanottoja. Perhetyön tuloksellisuuteen vaikutti tulosten mu-

kaan perheen elämäntilanne, motivaatio työskentelyyn ja vapaaehtoisuus suhteessa asi-

akkuuteen. Tutkimuksen perusteella lastensuojelua tulisi suunnata yhä enemmän ennal-

taehkäisevään työhön. (Repo 2000.) 

 

Lastensuojelun perhetyö on saanut alkunsa sodan jälkeisessä Suomessa, jolloin ensim-

mäiset Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämät kodinhoitajatyönkurssit alkoivat. 

Tuolloin kodinhoitotyön tarkoituksena oli varattomien ja monilapsisten perheiden tu-

keminen sekä valistus lasten ja kodin hoidossa. Suomeen perhetyö varsinaisessa muo-

dossaan tuli Ruotsista. Tehostettu perhetyön kokeilu moniongelmaisille perheille aloi-

tettiin vuonna 1976 Mannerheimin lastensuojeluliiton ja sosiaalihallituksen toimesta, 

jolloin keskeisimpinä teemoina olivat vanhempien opettaminen lasten ja kodinhoidossa, 

sekä perheen innostaminen laajempaan vuorovaikutukseen. Perhetyö oli 1980-lukuun 

mennessä levinnyt jo 80 kuntaan. Perhetyössä tärkeiksi asioiksi muodostuivat perheen 

oma vastuunotto, keskusteleminen ja perheen laaja-alainen auttaminen. Perhetyön kehit-

tymiseen on vaikuttanut lisäksi 1980- 90-luvuilla tapahtunut lastensuojelun laitosraken-

teiden muutos eli siirtyminen avohuollollisiin toimenpiteisiin. Tällöin sosiaalityönteki-
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jöiden ja kodinhoitajien tueksi sosiaalitoimistoihin alettiin palkata työntekijöitä perhe-

työntekijä-nimikkeellä. (Sosiaaliportti 2008f.) 

 

 

3.2 Perhe  

 

Käsitys perheestä on muuttunut vuosien saatossa hyvinkin paljon. Yleisin käsitys per-

heestä on, että siihen kuuluu yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa 

rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa. Perheen voivat muodostaa myös lapsettomat 

parit tai jompikumpi vanhemmista lapsineen, jolloin käytetään nimitystä yksinhuoltaja-

perhe. (Mikkelin kaupunki 2003.) Uusperhe on perhemalli, jossa ainakin toinen puo-

lisoista on eronnut aiemmasta liitosta ja jossa kaikki perheen lapset eivät ole puolisoiden 

yhteisiä (Laamanen & Niinivirta 2001). Perhe voi merkitä ihmiselle yhteisöä, johon hän 

on syntynyt tai jonka hän on itse perustanut avo- tai aviopuolisonsa kanssa. Perheen 

sisällä on monia rooleja, kuten puoliso, vanhempi, lapsi ja sisarus. (Repo 2000.) 

 

Perheellä on erilaisia keskeisiä tehtäviä. Se muun muassa mahdollistaa ja turvaa lapsen 

kehityksen sekä vahvistaa perheenjäsentensä tunne-elämää, opettaa ihmissuhdetaitoja ja 

yhdessä elämistä sekä antaa mahdollisuuden koota voimia ja rentoutua. Perheessään 

lapsi oppii hallitsemaan sosiaaliseen elämään liittyviä taitoja sekä saa valmiuksia toimia 

erilaisissa tilanteissa. Perhe myös opettaa lapselle vastuun jakamista ja omista asioista 

puhumisen taitoja. Kodissa lapsi tuntee yleensä ensimmäistä kertaa kuuluvansa johon-

kin ryhmään. (Laamanen & Niinivirta 2001.) Omassa tutkimuksessamme tarkoitamme 

perheellä lapsiperhettä, johon kuuluu vähintään yksi alaikäinen lapsi. Tutkimuksemme 

kannalta ei ole olennaista, onko perhe esimerkiksi ydin-, yksinhuoltaja- tai uusperhe. 

 

 

3.3 Asiakkuusprosessin eteneminen 

 

Perheet tulevat perhetyöntekijälle sosiaalityöntekijän ohjaamina, mutta esitys perhetyön 

aloittamisesta voi tulla myös yhteistyökumppaneilta. Perheet ovat usein entuudestaan 

sosiaalityön asiakkaita, jolloin he saattavat olla myös lastensuojelun piirissä. Sosiaali-

työntekijä arvioi perhetyöntekijän kanssa sitä, kuinka perhe voisi hyötyä perhetyöstä 

parhaalla mahdollisella tavalla. Työntekijät myös arvioivat, milloin heillä olisi mahdol-
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lisuus aloittaa työskentely perheen kanssa. Perhetyön toteuttamisesta tehdään suunni-

telma, jonka laatimiseen osallistuvat asiakasperhe, sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. 

Suunnitelmaan kirjataan muun muassa ne asiat, joihin haetaan muutosta, menetelmät, 

joita aiotaan käyttää, työskentelylle asetetut tavoitteet, työskentelyajankohta, yhteistyötä 

tekevät tahot sekä seuraava arviointiajankohta. (Kuoppa 2002.) Perhetyön edellytyksinä 

pidetään perheen suostumusta ja jonkinasteista yhteistyöhalua. Perhettä voidaan lasten-

suojelullisin perustein kuitenkin tarpeen vaatiessa motivoida tai jopa velvoittaa vastaan-

ottamaan perhetyötä, mutta täysin vastoin perheen tahtoa työskentelyä ei kuitenkaan 

voida aloittaa. (Myllärniemi 2007, 10.) Asiakasperhe, sosiaalityöntekijä ja perhetyönte-

kijät sekä muut mukana olevat tahot tapaavat väliarvioinneissa, jossa arvioidaan suunni-

telman toteutumista. Väliarviointeja pidetään yleensä kahden tai kolmen kuukauden 

välein. Lopuksi pidetään neuvottelu, jossa tehdään suunnitelma siitä, tarvitseeko kysei-

nen perhe jatkossa joitain tukipalveluja ja mitä ne mahdollisesti olisivat. (Kuoppa 

2002.) 

 

Lastensuojelun perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista ja sen kes-

to voi vaihdella keskimäärin puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Perhetyön asiakkaat 

ovat perheitä, jotka tarvitsevat muun muassa ohjausta ja neuvontaa, intensiivistä tukea 

pärjätäkseen arjessa sekä usein myös pidempiaikaista tukea ja kuntoutusta. Perhetyön 

asiakkailla on hyvin usein lastensuojelullisia riskitekijöitä, joita voivat olla esimerkiksi 

vanhemman masennus tai päihdeongelma. Vaikka ylimpänä tavoitteena on perhetyön 

aloittaminen mahdollisimman varhain, ei tämä kuitenkaan aina käytännössä toteudu, 

vaan perhetyö aloitetaan valitettavan usein liian myöhään niin lastensuojeluprosessin 

kuin perhetyön ehkäisevän tavoitteen näkökulmasta. (Myllärniemi 2007, 9–10.) 

 

 

3.4 Perhetyön muotoja ja teemoja 

 

Lastensuojelun perhetyötä tehdään eri muodoissa eri pyrkimysten ja tarpeiden mukaan. 

Näitä ovat muun muassa ehkäisevä, korjaava, tehostettu ja kuntouttava perhetyö sekä 

perhekuntoutus. (Heino 2008, 44.) Esittelemme seuraavaksi kahta keskeisintä perhetyön 

muotoa tarkemmin. Ennaltaehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista 

ja pitkäjänteistä lapsiperheiden tukemista. Auttamisessa keskitytään koko perheeseen ja 

sen yksilöllisiin tarpeisiin. Ennaltaehkäisevän perhetyön piiriin pääseminen ei vaadi 
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lastensuojelun asiakkuutta vaan se perustuu vapaaehtoisuuteen. Tavoitteina ovat perhei-

den elämänhallinta, omien voimavarojen löytäminen sekä arjessa selviytyminen. (Sosi-

aaliportti 2008e.) Esimerkkinä ennaltaehkäisevästä ja varhaisen puuttumisen perhetyös-

tä mainittakoon Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapsi-projekti vuosina 1996–2000, 

joka on yksi Suomen laajimmista ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen hankkeis-

ta (Saarnio 2004, 250). 

 

Korjaava perhetyö tarkoittaa lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toi-

mintaa, jolla pyritään selvittämään perheen kokonaistilannetta ja pääsemään kohti yh-

dessä sovittuja muutoksia. Kyseinen perhetyön muoto vaatii lastensuojelun sosiaalityön-

tekijän lähetteen. Tavoitteena on lapsiperheiden kuntouttaminen ja tukeminen hankalis-

sa elämäntilanteissa lapsen huolenpidon, turvallisuuden ja tarpeiden ollessa uhattuna. 

Sosiaalityöntekijät ja asianomaiset päättävät aikataulusta, tavoitteiden seurannasta ja 

arvioinnista. (Sosiaaliportti 2008e.) Korjaavan perhetyön yhtenä hyvänä esimerkkinä 

toimii Alvari-perhetyö, joka aloitti toimintansa 1989. Alvari-perhetyö tarjoaa pitkäkes-

toista ja tehostettua tukea apua tarvitseville perheille. (Saarnio 2004, 250.) 

 

Perhetyöllä on sisällöllisiä teemoja, joita ovat muun muassa perheen sisäisten suhteiden 

vahvistaminen, moniulotteisuus sekä perhetyön ajoitus- ja kestonäkökulma. Suhteiden 

vahvistaminen tarkoittaa perhesuhteisiin vaikuttamista, kuten lapsi-vanhempi -suhteen 

parantamista. Perhetyöntekijän rooliin kuuluu ulkopuolisena osapuolena tutkia, miten 

hänen oma käyttäytymisensä vaikuttaa perheen sisäisiin suhteisiin. (Heino 2008, 48.) 

 

Perhetyöntekijän tulee pyrkiä rakentamaan luottamuksellinen suhde asiakkaisiinsa, mikä 

on olennaista työn onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta. Luottamussuhteen raken-

tamisen aikana on kuitenkin syytä muistaa pitää tiettyä etäisyyttä, jotta perhe ei tulisi 

liian riippuvaiseksi auttajastaan. Tarkoituksena onkin, että asiat tehdään yhdessä eikä 

perheen puolesta, jolloin perheen omatoimisuus pääsee vahvistumaan. (Heino 2008, 

48.) Perheille tulee syntyä tunne, että heidän tietonsa eivät leviä luvatta ulkopuolisille, 

ja ettei perhetyöntekijä halua vaikeuksia perheelle, vaan on nimenomaan auttamassa ja 

tukemassa perhettä. Luottamussuhteen syntyminen voi viedä aikaa, mutta työntekijän 

on oltava kärsivällinen, sillä ilman luottamusta hän ei pysty auttamaan perhettä tarkoi-

tuksenmukaisesti. Perheen tilanteen muuttuessa positiivisempaan suuntaan perhetyön 

avulla, perheellä voi jälleen olla kykyä päättää omista asioistaan ja vaikuttaa niihin. (Vi-
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len ym. 2006, 72.) Moniulotteisuus perhetyössä takaa, että perhe saa riittävän paljon ja 

monin eri keinoin apua. Perheen sisällä on erilaisia suhteita, joista monet ovat tilan-

nesidonnaisia. Moniulotteisuus tarkoittaa perhetyöntekijän työnkuvassa kaikkien per-

heenjäsenten huomioimista ja heidän kaikkien kanssaan työskentelemistä tasapuolisesti. 

Se yltää myös perheen verkostojen kanssa työskentelemiseen. Moniulotteisuus on mo-

niammatillista yhteistyötä, jonka avulla perheen tuen tarpeet saadaan tunnistetuksi ja 

heitä saadaan autettua ja ohjattua tarkoituksenmukaisesti. (Heino 2008, 49.) 

 

 

3.5 Perhetyöntekijän työnkuva 

 

Perheen tullessa perhetyön piiriin on tärkeää arvioida koko perheen jaksamista. Asia-

kassuhteissa työskentely alkaa perheen voimavarojen ja tarpeiden arvioimisella. Yhteen 

perheenjäseneen kohdistuvat vastoinkäymiset vaikuttavat olennaisesti koko perheen 

tilanteeseen, esimerkiksi lapsen sairastuessa perheen taloudellinen tilanne voi vaikeutua. 

Jos perhetyöllä saadaan vaikutettua positiivisesti yhdenkin perheenjäsenen tilanteeseen, 

se voi johtaa koko perheen tilanteen paranemiseen. Yksi keino arvioida perhettä on eri-

laiset haastattelumuodot, joita voidaan toteuttaa asiakkaan kanssa esimerkiksi lomak-

keen avulla tai kasvotusten. Perhetyöntekijä voi arvioida perhettä ja heidän vuorovaiku-

tussuhteitaan myös havainnoimisen avulla. Kun perhe osallistuu itse aktiivisesti omaan 

arviointiinsa, voi tulla esiin asioita, joita ei ole ennen käsitelty perhetyöntekijän ja asi-

akkaan välisissä tapaamisissa. (Vilen ym. 2006, 70–71.) Perhetyössä voimavarana on, 

että perhetyöntekijät eivät auta vain puhumalla vaan he myös toimivat konkreettisesti 

perheen kanssa. Perhetyötä voi tehdä monilla erilaisilla sosiaali- ja hoitoalan koulutuk-

silla. (Heino 2008, 50–51.) 

 

Laadukkaassa perhetyössä otetaan lapset huomioon. Perhetyössä työntekijän ja lapsen 

välisen vuorovaikutuksen ei välttämättä tarvitse liittyä aina suoranaisesti lastensuoje-

luun vaan he voivat keskustella muista asioista nimenomaan lapsen ehdoilla. Työnteki-

jän täytyy samalla antaa lapselle aikaa ja tilaa kertoa omat käsityksensä siitä, kuinka hän 

näkee asiat. Lapset tulisi perhetyössä nähdä sosiaalisina toimijoina ja kyvykkäinä tuo-

maan esiin sellaista tietoa, jota aikuisilta ei voi saada. Tällaista tietoa on muun muassa 

lapsen omat kokemukset ja omaan elämään liittyvät tulkinnat. (Tuukkanen 2008, 22–

23.) Lasten kanssa tulee keskustella kaikista asioista samoin kuin vanhempien kanssa. 
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Vaikka pienen lapsen kanssa keskustellaankin eri lailla kuin esimerkiksi koululaisen 

kanssa, periaatteet ovat silti samat; lapsen kanssa puhutaan asioista avoimesti, hänen 

sallitaan tuoda esiin omat toiveensa ja hänen näkemyksiään kuunnellaan. (Turnell 2009, 

33–34.) 

 

Palveluohjaus on eräs perhetyöntekijän työnkuvaan kuuluva työmuoto. Perhetyöntekijän 

on oltava tietoinen oman alueensa palveluverkostosta, jotta hän voisi tarpeen tullen oh-

jata ja neuvoa asiakasta eteenpäin muille tahoille. Palvelulähtöisyys on työtapa, jossa 

korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan etua. Palveluohjauksella tarkoitetaan asia-

kastyömenetelmää ja palvelujen yhteensovittamista organisaatioiden tasolla. Työtapa, 

tavoitteet, tuki sekä palvelut suunnitellaan aina asiakkaan tarpeista lähtien. Palveluohja-

uksen lopullisena tavoitteena on saada asiakas selviytymään mahdollisimman itsenäises-

ti. Ohjauksesta saatavaa tukea rakennetaan asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkoston, 

palveluohjaajan ja palvelujen tuottajien ympärille. (Hänninen 2007, 11–12.) 

 

Palveluohjaus on prosessi, jonka tarkoituksena on määrittää asiakkaan yksilöllisiä voi-

mavaroja ja palveluntarpeita, joiden perusteella suunnitellaan ympärille rakentuvaa ver-

kostoa sekä tukimuotoja. Sen tärkeimpiä piirteitä ovat asiakkaan ja työntekijän aito koh-

taaminen ja luottamuksellinen vuorovaikutus. Palveluohjausta voidaan sanoa avoimeksi 

dialogiksi. Dialogisuus viittaa työntekijän läsnäoloon ja siihen, ettei hän anna asiakkaal-

le valmiita vastauksia, vaan he käyvät yhdessä lävitse asiakkaan tilannetta prosessimai-

sesti. Dialogissa kohtaavat kaksi asiantuntijaa - asiakas oman elämänsä asiantuntijana ja 

työntekijä oman ammatillisuutensa perusteella asiantuntijana. (Hänninen 2007, 11–12.) 

 

Perhetyöntekijä Annukka Hänninen kertoo Talentian artikkelissa työstään. Hän työsken-

telee lastensuojelun asiakkaiden kanssa, jotka tulevat kaikista yhteiskuntaluokista. Hän-

ninen ylistää työn monipuolisuutta ja vaihtelevuutta sekä kokee tärkeäksi kollegoilta 

saamansa tuen tiimityön kautta. Hän toteaa, että perhetyö on välillä rankkaa kaikille 

osapuolille, mutta myös todella antavaa. Lisäksi hän kertoo olevan hienoa, että yhteis-

kunnassa on perhetyön kaltainen tukimuoto. Hänninen käyttää työssään keskeisimpänä 

työmetodina keskustelua, minkä avulla hän pyrkii asiakkaan voimaantumiseen. (Jaakko-

la 2009, 5.) 
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3.6 Perhetyöntekijän ammatillinen osaaminen ja ominaisuudet 

 

Perhetyöntekijältä odotetaan laajaa osaamista ja tiettyjä ominaisuuksia. Näitä ovat muun 

muassa laaja-alainen ammatillinen osaaminen, asiantuntemus, luovuus, halu oppia uutta, 

avoimuus, luotettavuus, asiakkaiden kunnioittaminen sekä motivaatio ja halu työsken-

nellä perheiden kanssa. Perhetyöntekijän persoonaa pidetään jopa tärkeämpänä työkalu-

na kuin koulutustaustaa. (Uusimäki 2005, 36–37.) Keskeisimmät osaamisalueet lasten ja 

perheiden kanssa työskentelevillä ovat kasvatus-, hoito- ja huolenpitotaidot sekä sosiaa-

liset taidot. Perhetyöntekijä tarvitsee alan ammattieettistä ja arvo-osaamista sekä suvait-

sevaisuutta ja kykyä työskennellä eri kulttuuritaustoista olevien asiakkaiden ja työyhtei-

sön jäsenien kanssa. Perhetyöntekijältä vaaditaan valmiuksia kohdata erityistä tukea 

tarvitsevia lapsiperheitä, jolloin edellytyksinä ovat ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan 

työotteen toteuttaminen sekä havainnointi- ja vuorovaikutustaitojen käyttäminen. Työn-

tekijöiltä vaaditaan myös kykyä suunnitella työtään ottaen huomioon sekä lapsen että 

koko perheen tarpeet. (Vilen ym. 2006, 12–14.) 

 

Heino (2008) on eritellyt perhetyöntekijältä vaadittavan osaamisen kahdeksaan eri 

osaan. 

1. Lapsiosaaminen eli lapsen kuuleminen sekä osallisuuden ja kokemusten 

vahvistaminen. 

2. Perheosaaminen eli perheen dynamiikan tunnistaminen ja sisäisten vuoro-

vaikutusten tuntemus. 

3. Muutososaaminen eli taito saada muutosta aikaan perhesuhteissa. 

4. Erityisosaaminen eli tiettyyn ongelmaan esimerkiksi perheväkivaltaan tai 

päihteisiin liittyvä osaaminen. 

5. Eettinen osaaminen eli yksityisyyden ja ihmisarvon kunnioittaminen. 

6. Verkosto-osaaminen eli perheen tärkeiden verkostojen kartoittaminen ja re-

surssien käyttöön saaminen. 

7. Kontekstuaalinen järjestö- ja yhteistyöosaaminen eli asiantuntijoiden ja pal-

velujärjestelmän hyödyntäminen. 

8. Siirtymäosaaminen eli perheenjäsenten ja yksilöiden tuki sekä prosessin eri 

etenemisvaiheiden hallinta, esimerkiksi asiakassuhteen lopettaminen. (Heino 

2008, 61.) 
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Perheiden kanssa työskennellessä työntekijällä saattaa herätä erilaisia tuntemuksia. Mie-

leen saattavat nousta omat lapsuuden kokemukset, jotka voivat vaikuttaa siihen, millä 

tavoin työntekijä kohtaa lapsen. Lisäksi työntekijän senhetkiset ajatukset perheen tilan-

teesta vaikuttavat hänen työskentelyynsä. Työntekijä ei siis koskaan voi olla täysin neut-

raali tunteidensa suhteen hänessä heräävien erilaisten tuntemusten vuoksi. Perhetyönte-

kijän onkin tärkeää osata tunnistaa ja ennakoida omia tunteitaan sekä käsitellä niitä, 

jotta hän pystyisi toimimaan mahdollisimman ammatillisesti eteen tulevissa yllättävis-

säkin tilanteissa. (Vilen ym. 2006, 36.) 

 

Lastensuojelun perhetyöhön vaikuttavat erilaiset arvot, jotka ohjaavat toimintaa ja valin-

toja arjen työtilanteissa. Arvot näkyvät muun muassa siinä, millä tavoin työntekijä koh-

taa asiakkaan. Sosiaali- ja terveysalalla vaikuttavat arvot pohjautuvat keskeisiin kan-

sainvälisiin sopimuksiin sekä kansallisiin säädöksiin. Keskeisimpänä lähtökohtana per-

hetyössä on lapsen ihmisarvon kunnioittaminen. Perhetyöntekijän tulee vaalia asiakas-

suhteissaan muun muassa luotettavuutta, tasa-arvoisuutta sekä suvaitsevaisuutta. (Vilen 

ym. 2006, 18.) Lastensuojelun perhetyöntekijöiltä vaaditaan vahvaa ammattitaitoa ja 

oman persoonallisuutensa likoon pistämistä sekä tärkeitä ominaisuuksia kuten sosiaali-

suutta, empatiakykyä ja rohkeutta. Työntekijät tekevät itsenäistä työtä perheiden kanssa 

ja ulkopuolinen valvonta on vähäistä, siksi oma kontrolli työstä ja sen laadusta tulisi 

olla korkeatasoista. Olennaista on erottaa asiakkaiden toiminnan hyväksyminen ja ym-

märtäminen. Omien rajojen tiedostaminen sekä laaja-alainen ammatillisuus suojaavat 

työntekijää muun muassa työssä uupumiselta. (Niemi 1999, 42–43.) 

 

Katja Kuoppa (2002) on tehnyt opinnäytetyön Lastensuojelun perhetyöntekijän ammat-

ti-identiteetti. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungin lastensuoje-

lun avohuollon perhetyöntekijöiden käsityksiä omasta ammatti-identiteetistä. Tutkimuk-

sen keskeisiä tuloksia olivat, että perhetyöntekijät kokivat ammatti-identiteettinsä ole-

van tärkeä osa minä-identiteettiä. Muun muassa kollegat ja työyhteisö vaikuttivat am-

matti-identiteettiin, joka näyttäytyi kokemuksena oman roolin jäsentämisestä työnteki-

jänä ja työyhteisön jäsenenä sekä tunteena oman työn hallinnasta. Tulosten mukaan las-

tensuojelun perhetyöntekijöiden ammatti-identiteetti on monitahoinen ja muuttuva ko-

konaisuus, jonka muotoutumiseen ja kehittämiseen vaikuttavat työntekijöiden koulutus 

sekä työ- ja elämänkokemukset. (Kuoppa 2002.) 
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3.7 Perhetyön keskeisimmät työmenetelmät 

 

Lastensuojelun perhetyössä käytettävät menetelmät ovat monipuolistuneet sitä mukaa, 

kun perhetyö on yleistynyt lastensuojelutyössä. Perhetyöntekijöillä on käytettävissään 

monenlaisia toiminta- ja ajattelumalleja sekä tekniikoita, joiden avulla he toteuttavat 

työskentelyään. (Saarnio 2004, 251–252.) Perhetyön kotikäynneillä käytettyjä toimin-

tamuotoja ovat pääasiassa keskustelut, monipuolinen tukeminen, ohjaus ja neuvonta. 

Lapsen ja koko perheen kanssa työskenneltäessä keskeisimpinä työmenetelminä käyte-

tään erilaisia roolikarttoja, kortteja, verkostokarttoja, voimavaratehtäviä, lapsen vuoro-

kausirytmin seurantalomakkeita, päivä- ja viikkosuunnitelmia, lapsen työkirjatyöskente-

lyä, päihde- ja mielialakyselyjä sekä varhaista vuorovaikutusta tukevia haastatteluja. 

(Vantaan kaupunki 2007.) Esittelemme seuraavaksi muutamia keskeisiä työmenetelmiä 

tarkemmin. 

 

Roolikarttoja voidaan käyttää arvioitaessa esimerkiksi vanhemmuutta, parisuhdetta tai 

nuoren elämäntilannetta. Karttoja voi hyödyntää niin ennaltaehkäisevässä kuin korjaa-

vassa työssä. Vanhemmuuden roolikartta on kehitetty perhekuntoutuksen ja vanhem-

muuden arvioinnin välineeksi. Vanhemmuuden roolit on jaettu toiminta-, teko- ja ope-

raatiorooleihin. Toimintarooleja ovat esimerkiksi rakkauden antaja ja rajojen asettaja, 

tekorooleja ruoan antaja ja valvoja ja operaatioroolia kuvaa esimerkiksi kotiintuloajan 

sopiminen. (Saarnio 2004, 252.) Verkostokartta taas auttaa selvittämään ja kartoitta-

maan lapsen tai nuoren ihmissuhdekokonaisuutta ja tukiverkostoa. Kartan avulla voi-

daan saada selville, mistä ihmissuhteista lapsi saa tukea ja mitkä ovat negatiivisesti sä-

vyttyneitä. Lasta pyydetään nimeämään myös keskeisin tuen antaja, joka pitää omalta 

osaltaan koko verkostoa kasassa. Mikäli lapsen verkostokarttaan ei tule montaa ihmistä, 

aletaan tukiverkostoa rakentaa yhdessä lapsen kanssa. (Sosiaaliportti 2008h.) 

 

Perhetyössä käytetään hyvin monia erilaisia kortteja, joista yleisimmät ovat nallekortit. 

Jokaisessa nallekortissa on kuva, joka ilmentää jotakin tunnetta ja persoonallisuuspiir-

rettä. Kortit toimivat keskusteluiden tukena käsiteltäessä lasten, nuorten tai vanhempien 

kanssa perhe-elämää, ihmissuhteita, tunteita ja persoonallisuuspiirteitä. (Sosiaaliportti 

2008d.) Lapsen vuorokausirytmiä ja huolenpitoa kartoitetaan ajankäyttöympyrällä, jolla 

selvitetään mahdollisia huolenaiheita ja voimavaroja sekä lapsen omia kokemuksia ar-

jesta. Ajankäyttöympyrä on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ymmärtävät kellon ai-
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koja. Tavoitteena on, että lapsi tai nuori oppii hahmottamaan päivän kulkua ja suunnitte-

lemaan ajankäyttöään. Tarkoituksena on myös vertailla lapsen ja vanhemman käsityksiä 

päivänkulusta ja ajankäytöstä. (Sosiaaliportti 2008a.) 

 

 

3.8 Lastensuojelutyön kannalta keskeisimpien lakien vaikutus perhetyöhön 

 

Lastensuojelun perhetyössä on otettava huomioon lastensuojelulainsäädäntö. Tästä 

syystä perhetyö ei voi olla kontrolloimatonta, joka perustuisi vain perheen tukemiseen. 

Kaikkien lastensuojelutyötä tekevien ammattilaisten tulee perustaa oma työnsä lasten 

edun turvaamiseksi. Lastensuojelulaissa määriteltyjä avohuollon tukitoimenpiteitä ovat 

esimerkiksi lapsen harrastusten tukeminen ja asunnon hankkimisessa auttaminen. Näin 

laki vaikuttaa myös perhetyön sisällön muotoutumiseen. Perhetyön arjessa näkyvät käy-

tännöt ovat lähes kaikki lain määrittämää toimintaa. (Reijonen 2005, 10–11.) 

 

Jokaisen kunnan on lastensuojelulain (2007) 11 §:n mukaan järjestettävä ehkäisevää 

sekä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ja sen on oltava mitoitettu kunnassa esiinty-

vän tarpeen mukaan. Perhetyössä sosiaalityöntekijällä on oltava käytettävissään moni-

puolista asiantuntemusta, liittyen esimerkiksi lapsen kasvuun ja kehitykseen. Kunta on 

vastuussa tästä, joka ilmenee lastensuojelulain 14 §:ssä. Saman lain 30 §:ssä säädetään, 

että jokaiselle lastensuojelun piirissä olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma. 

Lastensuojelun perhetyössä olisi myös huomioitava vaitiolovelvollisuuden tärkeä rooli. 

(Lastensuojelulaki 2007.) 

 

Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva sa-
moin kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asia-
kirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi 
salassa pidettävä, eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan 
tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus 
(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000). 

 

Edellä mainitut asiat vaikuttavat perhetyön olemassaoloon, järjestämiseen ja laatuun. 

Asiakassuunnitelma tuo mielestämme asiakkaalle turvaa, sillä esimerkiksi yhdessä laa-

ditut tavoitteet ovat niin työntekijän kuin asiakkaan nähtävillä ja tiedossa. Tavoitteet 

luovat toiminnalle pohjan, jonka mukaan perhetyötä tehdään. Perhetyön laadun takaa 

myös moniammatillinen asiantuntijatiimi, jonka jokaisella jäsenellä on oman alan tieto-
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utta ja erilaista näkemystä asioista. Näin he voivat tukea toisiaan ja asiakkaitaan koko-

naisvaltaisesti. Vaitiolovelvollisuuden ansiosta perhetyön asiakkuuksissa vallitsee mo-

lemminpuolinen luottamus ja näin ollen yhteistyö toimii paremmin. Perhetyöntekijät 

kohtaavat erilaisia tilanteita käydessään asiakasperheiden luona. Jotkut vastaan tulleet 

asiat saattavat olla hyvinkin raskaita, jotka olisi siten hyvä jakaa tiimiläisten kanssa. 

Vaitiolovelvollisuus antaa tähän oikeuden. 

 

 

3.9 Perhetyön vahvuudet, heikkoudet ja haasteet 

 

Perhetyössä on melko yleistä erilaisten näkemyserojen ilmeneminen asiakkaan ja työn-

tekijän välillä. Lisäksi näkemyseroja voi olla myös perheenjäsenten välillä. Näke-

myserot johtuvat usein erilaisista arvopohjista ja -tulkinnoista sekä osittain eri tarkaste-

lukulmista asiayhteyksissä. Näkemyserot tekevät perhetyöstä haasteellista, mutta ne 

ovat kuitenkin samalla myös perhetyön vahvuus ja heikkous. Vahvuutena näkemyserot 

näyttäytyvät silloin, kun kaikki saavat tuoda omat näkemyksensä esille. Negatiivisena 

puolena on se, että asianomaiset saattavat nähdä asiat eri näkökulmista. Näkemysten 

runsaus takaa myös vaihtoehtojen suuren määrän muutoskeinoissa ja voimavaroissa. 

Heikkoutena esille nousee näkemyserojen riiteleminen keskenään, jolloin osapuolet 

eivät välttämättä pääse yhteisymmärrykseen. (Sosweb, i.a.) 

 

Kaikilla perheillä on hyvät puolensa ja vahvuutensa, joita voidaan hyödyntää. Niiden 

esiin nostaminen ja käyttäminen esimerkiksi ongelmien ratkaisemisessa on todella hyö-

dyllistä. Perhetyöntekijän on otettava huomioon muun muassa perheen aiemmat elä-

mänkokemukset, kulttuuri sekä arvot, jotka vaikuttavat olennaisesti heidän nykypäivään 

tapoihin toimia. (Sosweb, i.a.) Perhetyön vahvuuksiksi nousevat arkisuus ja perheen 

tasolle asettuminen. Perhetyössä on nykyään monta erilaista toimintamuotoa, esimerkik-

si kotipalvelu ja perhekuntoutus. Perhetyö onkin moniammatillista työtä, johon voi si-

sältyä epätietoisuutta eri palveluista ja jopa kilpailua osaamisen sekä asiakkaiden suh-

teen. Perhetyö ainoana perheen auttamisen muotona ei yleensä riitä tavoitteiden saavut-

tamiseen, vaan tarvitaan myös muiden palvelujen panosta ja osaamista. (Uusimäki 

2005, 19, 37, 40.) Meidän mielestämme moniammatillisuus on selkeästi perhetyön vah-

vuus, jos sitä osataan hyödyntää oikein. Voimia ja resursseja ei tulisi käyttää ainoastaan 

kilpailemiseen, vaan tulisi tehdä moniammatillista yhteistyötä verkoston kesken. Kun 
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perhettä on auttamassa suurempi joukko asiantuntijoita, joilla kaikilla on oma erityis-

alueensa ja -taitonsa, saadaan perhettä autettua laaja-alaisemmin ja siten myös tuloskin 

on parempi. 

 

Heikkoutena perhetyössä on pienten lasten perhetyöhön osallistumisen vaikeus, koska 

asioita hoidetaan puhumalla. Pienet lapset eivät kykene tuomaan esille huoliaan perheti-

lanteesta, ainakaan samalla tavoin kuin vanhempi lapsi tai aikuinen. Lisäksi heikkoutena 

on nuorten leimautuvuus syyllisiksi perhetyön tarpeellisuuteen. Leimautuvuus on on-

gelmana nuorten osallistumiselleen perhetyöhön. Haasteena perhetyössä on erottaa per-

heen jäsenien avun tarve. Usein saatetaan olettaa, että kaikilla perheessä on huolia, 

vaikka asia ei olisikaan niin. Tärkeää olisi saada selville, kenellä oikeasti on hätä ja 

suunnata auttaminen sen mukaan. Näin saataisiin mahdollisia muutoksia aikaiseksi. 

(Sosweb, i.a.) Toisena perhetyön suurena haasteena on työn ja sen etenemisen ennakoi-

mattomuus sekä perheiden elämäntilanteiden ennalta arvaamattomuus. Perhetyön vaiku-

tukset näkyvät viiveellä ja jokaisen työmenetelmän aikaansaamaa muutosta perheessä ja 

sen tilanteessa ei voida selvästi osoittaa. Vahvuudeksi voidaan kuitenkin katsoa se, että 

asiakasperheet itse usein uskovat perhetyön auttavaan voimaan. (Uusimäki 2005, 40.) 

 

Haasteena perhetyöntekijälle on mennä ulkopuolisena uuteen asiakasperheeseen, jonka 

arvoja ja tapoja hän ei vielä tunne. Joihinkin perheisiin voi olla heti alusta alkaen vaike-

aa luoda vuorovaikutuksellinen asiakassuhde, johtuen esimerkiksi ihmisten erilaisista 

persoonista. Kuitenkin perhetyön vahvuutena voidaan pitää sitä, että työntekijä pääsee 

perheen kotiin ja näin myös syvälle heidän arkeen. Lainvastaisesti tai omia moraalikäsi-

tyksiä vastaan ei kuitenkin pidä toimia. Joskus toteamus erimielisyydestä riittää, joskus 

on tehtävä ilmoitus vääryydestä. (Sosweb, i.a.) Perhetyön muotojen välisen yhteistyön 

haasteena on paikallisella tasolla toimivan kokonaisuuden luominen. Pyrkimyksenä on 

välttää päällekkäistä toimintaa, mutta toisaalta myös välttää täysin erikseen toimimista. 

Tulevaisuudessa keskeisenä haasteena on perhetyön ydintehtävien selkiytyminen, jotta 

asiakkaat ymmärtäisivät paremmin, mitä palveluita he saavat heille tarjottaessa avohuol-

lon tukitoimia, perhetyötä tai perhekuntoutusta. Tärkeää on tietää toimialan sisällä ja 

yhteistyökumppaneiden kesken, millaisista palveluista ja työskentelytavoista puhutaan. 

Perhetyöntekijöiden tulisi myös tietää, mitä perhetyö tarkoittaa ja pitää sisällään kussa-

kin yhteydessä. (Heino 2008, 39, 62.) 
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4 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA 

 

 

4.1 Väkivalta 

 

Väkivalta ilmenee hyvin monitahoisena ja sitä voidaan toteuttaa eri keinoin. Perheväki-

vallasta on kuitenkin kyse silloin, kun väkivalta sijoittuu perheen sisälle perheenjäsen-

ten välisiin suhteisiin. Perheväkivallan kohteeksi voi joutua niin isä, äiti kuin lapsikin. 

Erityisesti lapsiin kohdistuvasta väkivallasta vaietaan valitettavan usein. Perheväkival-

taa voi esiintyä niin fyysisenä, henkisenä, sosiaalisena eli eristämisenä, seksuaalisena, 

taloudellisena, uskonnollisena kuin hoidon laiminlyöntinä. (Karila 2007.) Väkivallan 

moninaisuus on yhtenä syynä siihen, että väkivaltaan puuttuminen tai sen tutkiminen on 

koettu ongelmallisena (Notko 2000, 34). 

 

Lapsiin kohdistuvan väkivallan seuraukset näkyvät selvästi myös yhteiskunnan tasolla. 

Uhrien lyhyt- ja pitkäaikaishoidon aiheuttamat kustannukset muodostavat suuren osan 

lapsiin kohdistetun väkivallan kokonaisrasituksesta. Suomessa on tehty arvio, että nai-

siin kohdistunut väkivalta maksaa koko maassa vuoden aikana 91 miljoonaa euroa. Lap-

siin kohdistettu väkivalta tulee luultavasti sitäkin kalliimmaksi, sillä lasten ja nuorten 

vammat ja hoidot ovat usein hyvin pitkäkestoisia. Lapsiin kohdistunut väkivalta usein 

myös aloittaa, jatkaa tai jopa lisää väkivallan kierrettä. (Ellonen, Kivivuori & Kääriäi-

nen 2007, 17.) 

 

Tutustuimme Eskosen teoksessa esiin tulleeseen tutkimukseen (2005), jossa käsiteltiin, 

miten lapset kokevat väkivallan omassa perheessä ja kodissaan sekä mitä he kertovat 

siitä terapeuttisissa ryhmissä. Haastateltavia tutkittiin turvakodeissa, joihin lapset olivat 

tulleet äidin mukana. Lapset kertoivat perheväkivallasta, jonka käyttäjänä oli pääsään-

töisesti isä. Tutkimus liittyi projektiin nimeltä Child`s Time 1997–2001. Tutkimuksessa 

oli mukana seitsemän 4–9-vuotiasta lasta, sekä tyttöjä että poikia. Heidät jaettiin pie-

nempiin terapeuttisiin ryhmiin, joissa heitä videoitiin tutkimustulosten saamiseksi. Näin 

pyrittiin saamaan selville lasten käyttämiä sanoja, eleitä ja tunteita heidän puhuessaan 

kohtaamastaan perheväkivallasta. Ryhmissä käsiteltiin keskeisiksi nousevia teemoja ja 

niissä pyrittiin tukemaan lasten omia selviytymisstrategioita. Lapset kertoivat kokemas-
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taan fyysisestä väkivallasta esimerkiksi seuraavanlaisilla sanoilla: kiusata, raivostua, 

riidellä, läpsiä, lyödä, potkia, kohdella huonosti ja huutaa. (Eskonen 2005, 32–45.) 

 

Child`s Time- projektissa tehdyn tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että lapsia oli muun 

muassa väännetty sormesta, revitty hiuksista, otettu korvasta kiinni ja lyöty maahan. 

Tavaroilla heittely, veitsellä lyöminen ja ovella tyrkkääminen kuuluivat myös näihin. 

Lapsilla oli ei-sanallisia tapoja kertoa väkivallasta ja he näyttivät tunteitaan eri tavoilla. 

Lapset tunsivat syyllisyyttä, häpeää ja vihaa, mutta heillä oli kuitenkin sekavat tunteet 

väkivallan käyttäjää kohtaan. Lapset pitivät väkivaltaa negatiivisena ja paheksuttavana 

tapana ratkaista ongelmia. Perheväkivaltatilanteisiin oli joskus tarvittu lääkärin tai polii-

sin apua. (Eskonen 2005, 32–45.) 

 

Lapsiuhritutkimuksen (2007–2010) tuloksista haluamme nostaa esille lasten kokemuk-

sia äidin tai isän käyttämästä väkivallasta, jota kuvaa alla oleva kuvio 2. Kuviosta ilme-

nee, millaisia väkivallan muotoja vanhempi on käyttänyt lasta kohtaan ja mikä näistä on 

ollut yleisintä. Kuviossa vertaillaan vuosia 1988 ja 2008 ja vertailusta huomaa, että 

kaikkien väkivallan muotojen käyttäminen on vähentynyt. Yleisimpiä väkivallan muo-

toja ovat molempina vuosina olleet tukistaminen, puhumasta kieltäytyminen sekä hauk-

kuminen ja nälviminen. (Ellonen & Sariola 2008.) 
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KUVIO 2. Yhdeksäsluokkalaisten kokemukset äidin ja/tai isän käyttämästä väkivallasta 

ennen 14 vuoden ikää vuosina 1988 ja 2008, % -osuus vastanneista (Ellonen & Sariola 

2008). 

 

 

4.2 Syitä väkivallan käytölle 

 

Lapsiin kohdistuvalle väkivallalle löytyy useita erilaisia syitä ja taustatekijöitä. Lapsen 

vanhemmat, jotka ovat kokeneet omassa lapsuudessaan väkivaltaa, ovat alttiita käyttä-

mään väkivaltaa myös omia lapsiaan kohtaan. Tätä sanotaan ylisukupolvisuudeksi eli 

kierteeksi, jossa yhden sukupolven kokemukset siirtyvät seuraavan sukupolven haitaksi. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki lapsena väkivaltaa kokeneet pahoinpitelisi-

vät omia lapsiaan vaan he myös saattavat pyrkiä kohtelemaan heitä eri tavoin kuin itseä 

on kohdeltu lapsena. Yleensä naiset käyttäytyvät miehiä harvemmin väkivaltaisesti, 

mutta tilastojen mukaan naiset ovat ylittäneet miehet juuri lapsiin kohdistuvan väkival-

lan osalta. Miehet voivat käyttää väkivaltaa lapsiaan kohtaan esimerkiksi siitä syystä, 

että heillä on paljon valtaa perheessä. Naisten taas on korostettava valtaansa suhteessa 

omiin lapsiin väkivallalla, sillä he ovat usein ainoa vallan käytön kohde äidille. (Notko 

2000, 29–30, 33.) 

 

Vanhemman psyykkiset ongelmat sekä rakenteelliset stressitekijät kuten työttömyys tai 

köyhyys voi olla yhtenä syynä lapsiin kohdistuvalle väkivallalle. Väkivallan taustalla 

voi vaikuttaa yksilö-, perhe-, lähiympäristö- ja kulttuuritasojen vuorovaikutussuhteet. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että väkivallan taustalla ei voi olla ainoastaan jokin 

yksittäinen tekijä vaan siihen vaikuttavat useat osatekijät, jotka ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. On olemassa kolme tekijää, jotka omalta osaltaan takaavat lapsen pahoinpi-

telyn jatkumisen. Ne ovat perheen asema pyhänä instituutiona, jolloin ulkopuolisen on 

vaikea päästä näkemään perheen asioita läheltä, väkivallan ja autoritaarisen kasvatuksen 

saama laaja ja pysyvä hyväksyntä yhteiskunnassa sekä fyysisen väkivallan aliarvioimi-

nen, johon liittyy lievemmän ja vakavamman väkivallan erottamisen vaikeus. (Notko 

2000, 32–34.) 

 

Väkivallan taustalla voi olla useanlaista osaamattomuutta kuten kyvyttömyyttä kommu-

nikoida sekä pitää puoliaan. Väkivaltaisessa perheessä muun muassa voiman ja pakot-
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tamisen keinot ovat ylivoimaisen hallitsevia, jolloin osa perheenjäsenistä joutuu elä-

mään jatkuvassa pelossa, alistettuina ja luovuttaneina. Väkivaltaisissa perheissä on tyy-

pillistä, että tilanteet voivat kääntyä nopeastikin kaaoksen ja hallitsemattomuuden puo-

lelle. Väkivallan käyttö saattaakin olla tuhoisa ja epätoivoinen yritys paeta omaa avut-

tomuutta sekä saada tilanne omaan hallintaan ja kontrolliin. (Laamanen & Niinivirta 

2001.) 

 

 

4.3 Väkivallan muodot 

 

4.3.1 Fyysinen väkivalta 

 

Fyysinen väkivalta jakautuu kolmeen eri ryhmään; symbolisiin aggression ilmauksiin, 

lievään väkivaltaan sekä vakavaan väkivaltaan. Symbolinen aggressio tarkoittaa esi-

merkiksi väkivallalla uhkaamista, vanhempien kieltäytymistä puhua asioista, haukku-

mista sekä nälvimistä. Myös suutuksissaan esineiden heittäminen tai niiden lyöminen 

kuuluvat kyseiseen ryhmään. Lievää väkivaltaa ovat niin sanotut perinteiset kuritusme-

netelmät kuten piiskaaminen, läimäyttely, tukistaminen, töniminen ja tyrkkiminen. Va-

kavana väkivaltana taas pidetään muun muassa nyrkillä tai esineellä lyömistä, potkimis-

ta sekä veitsellä tai ampuma-aseella uhkaamista tai niiden käyttämistä. (Tukiasema.net 

2000.) Muita fyysisen väkivallan muotoja ovat esimerkiksi tupakalla polttaminen, kuris-

taminen, viiltely ja hukuttaminen. Myös päihteiden tai tarpeettomien lääkkeiden anta-

minen lapselle esimerkiksi nukuttamistarkoituksessa on fyysistä väkivaltaa. (Ter-

vesuomi.fi 2008.) 

 

4.3.2 Psyykkinen väkivalta 

 

Lapseen kohdistuva psyykkinen väkivalta voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiiviseksi 

psyykkiseksi väkivallaksi voidaan sanoa lapsen jatkuvaa pilkkaamista ja moittimista. 

Tällöin lapsen tekemisiä ja ajatuksia ei hyväksytä eikä ymmärretä ja häntä nimitellään ja 

puhutellaan alentuvasti. (Tervesuomi.fi 2008.) Fyysiseen väkivaltaan kuuluu aina sa-

malla myös henkistä väkivaltaa lasta kohtaan, mutta henkiseen väkivaltaan ei välttämät-

tä liity fyysistä väkivaltaa. Lapseen kohdistuvalla passiivisella psyykkisellä väkivallalla 
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taas tarkoitetaan muun muassa hoidon, ravinnon ja muiden tarpeiden laiminlyömistä 

sekä yksin jättämistä (Tukiasema.net 2000). 

 

Psyykkisellä väkivallalla on monia muotoja; kaikenlainen lapsen hyljeksintä, pelottelu, 

nöyryyttäminen, eristäminen, erilaisten epäsosiaalisten käyttäytymismallien juurrutta-

minen, epätarkoituksenmukaisten vaatimusten esittäminen lapselle ja monenlainen lasta 

alistava sanallinen väkivalta kuuluvat kaikki henkiseen väkivaltaan. Toisin sanoen kaik-

ki se, mikä vaarantaa lapsen henkisen hyvinvoinnin ja kehityksen, luokitellaan henki-

seksi väkivallaksi. (Tervesuomi.fi 2008.) Lasten osalta myös väkivallan näkeminen, 

kuuleminen sekä välillinen kokeminen muulla tavoin omassa kodissaan ja perheessään 

luetaan väkivallan kokemiseksi, epäsuoraksi väkivallaksi (Paavilainen & Pösö 2003). 

Luultavasti vaikeimmin havaittavaa psyykkistä väkivaltaa on lapsen hyväksikäyttö van-

hempien omien tarpeiden tyydytykseen. Kun vanhemmat kohdistavat lapseensa omia 

toiveitaan ja odotuksiaan, lapsi ei saa mahdollisuutta kehittyä ja kasvaa vapaasti omana 

itsenään. Lapsen kehitykselle pahinta passiivisessa väkivallassa on se, että vanhemmat 

jättävät lapsen tunne-elämän huomiotta eivätkä välitä hänestä. Tämä aiheuttaa lapselle 

puutteellisen perusturvallisuuden. (Tukiasema.net 2000.) 

 

4.3.3 Seksuaalinen väkivalta 

 

Lapseen kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä on käytetty monia ilmauksia, 

kuten lapsen seksuaalinen pahoinpitely, seksuaalinen riisto, seksuaalinen ahdistelu ja 

insesti. Lapsen seksuaalista väkivaltaa voi tapahtua perheen sisällä tai sen ulkopuolella. 

Insesti-käsitettä käytetään tavallisesti perheen sisällä tapahtuvasta lapsen hyväksikäytös-

tä. Valtaosa lapsen seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista tapahtuu lapsen oman per-

heen sisällä. Hyväksikäyttäjä voi olla isä, äiti, isäpuoli, äitipuoli, veli, sisko tai joku muu 

tuttu perheyhteisössä. Hyväksikäyttöön vaikuttavat useat eri tekijät ja siitä syystä insesti 

nähdään koko perheen toimintahäiriönä. (Tervesuomi.fi 2008.) Lapseen kohdistuva sek-

suaalinen väkivalta on lapsen ruumiillista pahoinpitelyä, joka pääasiassa kohdistuu su-

kupuolielimiin tai sukupuolisiin tunnusmerkkeihin. Se voi tarkoittaa myös sukupuoliyh-

teyttä, sen yritystä tai muuta lapsen ruumiillista koskemattomuutta loukkaavaa tekoa, 

kuten sukupuolielinten koskettelua, lapsen hyväilyä tai itsensä paljastamista. (Paavilai-

nen & Pösö 2003, 14.) 
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4.3.4 Lapsen kaltoinkohtelu ja laiminlyönti 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa lapseen kohdistuvasta väkivallasta käytetään myös nimi-

tyksiä lapsen kaltoinkohtelu, pahoinpitely ja laiminlyönti. Kaltoinkohtelu sisältää fyysi-

sen, psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan sekä lapsen hoidon laiminlyönnin. (Paavilai-

nen & Pösö 2003.) Kaltoinkohteluun liittyy kaikki lapseen kohdistuva negatiivinen koh-

telu, josta seuraa lapsen terveydelle, kehitykselle tai koko elämälle vaaraa sellaisessa 

suhteessa, jossa on kysymys vastuusta, luottamuksesta tai vallasta (Karila 2007). Lapsen 

laiminlyönnillä ja lapsen hoidon laiminlyönnillä tarkoitetaan lapsen psykososiaalisten ja 

emotionaalisten tarpeiden huomioimatta jättämistä (Paavilainen & Pösö 2003). Laimin-

lyönti voi tarkoittaa myös tilannetta, jossa vanhemmat tahallaan tai huomaamattaan al-

tistavat lapsen kärsimykselle eivätkä turvaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Van-

hemmat eivät osaa tai pysty huolehtimaan huoltajan tehtävistä ja vastuualueista. Lapsen 

laiminlyöntiä voi esiintyä muun muassa fyysisenä, emotionaalisena ja lääketieteellisen 

hoidon laiminlyöntinä. (Söderholm 2004, 60–64.)  

 

 

4.4 Väkivallan havaitseminen ja siihen puuttuminen 

 

Lapsiin kohdistuva väkivalta on sensitiivinen ja vaikea aihe niin käytännön työssä kuin 

tutkimuksessa. Lasten kaltoinkohteluun olisi puututtava niin lastensuojelun kuin tervey-

denhuollon. Kuitenkin aiheen arkaluontoisuus, käsitykset perheen yksityisyydestä sekä 

pelko vääristä tulkinnoista ja niiden aiheuttamista luottamusristiriidoista voivat vaikeut-

taa asiaan puuttumista. Työntekijä ei saisi paeta vastuutaan vaan hänen tulisi viedä mal-

tillisesti, rohkeasti ja asiantuntevasti asia jatkoselvittelyihin ja olla valmis moniammatil-

liseen yhteistyöhön. Tällöin lapsen ja koko perheen auttaminen sekä hoito- ja selvittely-

prosessit voisivat alkaa. (Paavilainen & Flinck 2008.) 

 

Työntekijän tapa ottaa huoli puheeksi vaikuttaa siihen, miten asiakas itse kokee elämän-

tilanteensa. Huolen puheeksi ottaminen vaikuttaa myös luottamussuhteen rakentumi-

seen. (Vilen ym. 2006, 165.) Kun puututaan lapseen kohdistuvaan väkivaltaan ja aletaan 

selvittää sitä, tulee ottaa huomioon niin eettiset, juridiset kuin lastensuojelulliset kysy-

mykset, joilla kaikilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia osapuolten elämään. Lapsiin 

kohdistuvan väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen muodostavat yhdessä ko-
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konaisuuden; epäily kaltoinkohtelusta ja ilmiön tunnistaminen ovat edellytyksinä asiaan 

puuttumiselle. (Paavilainen & Flinck 2008.) 

 

Lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa helpottavat tie-

tyt asiat. Ensimmäisenä keskeisenä kohtana on lapsen ja hänen käyttäytymiseensä liitty-

vien riskitekijöiden tietäminen. Näitä riskitekijöitä voivat olla raskauteen tai synnytyk-

seen liittynyt komplikaatio, lapsen käyttäytymisongelmat sekä lapsen itkuisuus, joka on 

riskitekijä erityisesti lapsen ravistelulle. Toisena on vanhempiin ja heidän käyttäytymi-

seensä liittyvien riskitekijöiden tietäminen. Kyseisiä riskitekijöitä voivat olla vanhempi-

en päihteiden käyttö, isän tai äidin vähäinen osallistuminen lapsen hoitoon, vakava sai-

raus, yksinhuoltajuus, emotionaalinen kypsymättömyys sekä lapseen kohdistuvat epä-

realistiset odotukset. (Paavilainen & Flinck 2008.) 

 

Kolmantena on perhetilanteeseen tai perheen käyttäytymiseen liittyvien riskitekijöiden 

tietäminen, joka omalta osaltaan helpottaa lapseen kohdistuvan väkivallan tunnistamista 

ja siihen puuttumista. Näitä riskitekijöitä voivat olla monilapsisuus, huono sosiaalinen 

tilanne, perheväkivalta, perheen sisäinen kriisi, lapsen ja vanhemman vähäinen vuoro-

vaikutus, perheen eristäytyminen sekä puutteelliset empatiataidot. Mikään riskitekijä tai 

merkki ei kuitenkaan yksinään ilmaise väkivallasta vaan aina tulee ottaa huomioon lap-

sen ja perheen kokonaisuus. Riskitekijöiden kasaantuessa voi olettaa lapsen olevan suu-

remmassa vaarassa. Sen vuoksi riskitekijöiden määrän ja laadun tiedostaminen sekä 

arviointi helpottavat tunnistamista. (Paavilainen & Flinck 2008.) 

 

Neljäs lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista helpottava 

tekijä on lapseen kohdistuvasta väkivallasta aiheutuvien oireiden tai merkkien tuntemi-

nen. Fyysisiä merkkejä voivat olla mustelmat tai palojäljet eri kehon osissa, oksentelu 

sekä uneliaisuus. Muita merkkejä voivat olla pelot, psykosomaattiset oireet kuten vatsa-

kivut, masennus, koulunkäyntivaikeudet tai laiminlyönnin merkit lapsessa ja kodissa. 

Lapsen fyysisen pahoinpitelyn epäilyn heräämistä voivat helpottaa erilaisten periaattei-

den tunteminen. Tällaisia ovat muun muassa lapsella olevan vamman sijainti, ikä ja vai-

keusaste ovat ristiriidassa tapahtumakuvauksen kanssa tai lapsen ikätasoisen kehitysvai-

heen kanssa, tai jos vanhemmat vähättelevät tapahtumaa ja lapsen vammaa. Lapsen 

huolellinen lääkärin suorittama fyysinen tutkiminen on tällöin hyvin tarpeellista. (Paavi-

lainen & Flinck 2008.) 
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Laaja-alainen koulutus koskien lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa yhdessä eri ammattiryh-

mien kanssa, on keskeinen keino parantaa väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumis-

ta. Koulutuksen olisi hyvä sisältää tietoa ilmiöstä sinänsä, keinoista tunnistaa väkivaltaa 

ja puuttua siihen, dokumentoinnista sekä lainsäädännöstä. Myös perhetyöntekijöiden 

huolellisesti suunnitellut ja toteutetut kotikäynnit ovat käyttökelpoisia niin lapsiin koh-

distuvan väkivallan tunnistamisen kuin puuttumisen keinoina. Kotikäynnit tulee suunni-

tella kunkin perheen tarpeisiin sopiviksi. Jotta kotikäynnit olisivat onnistuneita, ne tulisi 

aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja niitä täytyisi olla riittävän usein, jotta 

perhe ja työntekijä oppisivat tuntemaan toisensa. Työntekijän yhtenä tarkoituksena on 

keskustella mahdollisesta kaltoinkohtelusta ja sen merkeistä. Hänen tulee myös pyrkiä 

antamaan toimivan vanhemmuuden mallin omalla esimerkillään. (Paavilainen & Flinck 

2008.) 

 

Ritva Laamanen ja Jaana Niinivirta (2001) ovat tehneet opinnäytetyön Salattu pelko - 

perheväkivaltaa nähneen lapsen havaitseminen päivähoidossa ja lastenneuvolassa. Tut-

kimuksen tarkoituksena oli selvittää, havaitaanko päivähoidossa ja lastenneuvolassa 

lapset, jotka ovat kotonaan nähneet väkivaltaa ja millä tavoin se näkyy lapsissa. Tavoit-

teena oli myös kartoittaa, millaisia keinoja työntekijöillä on auttaa lasta ja koko perhet-

tä. Tutkimuksen tulokset kertoivat, että varhainen puuttuminen perheväkivaltaan ja 

etenkin pienten lasten asemaan on hyvin tärkeää. Varhaisella puuttumisella voidaan 

estää vakavien psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien muodostumista sekä syrjäytymis-

tä. Opinnäytetyön tuloksista kävi myös ilmi, että verkostoitumisen ja eri ammattilaisten 

välisen yhteistyön ansiosta päiväkodeissa ja lastenneuvoloissa havaitaan perheväkival-

taa nähneitä lapsia. (Laamanen & Niinivirta 2001.) 

 

 

4.5 Väkivallan vaikutukset lapseen 

 

Kaikenlainen lapseen kohdistuva väkivalta vaikuttaa negatiivisella tavalla lapsen minä-

käsityksen ja itsetunnon kehitykseen, sosiaaliseen kompetenssiin sekä perusturvallisuu-

den kokemukseen. Väkivalta aiheuttaa myös erilaisia emotionaalisia ja käyttäytymiseen 

liittyviä ongelmia, ja väkivallan vaikutuksia voi olla hankala erottaa muista psyykkisistä 

sekä sosiaalisista oireista. Perheväkivaltaa kokeneiden lasten oireet voivat olla hyvinkin 

erilaisia riippuen monista eri tekijöistä, kuten perheen kokonaistilanteesta ja saamasta 
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tuesta, lapsen iästä, kehitystasosta ja persoonallisuudesta sekä väkivallan jatkuvuudesta 

ja kestosta. Jos lapsi joutuu väkivallan kohteeksi, hän kokee usein ristiriitaisia tunteita, 

esimerkiksi pelkoa, vihaa, syyllisyyttä, huolta, häpeää, rakkautta, hämmennystä ja avut-

tomuutta. (Kriisikeskus Mobile Seinäjoki, i.a.) 

 

Väkivallan seurauksena lapselle voi tulla muun muassa keskushermosto- ja aivovaurioi-

ta, epilepsia, kehityshäiriöitä sekä elinikäisiä henkisiä kärsimyksiä. Jos lapsen hoitoa on 

laiminlyöty ja hän joutuu varsinkin varhaislapsuutensa aikana elämään ilman vanhem-

pien rakkautta ja huomiota, kasvaa lapsesta aikuinen, joka on kykenemätön osoittamaan 

rakkautta toisia kohtaan. (Tukiasema.net 2000.) Väkivalta vaikuttaa kaikkiin sen piirissä 

eläviin ihmisiin, niin uhreihin kuin väkivallan tekijöihin. Väkivallan vaikutukset voivat 

välittyä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin väkivallan aiheuttamat traumakokemukset vai-

kuttavat suoraan lapseen ja toisaalta väkivallan keskellä eläminen vaikuttaa vanhempien 

kykyyn toimia huoltajina. Uhrin elämäntila kaventuu väkivallan seurauksena, joka tar-

koittaa esimerkiksi käyttäytymisen, harrastusten ja sosiaalisten suhteiden rajoittumista. 

Lasten ja nuorten ihmissuhteet saattavat siirtyä kokonaan kodin ulkopuolelle. Väkivalta 

voi aiheuttaa myös kyvyttömyyttä solmia ihmissuhteita. (Mehtola 2006, 95.) 

 

Väkivallalle altistuneiden lasten kokemukset ja niiden seuraukset ovat yksilöllisiä, ja 

saman perheen sisaruksillekin voi syntyä erilaisia rooleja väkivallan seurauksena. Roo-

leja ovat esimerkiksi huolehtija, uhrin uskottu, väkivallan käyttäjän uskottu tai apulai-

nen, täydellinen lapsi, sovittelija ja syntipukki. Huolehtijan roolissa oleva lapsi ottaa 

vastuun vanhemmuuden ja perheen tehtävistä sekä huolehtii muiden turvallisuudesta.  

Täydellisen lapsen roolissa toimiva taas pyrkii välttämään väkivaltatilanteita olemalla 

mahdollisimman kiltti ja tottelevainen. (Oranen & Keränen 2006, 67–68.) Seuraavassa 

tarkastelemme väkivallan vaikutuksia eri-ikäisissä lapsissa. Näiden näkyvien piirteiden 

avulla perhetyöntekijät pystyvät havaitsemaan ja tunnistamaan lapsiin kohdistuvaa vä-

kivaltaa ja sen eri muotoja perheissä. 

 

4.5.1 Vauva- ja taaperoikä 

 

John Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria kertoo varhaisesta vuorovaikutuksesta ja sen vai-

kutuksesta myöhempään elämään (Vilen ym. 2006, 87). Kiintymyssuhde muodostuu 

vauvan ja vanhemman välisessä vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa. Vauvan kokiessa 
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erilaisia tunteita, kuten iloa tai pettymystä, on vanhemman tehtävänä auttaa tunteiden 

kohtaamisessa, käsittelyssä ja säätelemisessä. Jokaisen vauvan tunteet ovat luonteeltaan 

ja voimakkuudeltaan erilaisia. Turvallisen kiintymyssuhteen avulla vauva pystyy raken-

tamaan myöhemmässäkin elämässään ehjiä ja kokemuksellisia ihmissuhteita. (Nummi-

nen 2005, 22–23.) 

 

Vauvalla, joka on kokenut perheväkivaltaa, on usein heikompi fyysinen terveys ja syö-

mishäiriöitä. Vauvan vuorovaikutuksellisuuden ja motoriikan taidot voivat viivästyä. 

Hän saattaa olla levoton, vaikeasti rauhoitettavissa ja itkeä paljon. Vauvan oireet voivat 

johtua väkivaltaisen ilmapiirin lisäksi myös siitä, että vauvan tarpeita ei ole tyydytetty 

johdonmukaisella ja turvallisuutta luovalla tavalla. Kun väkivallan kohteena on vauva, 

väkivallan kierre on jatkumo: vauva itkee, koska hänen tarpeitaan ei tyydytetä, ja van-

hemmat taas hermostuvat itkevään vauvaan, jonka seurauksena vauva itkee yhä enem-

män. Tilanteen aiheuttama stressi voi johtaa usein uuteen väkivaltatilanteeseen. Uni- ja 

nukahtamisvaikeudet ovat myös hyvin tyypillisiä perheväkivallan aiheuttamia oireita 

vauvaikäiselle. Tähän syinä voivat olla melu, turvattomuuden tunne ja tyydyttämättömät 

fyysiset tarpeet, kuten nälkä ja kosketuksen kaipuu. (Kriisikeskus Mobile Seinäjoki, i.a.) 

 

4.5.2 Leikki-ikä 

 

Leikki-ikäiset lapset oppivat lähinnä mallista ja jäljittelemällä aikuisten sanoja ja tekoja. 

Perheväkivalta voikin näkyä leikki-ikäisen lapsen toiminnoissa esimerkiksi rajuina ja 

satuttavina leikkeinä tai outona kielenkäyttönä. Perheväkivallan ollessa jatkuvaa lapsen 

leikki on usein mekaanista, ilotonta ja samaa kaavaa toistavaa. Erilaiset mielialahäiriöt 

ovat väkivaltaa kokeneilla leikki-ikäisillä yleisiä ja heillä esiintyy selittämättömiä pel-

kotiloja. Leikki-iässä alkavat ilmetä myös mahdolliset ongelmat sosiaalisissa suhteissa. 

Väkivaltaa kokenut lapsi saattaa olla helposti ärsyyntyvä ja käyttää väkivaltaa ristiriita-

tilanteiden ratkaisemisessa tai hän saattaa olla todella arka ja siksi pysytellä lähinnä pii-

lossa. Leikki-ikäisillä esiintyy muita ikäryhmiä enemmän somaattisia ongelmia, esimer-

kiksi vatsakipua sekä päänsärkyä, jotka voivat olla oireita väkivallasta, mutta joiden 

alkuperäisen syyn löytäminen on vaikeaa. Perheväkivallasta johtuva trauma voi myös 

taannuttaa lapsen ikätasoaan varhaisemmalle kehitystasolle. (Kriisikeskus Mobile Sei-

näjoki, i.a.) 
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4.5.3 Kouluikä 

 

Kouluikäinen lapsi, joka on elämässään kokenut perheväkivaltaa, on oppinut sen olevan 

salattava ja hävettävä asia. Lapsi keksii väkivallalle tekosyitä sekä vähättelee sen vaka-

vuutta tai kieltää sen olemassaolon kokonaan. Lapsella voi lisääntyä myös ongelmat 

sosiaalisissa suhteissa ja hänen voi olla hankalaa sopeutua kaveriryhmään sekä koulun 

sääntöihin tai rutiineihin. Kouluikäinen lapsi on niin kuin leikki-ikäinenkin joko aggres-

siivinen leikeissään ja suhteissaan muihin lapsiin tai päinvastoin sulkeutunut ja arka. 

Molemmissa tapauksissa lapsi voi olla hyvinkin yksinäinen ja kärsiä erilaisuudestaan ja 

epäsuosiostaan. Kouluiässä lapsi voi olla jo ikätasostaan paljolti jäljessä koskien kogni-

tiivisia ja motorisia taitoja. Koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa ongelmia lisää muun 

muassa käyttäytymisongelmat ja huono itsetunto, jolloin hän voi vältellä uusia haasteita. 

(Kriisikeskus Mobile Seinäjoki, i.a.) 

 

4.5.4 Murrosikä 

 

Murrosikäisten hämärtynyt kyky ymmärtää, mikä on oikein ja mikä väärin, saa heidät 

pitämään väkivallan salassa. Murrosikäiset saattavat hävetä perhettään eivätkä uskalla 

kutsua ystäviään kylään, koska nuoret eivät halua kotona tapahtuvien asioiden leviävän 

kenenkään tietoon. Nuoren suhteet vanhempiinsa ja tunteet heitä kohtaan ovat hyvin 

ristiriitaisia. Nuori saattaa ottaa kantaa perheväkivaltatilanteeseen asettumalla jonkun 

puolelle tai suunnittelemalla kostoajatuksia. Murrosikäinen, joka on kokenut väkivaltaa 

ja jolla on huono itsetunto, eristäytyy helposti tai hakee huomiota ja arvostusta negatii-

visella käyttäytymisellä. Hän saattaa hakea omaa perhettä korvaavaa yhteisöä esimer-

kiksi erilaisten jengien kautta. Moni nuori ajautuukin esimerkiksi alkoholin, huumeiden, 

rikosten ja väkivaltaisuuksien tielle. Alentunut empatiakyky sekä tarve purkaa omia 

sisäisiä ristiriitojaan ja perheväkivallan aiheuttamaa ahdistusta voi ajaa nuoren teke-

mään jopa raakoja väkivaltarikoksia. Toisaalta nuori saattaa eristää itsensä muista ihmi-

sistä miltei kokonaan. Väkivaltaa kokeneilla murrosikäisillä itsensä satuttamisajatukset 

ja ajatukset kuolemasta lisääntyvät. (Kriisikeskus Mobile Seinäjoki, i.a.) 
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4.6 Tilastotietoa 

 

Lapsiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä ei ole viime vuosina tutkittu kovin kattavasti. 

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa tehdyssä laajassa koululaistutkimuksessa vajaa 20 % 

15-vuotiaista vastaajista kertoi joutuneensa vanhempiensa lievän väkivallan kohteeksi, 

ja taas vajaa 5 % vakavan väkivallan kohteeksi edeltäneen vuoden aikana. Koko elä-

mänsä aikana lievää väkivaltaa oli kokenut 72 % ja vakavaa väkivaltaa 8 % 15-

vuotiaista nuorista. Tutkimuksesta ilmeni, että äidit ja isät kohdistavat väkivaltaa lapsiin 

suunnilleen yhtä usein. Asenteet lasten kuritusta kohtaan ovat muuttuneet vuosien saa-

tossa kielteisempään suuntaan. (Päihdelinkki 2006.) 

 

Kuolemansyytilastojen mukaan surmattujen pienten lasten määrä on vähentynyt selvästi 

noin viidenkymmenen vuoden aikana. Lapsiin kohdistuvan väkivallan osalta viran-

omaistilastot eivät anna täysin luotettavaa tietoa. Kuitenkin sairaaloiden rekisterien mu-

kaan vakavan väkivallan vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden lasten määrä on hieman 

vähentynyt 2000-luvulle tultaessa. Lapsiin kohdistuvia väkivaltarikoksia tulee poliisin 

tietoon vuosittain runsaat 2000 ja seksuaalirikoksia noin 1000. Rikosuhritutkimukset 

auttavat arvioimaan ilmi- ja piilorikollisuuden tasoa ja niiden kehitystä. Erilaisten tut-

kimusten mukaan näyttäisi siltä, että lasten kokemukset ruumiillisen kurituksen koh-

teeksi joutumisesta ovat vähentyneet. Lapsiin kohdistuvasta väkivallasta on saatavissa 

vain satunnaisia tietoja eri lähteistä ja luotettava ja yhtenäinen seurantajärjestelmä uu-

puu. (Poliisi 2007.) 

 

Usein lasten ja naisten pahoinpitely liittyy tiukasti yhteen ja niissä on paljon yhtäläi-

syyksiä, koska kyseessä on samanlainen miehinen vallankäyttö. Yhteys lapsen ja naisen 

pahoinpitelyn välillä on tärkeää huomioida. Lapsilla on sitä suurempi riski joutua pa-

hoinpitelyn kohteeksi, jos perheessä äiti on väkivallan kohteena. Nykyään lasten pa-

hoinpitely ei saa sosiaalista hyväksyntää, mutta silti valitettavan useat lapset joutuvat 

vanhempiensa väkivallan kohteeksi. Tilastojen valossa lapsiin kohdistuva väkivalta 

näyttää vähäisemmältä kuin mitä se todellisuudessa on, koska täysin luotettavaa tietoa 

lapsiin kohdistuvan väkivallan määristä ei ole ollut eikä ole vieläkään saatavilla. Lapsi 

on väkivaltatilanteessa avuton uhri, joka herättää sympatiaa ja ymmärrystä. Lapsi on 

myös itse tilanteeseen selvästi syytön. (Notko 2000, 31, 35–36). 
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5 PERHETYÖNTEKIJÄN TYÖSSÄ JAKSAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 

 

 

5.1 Mitä on työhyvinvointi? 

 

Työhyvinvointiin kuuluu yksilön hyvinvointi eli henkilökohtaiset tunteet ja vireystila 

sekä koko työyksikön yhteinen vireystila. Työhyvinvointiin vaikuttavat muun muassa 

työyhteisön ilmapiiri, työn vaatimustaso sekä henkilökohtaisten ja yhteisten tavoitteiden 

selkeys. (Puttonen 2006, 6.) Työn tavoitteet ja päämäärät tulisi olla jokaiselle selviä ja 

lisäksi työn pitäisi olla tarpeeksi haasteellista, mielenkiintoista ja antoisaa. Työntekijän 

olisi hyvä saada työssään pätevyyden ja osaamisen kokemuksia. (Juuti & Vuorela 2002, 

68.) Yksittäisen työntekijän täytyy voida hyvin, jotta koko työyhteisö voisi hyvin. Ihmi-

nen on kokonaisuus, jonka hyvinvoinnin rakentavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

hyvinvointi sekä työntekijän arvopohja, ammattitaito ja osaaminen (LIITE 1). Työhy-

vinvointi parantaa tuottavuutta vähentäen sairauspoissaoloja ja työtapaturmia. Tyyty-

väinen henkilöstö ja hyvä työilmapiiri vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen. (Otala 2003, 

14–15.) 

 

Työtä voidaan pitää terveenä, jos se kuormittaa kehoa ja haastaa mieltä sopivassa suh-

teessa. Stressin uhka on silloin, jos työ vaatii liikaa tai liian vähän joko määrällisesti tai 

laadullisesti. Hälyttävänä merkkinä voidaan pitää työntekijän kykenemättömyyttä va-

pautua työn aiheuttamasta mahdollisesta väsymyksestä sekä henkisistä paineista työpäi-

vän jälkeen tai viikonlopun ja lomien aikana. Mikäli ihminen ylittää toistuvasti omat 

voimavaransa, saattaa tällainen tilanne johtaa työuupumukseen. Muun muassa työyhtei-

sön normit vaikuttavat työssä jaksamiseen ja siihen, kuinka työssä väsymiseen suhtau-

dutaan. Työyhteisön esimies voi omalla esimerkillään ja asenteillaan vaikuttaa myös 

alaistensa jaksamiseen. (Rönkkö 2003.) 
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5.2 Työssä jaksamista edistäviä tekijöitä 

 

5.2.1 Työskentelytapoja 

 

Moniammatillista yhteistyötä tehdään erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisten 

asiakas- ja potilasryhmien kanssa. Moniammatillinen työskentely tarkoittaa, että asian-

tuntijoilla on yhteinen työ tai tehtävä suoritettavanaan, ongelma ratkaistavanaan tai pää-

tös tehtävänään. Tavoitteeseen pääsemisekseen heidän on yhdistettävä tietonsa ja osaa-

misensa. Moniammatillisuuden avulla yhteistyöhön tulee mukaan useita eri tiedon ja 

osaamisen näkökulmia. Yhteistyötä toteutettaessa on otettava huomioon asiakaslähtöi-

syys, tiedon kokoamisen mahdollisuus, vuorovaikutustaidot, roolien muutokset ja yh-

teydet verkostoihin. (Isoherranen 2008, 18, 33–35.) 

 

Nykyään työelämässä on hyvin monenlaisia työryhmiä, joista käytetään tiimin nimitys-

tä. Todelliseksi tiimiksi kehittyminen vaatii aikaa, koulutusta ja ohjausta. Tiimin toi-

minnan kannalta on keskeistä muun muassa yhteisten ja selkeiden tavoitteiden luomi-

nen, roolien ja vastuiden jakaminen sekä panostaminen tiimin ihmissuhteisiin. (Isoher-

ranen 2008, 131–132.) Tiimityön avulla pystytään kehittämään työntekijöiden keski-

näistä yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi. Asiakkaan asioita käsittelee yleensä useampi 

työntekijä, jonka vuoksi kukaan työntekijöistä ei tee päätöksiä tai valintoja yksinään. 

Tiimityö antaa asiakkaalle oikeuden saada yhtä laadukasta palvelua kaikilta työnteki-

jöiltä. Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen vaatii koko ajan enemmän tietoa, taitoa ja 

osaamista. (Vilen ym. 2006, 23.) 

 

Lastensuojelun perhetyötä tehdään niin parityönä kuin yksinkin. Parityössä työpari 

suunnittelee, seuraa sekä arvioi työtään sekä sopii työnjaosta yhdessä. Sovittaessa toinen 

työntekijä voi työskennellä enemmän lasten kanssa ja toinen vanhempien parissa. Asia-

kastapaamisten jälkeen työpari voi keskenään purkaa tunteitaan ja ajatuksiaan tilanteis-

ta. Perhetyöntekijöiden taustatukena toimii koko lastensuojelun tiimi. Valitettavasti mo-

nessa kunnassa perhetyön resurssit ovat rajoitetut, jonka vuoksi perhetyöntekijä joutuu 

joskus käymään perheissä yksin. Suositeltavaa on kuitenkin, että haastaviin perheisiin ei 

mentäisi yksin. Haastavalla perheellä tarkoitamme tässä yhteydessä perhettä, jossa on 

esimerkiksi väkivallan uhka tai perheen tilanne on hyvinkin arkaluontoinen. Kotikäyn-
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neillä työntekijä altistuu arvaamattomille tilanteille ja asiakkaille, jolloin työparin mu-

kana olo tuo mukanaan turvallisuutta. (Heino 2008, 52.) 

 

Asiakkuusprosessin vaihe, vaikeusaste ja perheen koko vaikuttavat siihen, tehdäänkö 

työtä perheen kanssa yksin vai työparin kanssa. Liisa Korhonen (2007) on tutkinut Al-

vari- ja Veturiprojekteja, joista on selvinnyt parityöskentelyn olevan huomattavasti toi-

mivampaa. Perusteluina tälle ovat työntekijöiden kannalta turvallisuus- ja jaksamisnä-

kökulmat sekä molempien osapuolten kannalta oikeusturvanäkökulmat. Mitä useampi 

silmäpari on näkemässä perheissä syntyneitä tilanteita, sitä helpompi on selvittää erilai-

sia väärinymmärryksiä ja konfliktitilanteita. Työparityöskentely on myös asiakkaan etu, 

koska tällöin perheen tilanteen arviointiin tulee useampi kuin yksi näkökulma. Perhetyö 

on vaihtelevaa ja ennakoimatonta, jonka vuoksi työn suunniteltavuus on haastavaa. Per-

heen tilanteiden ja kriisien äkillisetkin muutokset vaikuttavat vahvasti perhetyön luon-

teeseen. (Heino 2008, 52.) 

 

Verkostotyö on yksi työssä jaksamista tukeva tekijä. Sillä tarkoitetaan asiakkaan sosiaa-

lisen verkoston huomioimista. Kun verkoston eri toimijat tekevät yhteistyötä keskenään, 

saadaan asiakkaan tilanteesta monipuolinen kuva ja siten myös asiakasta saadaan tuettua 

laaja-alaisemmin. Verkostotyössä asiakas on tasa-arvoinen toimija ammattilaisten rin-

nalla ja tavoitteena on, että asiakas oppisi itse tuntemaan, mikä hänelle on parhaaksi ja 

hallitsemaan omaa elämäänsä. Verkoston toimijoiden tavoitteet tulee olla keskenään 

yhtenäiset ja jokaisen tahon tulisi auttaa asiakasta ja edistää hänen elämäntilannettaan. 

(Lounasmeri 1999, 7–8.) Perhetyön keskeisiä yhteistyötahoja ovat päivähoito, neuvola 

sekä erilaiset järjestöt kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lastensuojelun keskus-

liitto sekä Ensi- ja turvakotien liitto. Joissakin kunnissa toimii myös perhekeskuksia, 

joissa tarjotaan keskitetysti palveluja perheille ja pyritään varhaiseen ongelmiin puuttu-

miseen. (Vilen ym. 2006, 566.) 

 

5.2.2 Työyhteisön tarjoamia keinoja jaksamisen tueksi 

 

Työnohjaus on eräs tapa pitää työntekijöiden jaksamista yllä. Työnohjaus perustuu 

työnohjaajan ja työntekijän tai työntekijäryhmän väliseen vuorovaikutukseen. Tukemal-

la työntekijää sekä kehittämällä ja lisäämällä hänen ammattitaitoaan ja -tietoaan pyri-

tään työyhteisön tuloksellisen toiminnan edistämiseen. Työnohjaus perustuu työntekijän 
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vapaaehtoisuuteen ja oma-aloitteisuuteen, ei esimiehen vallankäyttöön. Työnohjauksella 

voi olla myös terapeuttisia vaikutuksia, esimerkiksi työn aiheuttama ahdistus voi vähen-

tyä ja työkaverisuhteet selkeytyä. Työnohjauksen lähtökohtana on vahvistaa työntekijän 

omia kykyjä, kypsyyttä ja ymmärrystä sekä taitoa hyödyntää omaa ammattitaitoa ja ko-

kemuksia suhteessa asiakkaisiin. (Huuskonen & Mäkelä 2000.) Työntekijän voi olla 

hankala hahmottaa, millaisia asioita hänen tulisi tehdä jaksaakseen työssään jatkuvasti 

muuttuvassa työelämässä. Liitteenä oleva muokkaamamme taulukko sisältää työntekijän 

mahdollisuuksia tukea omia voimavarojaan (LIITE 2). (Työterveyslaitos 2006.) 

 

 

5.3 Työssä jaksamisen haasteet 

 

Kiireinen työ- ja elämäntapa ovat tunnetusti nykypäivää. Kiireisten työtapojen muuttu-

minen vaatii aikaa ja itsetuntemusta, koska kyse on ajattelutavan uudistamisesta ja totut-

tujen tapojen muutoksesta. Joissain työyhteisöissä kiire on totuttu tapa ja kiireisintä 

työntekijää pidetään niin sanotusti ahkerimpana ja parhaana työntekijänä. Jokaisen työn-

tekijän olisi hyvä tiedostaa, missä oma kiire tuntuu. Myös toisten käytöstä on hyvä tark-

kailla; usein kiireinen ihminen tekee virheitä toisia enemmän eikä jaksa kohdata toista 

ihmistä aidolla tavalla. (Jaakkola 2009, 14–15.) 

 

Uupunut ihminen ei voi auttaa, tukea eikä kasvattaa toisia. Tärkeää olisikin hahmottaa 

oma asenne ja tapa suhtautua työhönsä. Sosiaalialalla työskentelevät ovat usein joko 

erityisen empaattisia tai tunnollisia velvollisuuksien suorittajia. Ensiksi mainitut suostu-

vat kaikkeen, siksi työyhteisöjen on helppo käyttää tällaisia ihmisiä hyväksi. Perhetyön-

tekijän haasteena olisikin löytää omat tarpeet, pysähtyä hetkeksi ja kysyä, mitä haluaa, 

mitä jaksaa ja mihin pystyy. Tunnollinen velvollisuuksien suorittaja saattaa taas työs-

kennellä lähes kaiken vapaa-aikansakin, vaikka viimeisillä voimillaan. Heidänkin tulisi 

selvittää omat rajansa ja hahmottaa, mikä työssä on mahdollista ja mikä ei. (Jaakkola 

2009, 14–15.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

 

6.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää lastensuojelun perhetyöntekijöiden haastavaa 

työtä perheissä, joissa esiintyy lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Pyrimme selvittämään 

perhetyöntekijöiden todellisia keinoja, mahdollisuuksia ja resursseja vaikuttaa perhei-

siin, joissa on lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Yhtenä päätavoitteenamme on saada selvi-

tettyä perhetyöntekijöiden työssä jaksamisen haasteita sekä keinoja jaksaa työssä.  

 

Tutkimuksemme aiheen valitsimme sen ajankohtaisuuden ja mielenkiintoisuuden vuok-

si. Olemme kaikki harkinneet mahdollista työllistymistä perhetyön sektorille ja siksi 

haluammekin syventää tietoamme ja käsityksiämme perhetyöstä. Haluamme tuoda esil-

le perhetyöntekijöiden haastavaa työtä väkivaltaperheiden parissa ja myös yksilöllisesti 

hyviksi havaittuja keinoja vaikuttaa perheisiin positiivisesti. Perhetyöntekijöiden työ on 

hyvin vaihtelevaa alati muuttuvien suuntausten ja työhön vaikuttavien lakien vuoksi. 

Lisäksi kuntien tiukka taloudellinen tilanne aiheuttaa perhetyöntekijöiden työskentelylle 

omat paineensa, jolloin perhetyöntekijät joutuvat työskentelemään yhä tiukemmilla re-

sursseilla. Työssä jaksamiseen liittyvät kysymykset otimme tutkimuksemme osa-

alueeksi haastateltavien toivomuksesta. He toivat jo ensimmäisten yhteydenottojen ai-

kana esille, että tutkimuksestamme voisi olla hyötyä perhetyöntekijöiden työssä jaksa-

miseen. Kiinnostuimme siten itse tuomaan työssämme esiin työssä jaksamiseen liittyviä 

haasteita ja keinoja, vaikka tiedostimme teoriaosuuden laajenevan merkittävästi. 

 

Valitsimme perhetyöntekijöiden näkökulman useasta syystä. Tutkimuksemme avulla 

haluamme kartoittaa nykytilannetta lastensuojelun perhetyössä.  Haluamme tuottaa tut-

kimuksellamme ajankohtaista tietoa alan opiskelijoille ja työntekijöille sekä toivomme, 

että tutkimuksesta olisi hyötyä lastensuojelun perhetyöntekijöiden työssä jaksamiseen. 

Tulevina sosionomeina voimme itse tulevaisuudessa työskennellä perhetyöntekijöinä, 

joka motivoi nostamaan juuri kyseisen ammattiryhmän näkökulmia esiin. 

 

Asetimme tutkimuksellemme neljä tutkimuskysymystä, joihin halusimme saada vasta-

ukset. Joidenkin pääkysymysten alle luokittelimme tarkentavia alakysymyksiä. 
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1. Mikä rooli perhetyöntekijällä on perheen auttamisessa, jossa esiintyy lapsiin 
kohdistuvaa väkivaltaa? 

 
2. Miten perhetyöntekijä kohtaa niitä perheitä ja millaisia keinoja hän käyttää 

perheissä, joissa ilmenee väkivaltaa lapsia kohtaan? 
 

2.1 Millä tavoin perhetyöntekijä tunnistaa väkivallan ja millä tavoin 
hän puuttuu siihen? 

 
2.2 Millaisia tilanteita perhetyöntekijälle on tullut vastaan perheissä? 

 
2.3 Mistä väkivalta perhetyöntekijän mielestä kumpuaa? 

 
3. Millaisia resursseja ja voimavaroja perhetyöntekijällä on käytettävänä työs-

sään? 
 

3.1 Millaisia resursseja ja voimavaroja perhetyöntekijä tarvitsisi lisää? 
 

3.2 Mikä on verkostojen ja yhteistyötahojen merkitys perhetyöntekijän 
työlle ja työssä jaksamiselle? 

 
 4. Mitkä ovat perhetyöntekijän työssä jaksamisen haasteet?  
 

 

6.2 Puolistrukturoitu haastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Tutkimuksessa käyttämästämme aineistonkeruumenetelmästä voidaan käyttää nimitystä 

teemahaastattelu tai puolistrukturoitu haastattelu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 

219). Tässä tapauksessa puhumme puolistrukturoidusta haastattelusta, koska haastatte-

luteemojen alle olemme sijoittaneet tarkentavia alakysymyksiä. Ennen varsinaisia haas-

tatteluja muokkasimme haastattelurunkoa useaan otteeseen, jotta saimme siitä tarkoituk-

senmukaisen. Emme edenneet jokaisessa haastattelussa tarkasti kysymys kysymykseltä, 

vaan etenimme haastateltavan ehdoilla. Valitsimme kyseisen menetelmän, koska ha-

lusimme antaa haastateltaville tilaa kertoa omista näkökulmistaan ja kokemuksistaan 

mahdollisimman laajasti ja vapaasti. Ohjasimme haastattelutilanteita kuitenkin tarkenta-

villa kysymyksillä, jotta saisimme tietoa juuri meidän tutkimiimme teemoihin. 

 

Valitsimme kvalitatiivisen haastattelumuodon, koska halusimme saada syvällisempää 

tietoa kuin mitä kvantitatiivisella tutkimuslomakkeella olisimme mahdollisesti saaneet. 

Tarkoituksenamme ei ollut saada teoreettisesti kaiken kattavaa vastausta perheiden koh-

taamisista, keinoista ja resursseista, vaan kokemuksiin ja omiin ajatuksiin perustuvaa 
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tietoa perhetyöntekijöiltä. Jos olisimme tehneet kyselylomakkeen kyseisestä aiheesta, 

emme luultavasti olisi saaneet niin kattavia sekä kokemusperäisiä ja omia mielipiteitä 

esiintuovia vastauksia. Näin emme myöskään olisi pystyneet esittämään haastateltaville 

tarkentavia lisäkysymyksiä, eivätkä haastateltavien eleet ja ilmeet olisi tullut esille. Vas-

taukset eivät mahdollisesti olisi olleet tarpeeksi syvällisiä tukimustamme varten, vaan 

olisivat jääneet suppeiksi ja pinnallisiksi. 

 

Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esitetään lähes samat kysy-

mykset samassa järjestyksessä, mutta haastattelun runko ei ole niin kaavamainen kuin 

strukturoidussa haastattelussa. Puolistrukturoitu haastattelu sijoittuukin strukturoidun 

lomakkeen ja avoimen strukturoimattoman haastattelun välimaastoon. Siitä käytetään 

usein myös nimitystä teemahaastattelu. Kaikkien haastateltavien kanssa käytetään sa-

moja teemoja, mutta kysymykset saattavat vaihdella, sillä haastateltavat kertovat avoi-

mesti omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan, joiden pohjalta edetään tarkentavilla ky-

symyksillä. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto i.a.) 

 

 

 

7 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA AINEISTON KÄSITTELY 

 

 

7.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

Aloitimme opinnäytetyön suunnittelun vuoden 2008 keväällä. Silloin täytimme ideapa-

perin, johon kirjasimme alustavat pääasiat opinnäytetyömme aiheesta. Samaisen vuoden 

syksyllä teimme tiedonhankintasuunnitelman ja osallistuimme tutkimusseminaariin, 

jossa esittelimme aiempia tutkimuksia liittyen opinnäytetyöhömme. Otimme ensimmäi-

sen kerran yhteyttä sähköpostilla ja puhelimitse Pieksämäen, Jyväskylän ja Mikkelin 

lastensuojelun esimiehiin syksyllä 2008. Pieksämäeltä ja Jyväskylästä saimme luvat 

toteuttaa haastattelut. Haastateltaviksi saimme kyseisten kaupunkien kuusi perhetyön-

työntekijää, molemmista kaupungeista kolme henkilöä. Perhetyöntekijöiden esimiehet 

antoivat haastateltavien yhteystiedot sähköpostitse. Mikkelin jätimme tässä vaiheessa 

pois tutkimuksestamme, sillä emme saaneet siltä suunnalta vastausta. Päädyimme kuu-
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teen haastateltavaan, sillä uskoimme haastattelujen tuottavan tutkimuksellemme syväl-

listä ja kattavaa tietoa. 

 

Alustavan suunnitelman mukaan meidän piti toteuttaa haastattelut marras-joulukuussa 

2008, mutta ne siirtyivät helmikuulle 2009. Otimme tammikuussa 2009 uudelleen yhte-

yttä haastateltaviin puhelimen välityksellä, ja sovimme haastatteluajankohdat ja -paikat 

sekä kerroimme haastattelun luonteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Laadimme lu-

pahakemuksen esimiehille heidän alaistensa haastattelemista varten ja suostumuslo-

makkeen haastateltaville (LIITE 3 & 4). Veimme lomakkeet heille henkilökohtaisesti. 

Esimiehiltä saimme luvat haastatteluille helmikuun puolen välin tienoilla, ja itse haasta-

teltavilta ennen haastattelua tai haastattelutilanteen yhteydessä. Teimme haastattelulo-

makkeen, johon muodostimme ensin pääteemat ja niihin alakysymyksiä (LIITE 5). Jou-

duimme muokkaamaan lomaketta useaan otteeseen ennen varsinaisia haastatteluja. Tes-

tasimme haastattelulomaketta tuttavallamme, joka työskentelee perhetyössä. 

 

Haastateltaviemme joukossa on eri-ikäisiä henkilöitä ja molempien sukupuolien edusta-

jia. Koulutuksiltaan he ovat muun muassa lähihoitajia, sosionomeja ja sosiaalikasvatta-

jia, ja he ovat työskennelleet lastensuojelun perhetyön piirissä kolmesta ja puolesta vuo-

desta 30 vuoteen. Yksi haastateltavistamme oli sosiaalityöntekijän virassa, mutta tutki-

muksessamme puhumme kaikista haastateltavistamme perhetyöntekijän nimikkeellä, 

jotta tunnistamattomuus säilyy. 

 

Haastattelut suoritimme perhetyöntekijöiden työaikana heidän työpaikoillaan rauhalli-

sessa tilassa. Teimme haastattelut pareittain, koska kolme haastattelijaa olisi ollut liikaa 

kyseiseen tilanteeseen. Tilanne ei olisi välttämättä ollut yhtä rento ja avoin, ja yhdellä 

haastattelijalla ei olisi ollut perusteltua roolia tai tehtävää. Etenimme haastattelutilan-

teissa siten, että kyselimme pääteemoittain niihin liittyvistä aiheista. Jokaisessa päätee-

massa toinen haastattelija toimi pääroolissa, ja toinen täydensi tarkentavilla lisäkysy-

myksillä tarvittaessa, sekä havainnoi haastateltavan eleitä ja ilmeitä. Haastatteluissa 

teimme myös tarvittaessa muistiinpanoja. Meillä oli käytettävissämme kaksi eri nauhu-

ria, joita käytimme vuorotellen. Toisessa nauhurissa ilmeni pieniä teknillisiä ongelmia, 

mutta sillä ei ollut suurta vaikutusta haastattelutilanteisiin. 
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Pyrimme tekemään haastattelutilanteista mahdollisimman rentoja ja luottamuksellisia. 

Haastattelut kestivät 30 minuutista yhteen tuntiin ja 30 minuuttiin. Varsinaisen haastat-

telun jälkeen keskustelimme vielä opinnäytetyöstämme ja yleisesti perhetyöstä. Saimme 

haastattelutilanteista kuvan, että haastateltavat olivat motivoituneita ja kiinnostuneita 

aiheestamme. Haasteltavat kertoivat syvällisesti ja avoimesti tutkimuksemme kannalta 

olennaisista asioista, joten saimme tutkimuskysymyksiimme kattavat vastaukset. Aloi-

timme haastattelujen litteroinnit haastattelujen jälkeen maaliskuun alussa, ja teimme 

litterointeja tutkimukseen liittyvien muiden töiden ohella kesään asti. Käyttämämme 

levykkeet ja nauhat tyhjensimme litterointien jälkeen. 

 

 

7.2 Aineiston analysointi 

 

Aineiston analysoinnin aloitimme lukemalla haastattelujen litteroinnit huolellisesti läpi. 

Käytimme apunamme värikoodeja; valitsimme jokaista tutkimuskysymystä kuvasta-

maan yhden värin. Haastattelujen litteroinneista poimimme tutkimuksemme kannalta 

merkittävät tiedot, ja merkitsimme ne tietyllä värillä. Näin saimme kerättyä jokaisen 

tutkimuskysymyksen alle juuri ne tiedot, joista saimme tutkimuksemme kannalta oleel-

lisia vastauksia. Vertasimme jokaisen värikoodattuja litterointeja, jolloin meillä oli 

mahdollisuus havaita eroavaisuuksia. Tämän jälkeen kokosimme kaikkien värikoodatut 

litteroinnit lopulliseksi versioksi.  

 

Kokosimme tietyn tutkimuskysymyksen alle kuuluvat tiedot yhteen, mikä onnistui hel-

posti värikoodien avulla. Näin saimme hahmotettua, millaisia tuloksia haastattelut an-

toivat kuhunkin tutkimuskysymykseen. Kirjasimme tulokset työhömme tutkimuskysy-

mystemme mukaan ja alaotsikot muodostuivat saamiemme tulosten perusteella.  
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

8.1 Perhetyöntekijän rooli auttajana 

 

8.1.1 Ohjaaminen 

 

Lastensuojelun perhetyöntekijöillä on monia auttajan rooliin kuuluvia tehtäviä. Haastat-

teluista saimme selville paljon erilaisia työmuotoja, joilla perhetyöntekijät pyrkivät aut-

tamaan perheitä, joissa lapset ovat väkivallan kohteena. Haastateltavien mukaan he per-

hetyöntekijöinä ovat kokonaisvaltaisia auttajia perheissä.  

 

Kaikista haastatteluista ilmeni ohjauksen olevan yksi keskeisimmistä auttamismuodois-

ta. Ensinnäkin perhetyöntekijä voi ohjata perhettä heidän arjessaan. Haastateltavien mu-

kaan ohjaamiseen kuuluu perheen voimavarojen löytäminen ja tukeminen, kasvatukses-

sa tukeminen ja auttaminen, arjen sujuvuuden suunnittelu sekä omalla esimerkillään 

opastaminen esimerkiksi siinä, kuinka lasten kanssa toimitaan. Perhetyöntekijät ovat 

tärkeässä asemassa perheen ulkopuolisina auttajina, sillä he pääsevät näkemään läheltä 

perheen todellista elämää, ja siten puuttumaan keskeisimpiin ongelmakohtiin etsimällä 

ratkaisuja ja tukemalla koko perhettä. Perhetyöntekijä voi jopa antaa miehen- tai nai-

senmallin lapselle niissä perheissä, joissa toinen vanhempi puuttuu. Vanhempien ollessa 

kykenemättömiä tarjoamaan lapsilleen virikkeitä kuuluu perhetyöntekijän rooliin viedä 

lapsia harrastuksiin ja antaa elämyksiä, joita he eivät muuten pääsisi kokemaan. 

 

Toiseksi ohjaamisen muodoksi kaikki haastateltavat kertoivat muiden palveluiden pii-

riin neuvomisen. Teoriassa kerroimme perhetyöntekijän työnkuvaan kuuluvan palve-

luohjauksen. Perhetyöntekijöillä on laajaa tuntemusta palvelujärjestelmästä ja näin heil-

lä on hyvät mahdollisuudet ohjata asiakas eteenpäin hänen tarpeidensa tai tahtonsa mu-

kaan, esimerkiksi päihde- tai mielenterveyskuntoutukseen tai psykologille. Väkivaltaa 

käyttäviä vanhempia voidaan ohjata myös erityisesti väkivaltaa käsitteleviin auttajata-

hoihin. Perhetyöntekijät voivat ohjata asiakkaitaan myös erilaisiin harrastuksiin ja viri-

ketoimintaan. Haastatteluista ilmeni, että on tärkeää ohjata asiakas juuri sellaisiin palve-

luihin, joista hän saa lisätukea omaan jaksamiseen, jolloin auttamisesta tulee monita-

hoista. 
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8.1.2 Vuorovaikutuksellisuus 

 

Perhetyöntekijän olennainen työkalu on oma persoona. Persoonalla tehtävään työhön 

kuuluu vuorovaikutuksellinen työote, joka on välttämättömyys ihmisten parissa työs-

kenneltäessä. Perhetyö alkaa yleensä sillä, että asiakasperheelle selitetään perhetyön 

luonne ja tarkoitus, minkä kaikki haastateltavat mainitsivat. Lastensuojelun asiakkaaksi 

joutumisen asiakasperheet kokevat olevan usein pelottava asia, mutta perhetyön luon-

teen selkeydyttyä he ymmärtävät perhetyöntekijän olevan vain heitä varten. 

 

-- se perhe aistii et on ihan niitä varten sinne menty ja ihan oikeesti niiku 
ollaan kiinnostuneita niistä heijän asioista ja just semmosta että halutaan 
ihan oikeesti auttaa että ja ehtiä niiku et mikä se ois nyt semmonen apu. 
 

Puolet haastateltavista mainitsi avoimen kanssakäymisen olevan keskeinen osa vuoro-

vaikutuksellisessa työssä. Avoimuudella perhetyöntekijät tarkoittivat rohkeata ja mo-

lemminpuolista vuoropuhelua, jossa kumpikaan osapuoli ei salaile tai peittele asioita. 

Uuteen asiakasperheeseen tulisi mennä aina avoimin mielin ilman omia ennakkoasentei-

ta. Työntekijän tulee kuulostella tilanteita, ja olla herkkänä erilaisten tunteiden tunnis-

tamiselle sekä antaa tilaa asiakkaalle purkaa tunteitaan. Perhetyöntekijän on hyvä osata 

asettaa oikeat kysymykset perheelle ja ottaa vaikeatkin asiat puheeksi kiertelemättä. Osa 

haastateltavista mainitsi lapsen huomioimisen tärkeyden vuorovaikutuksessa, ja sen, että 

lapsen tulee olla tasavertainen vanhempiinsa nähden. Esimerkiksi lapsen kertoessa vai-

keista asioista perhetyöntekijälle, on ne otettava puheeksi myös vanhempien kanssa. 

 

-- lapsi voi sanoo et äiti otti tukasta kiinni tai näitä niin kyllä niistä pyri-
tään sitte keskustelemaan äidin tai isän kanssa että lapsi on kertonut täm-
möstä -- 

 

Neljä kuudesta haastateltavasta kertoi luottamuksen rakentamisen ja ylläpitämisen ole-

van työn alkamisen ja onnistumisen kannalta ratkaiseva tekijä. Luottamuksen muodos-

tumiseen vaikuttaa, että asiakas tietää asioiden jäävän vain työntekijän ja hänen itsensä 

väliseksi, jolloin esiin voi nostaa myös esimerkiksi hävettäviä kysymyksiä. Perhetyön-

tekijän roolina on toimia luotettavana aikuisena ja perheen auttajana, johon kuuluu esi-

merkiksi rohkaiseminen, itsetunnon tukeminen ja herätteleminen omaan elämäntilantee-

seen. Moni haastateltava totesi, että on tärkeää olla asiakkaiden kanssa samalla tasolla, 

eli pyrkiä välttämään ylhäältä käsin ohjaamista ja neuvomista. Lasten kanssa työsken-
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neltäessä on tärkeää, että he voivat luottaa ja tukeutua aikuiseen, jolloin perhetyöntekijä 

pääsee lähemmäksi lapsia ja voi saada heidät avautumaan. Kuitenkaan perhetyöntekijän 

rooliin ei kuulu olla kaveri vaan ammattilainen. Olennaista on olla läsnä lapselle ja an-

taa hänelle laatuaikaa. 

 

-- pyrin olemaan turvallinen aikuinen jolle voi kertoo, johon voi luottaa 
 tai joka kestää kuulla ne itkut ja pystyy auttaa mut lupaamatta liikaa -- 

 

8.1.3 Havainnointi ja arviointi  

 

Haastateltavien mukaan asiakasperheissä on tärkeää havainnoida perheen arkea ja siellä 

esiintyviä tilanteita. Perhetyöntekijän tulee tulkita perheenjäsenten välisiä vuorovaiku-

tussuhteita ja suhtautumistapoja toisiaan kohtaan. Eleistä, ilmeistä ja käyttäytymisestä 

työntekijä arvioi perheen tilannetta ja vuorovaikutussuhteiden laatua.  

 

Kaksi haastateltavista mainitsi tilanteiden ja vanhempien voimavarojen arvioinnin ole-

van yksi keskeinen osa perhetyöntekijän auttajan roolia. Neljä haastateltavista taas ker-

toi tapahtuvien muutosten havainnoinnin ja niiden vertaamisen niin sanottuun normaa-

liin perheeseen ja toimintaan tukevan työn tavoitteiden toteutumista. Haastatteluissa 

todettiin perheen ulkoisten puitteiden ja sosiaalisten suhteiden havainnoinnin olevan osa 

perheen tilanteen arviointia. Arvioinnin ja havainnoinnin pohjalta perhetyöntekijät teke-

vät lausuntoja, ja kirjaavat jokaisen asiakastapaamisen jälkeen raporttia tärkeimmistä 

asioista ja esille tulleista kertomuksista. Dokumentointi on väline, jolla perhetyöntekijät 

vievät viestiä eteenpäin sosiaalityöntekijöille, jotka tekevät tietojen avulla suurempia 

ratkaisuja.     

 

 

8.2 Perheiden kohtaaminen ja auttamiskeinoja 

 

Neljä haastateltavaa puhui työn tavoitteellisuudesta ja tavoitteiden määrittelyn tärkey-

destä. Jo ensimmäisestä käyntikerrasta lähtien kaikille osapuolille on oltava selvillä mi-

ten edetään ja millaisin tavoittein. Perhe- ja sosiaalityö sekä asiakasperhe tekevät omat 

tavoitteensa, joiden pohjalta määritellään yhdessä lopulliset tavoitteet. Haastateltavista 

kolme mainitsi lisäksi tavoitteiden tarkistamisen olevan merkittävää työn seurannan ja 
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edistymisen kannalta. Jokaisen perheenjäsenen on tärkeää saada sanoa oma mielipide, ja 

kaikkien kanssa työskennellään yksilöllisesti. Yhdessä haastattelussa tuli ilmi, että ta-

voitteet luodaan myös jokaisen lapsen kanssa yksilöllisesti. 

 

Perhetyötä tehdään asiakkaan kotona, jolloin edellytyksenä on perheen suostuminen 

yhteistyöhön. Suurin osa haastateltavista mainitsi asiakasperheiden yhteistyöhalukkuu-

den rakentamisen olevan joissain tapauksissa haasteellista. Työskentely on helpompaa 

perheen ollessa halukas ottamaan apua vastaan. Osa asiakasperheistä on todella kiitolli-

sia saamastaan tuesta, mutta toiset yrittävät väistää asiakastapaamiset keksimällä erinäi-

siä syitä. Kotona työskentelyn etuna on, että työntekijä kohtaa asiakkaan aidossa ympä-

ristössään pitkällä aikavälillä. 

 

-- koti on semmonen paikka jotenki että et vaikka se vanhempi yrittäskin 
 peitellä tai jotain ni ei sitä kukaan kovin kauan jaksa sitte omas kodis-
saan pitää semmosii kulisseja yllä että. 

 

Perheenjäseniä tulee aluksi tavata yhdessä ja asiakasprosessin edetessä kutakin myös 

erikseen, kuten neljän haastattelun tulosten perusteella voidaan todeta. Yksilötapaamiset 

ovat toimivia kahdesta eri näkökulmasta. Vanhemmat voivat kertoa yksilötapaamisilla 

sellaisista asioista, joita lasten ei ole tarkoituksenmukaista kuulla. Lapset ja nuoret voi-

vat taas kertoa avoimemmin esimerkiksi perhesuhteista ja väkivallasta, kun vanhemmat 

eivät ole tilanteessa läsnä. Kaikkien perheenjäsenten ollessa paikalla tapaamisessa oleel-

liset asiat eivät välttämättä tule ilmi. 

 

Haastateltavat kertoivat erilaisista auttamisen ja tukemisen keinoista, joita he työssään 

käyttävät. Keskustelun tueksi perhetyöntekijöillä on käytettävänään erilaisia lomakkeita, 

joiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi perheen arkea ja vuorovaikutussuhteita, 

päihteiden käyttöä sekä väkivaltaa. Verkostokartta, ajankäyttöympyrä, voimavarakartoi-

tus ja adjektiivivalinta ovat esimerkkejä käytettävissä olevista perhetyön välineistä. 

 

Työntekijöillä on työnsä tukena monenlaisia toimintamalleja, joiden avulla he pystyvät 

suunnittelemaan työtään ennalta jokaisen perheen kohdalla yksilöllisesti. Eräs haastatel-

tavista toi esiin myös toisen ihmisen kunnioituksen ja tilannetajun merkittävyyden sekä 

sen, että väkivallan käyttäjääkin täytyisi arvostaa ihmisenä hänen ongelmastaan huoli-

matta. Kahdesta haastattelusta nousi esille sanoittaminen, joka tässä yhteydessä tarkoit-
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taa tilanteiden seuraamista ja kyseenalaistamista. Perhetyöntekijä yrittää neuvoa perhet-

tä ujuttamalla omia tietojaan perheen arkeen. 

 

 -- voi aina niiku kattoo niitä tilanteita mitenkä se äiti käyttäytyy ja sitten 
et ootko miettiny että että voisko tehä toisin -- 

 

Haastateltavat kokivat tärkeäksi, että lastensuojelun perhetyössä lapsen tulisi olla työs-

kentelyn kaikissa eri vaiheissa keskipisteenä. Kolme kuudesta haastateltavasta toi esiin 

vanhempien suuren tarpeen puhua asioistaan, jolloin he saattavat viedä liikaa työnteki-

jän aikaa. Tällöin lapsi jää vähemmälle huomiolle. Perhetyöntekijän tulisi kuitenkin 

muistaa pitää lapsi ensisijaisena huomion kohteena, vaikka vanhemmillekin ja heidän 

parisuhteensa työstämiselle tulee antaa tilaa työskentelyssä. 

 

-- haasteena pitää mielessä että se lapsi on se ykkösasia siellä perheessä 
 koska menee helposti siihen vanhempien asioiden ympärillä pyörimiseksi 
-- 
 

Haastattelujen tuloksista on luettavissa, että etenkin pienten lasten kanssa työskenneltä-

essä lapsilta ei voi kysellä suoraan väkivaltaan liittyvistä asioista vaan tietoa saadaan 

esimerkiksi leikkien ohessa. Leikkiessään lapsi tuo itse esille myös huomaamattaan ko-

tona tapahtuneita asioita. Lapsen tuodessa asian esille voi työntekijä hienovaraisesti 

kysellä lapselta esille nousseesta asiasta, josta tulee keskustella myöhemmin vanhempi-

en kanssa. 

 

 

8.3 Perheissä ilmenneitä väkivaltatilanteita 

 

Henkinen väkivalta saattaa olla usein hankalasti havaittavissa. Haastatteluista nousi esil-

le paljon erilaisia henkisen väkivallan muotoja, joita asiakasperheissä oli ilmennyt. 

Osassa haastatteluista korostui lapsen huomioimatta jättäminen ja vanhempien välinpi-

tämättömyys lapsen asioita kohtaan. Lapsen hoidon laiminlyönti on osa tätä välinpitä-

mättömyyttä, jolloin vanhempi ei kykene huolehtimaan esimerkiksi lapsen vaatetuksesta 

tai ravinnon saannista. Lapselle ei aseteta selkeitä rajoja, jolloin lapsi saa mennä ja teh-

dä niin kuin itse haluaa. Vanhemmilla ei ole aikaa tai kiinnostusta pysähtyä lapsen asi-

oihin vaan kaikki omat asiat ovat tärkeämpiä kuin lapsen kuunteleminen. Lapsille on 

vahingollista emotionaalinen väkivalta, jossa lapsen hyvyyttä ja arvokkuutta ei nähdä 
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eikä osoiteta lapselle. Hänelle ei anneta hellyyttä eikä rakkautta ja kaikki kiintymyk-

senosoitukset, kuten syliin ottaminen, jäävät pois. 

 

Vanhempien käyttämään henkiseen väkivaltaan haastateltavat mainitsivat kuuluvan 

myös lapsen alistamisen ja arvostelun sekä hänen taitojensa väheksymisen. Kaikenlai-

nen mollaaminen, haukkuminen ja lapselle huutaminen ovat lasta henkisesti vahingoit-

tavia tekijöitä. Kovan kurin vallitessa perheessä myös lapsen oma tahto vaiennetaan. 

Lapsen joutuessa seuraamaan vanhempien välistä välien selvittelyä, riitelyä tai pahoin-

pitelyä, lapsi kärsii nähdessään oman vanhemman tullessa loukatuksi. Löysimme teori-

aamme useita erilaisia henkisen väkivallan muotoja, joita nousi esiin myös kaikissa 

haastatteluistamme.  

 

Tutkimuksen tuloksista kävi selvästi ilmi fyysisen väkivallan olevan harvinaisempaa 

kuin henkisen väkivallan haastateltavien asiakasperheissä. Harvat perhetyöntekijöistä 

ovat itse olleet todistamassa fyysistä väkivaltaa perheissä, joka todennäköisesti johtuu 

ulkopuolisen henkilön läsnä olemisesta perheen arjessa. Kuitenkin haastateltavat ovat 

tietoisia lapsiin kohdistuvan fyysisen väkivallan olemassaolosta, esimerkiksi lapsissa 

näkyvien merkkien vuoksi. Asiakasperheiden lapset ovat joutuneet kokemaan vanhem-

miltaan käsiksi käymistä, tukasta repimistä, tönimistä, kuristamista, ravistelemista ja 

raapimista. Lapsi on voitu myös laittaa ulos talosta jäähylle.  Haastatellut perhetyönteki-

jät puhuivat molempien vanhempien voivan käyttää väkivaltaa lapsiaan kohtaan. Eräs 

haastateltava mainitsi isän olevan yleensä se vahvempi väkivallan käyttäjä, mutta moni 

perhetyöntekijä kertoi äidin olevan useammissa tapauksissa väkivaltaa käyttävä van-

hempi. 

 

 

8.4 Syitä väkivallan käytölle  

 

Haastateltavat näkivät lapsiin kohdistuvan väkivallan taustalla olevan monia tekijöitä. 

Väkivaltaperheet ovat usein moniongelmaisia, jonka vuoksi väkivallan taustatekijää voi 

olla aluksi hankala havaita. Haastatteluissa nousi esille yhdeksän keskeistä tekijää, joita 

käsittelemme seuraavassa. Viisi kuudesta haastateltavasta mainitsi huonon taloudellisen 

tilanteen olevan merkittävä syy lapsiin kohdistuvan väkivallan käytölle. Viiden haasta-

teltavan mukaan vanhempien väsyminen ja jaksamattomuus ovat suuria riskitekijöitä 
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väkivallan käyttämiselle. Uupuminen johtaa pääasiassa henkiseen väkivaltaan, muuan 

muassa lapsen laiminlyöntiin ja kaltoin kohteluun. Jaksamattomana vanhemmilla ei ole 

voimavaroja olla läsnä lapselle eikä toimia hänen kanssaan. Lapset saatetaan kokea liian 

isona taakkana, jolloin väsymys herkästi puretaan lapsiin jopa väkivallan muodossa. 

Monessa tapauksessa väsymys voi johtaa masennukseen, jonka neljä haastateltavista 

mainitsi väkivallan syyksi. Masentunut vanhempi ei osaa ottaa erilaisia näkökulmia 

huomioon ja toivottomuus lisääntyy, jolloin hermostuneisuus lapsia kohtaan voi lisään-

tyä.  

 

Päihteiden käytön vaikutuksesta väkivallan käytölle kertoi neljä perhetyöntekijää. Al-

koholin ja muiden päihteiden käyttö koetaan yhdeksi suurimmista väkivallan käyttöön 

vaikuttavista tekijöistä. Päihteiden käytön kautta nousee usein muita huolenaiheita ja 

ongelmia. Neljän haastattelun tuloksista nousi esille erilaiset riitatilanteet, joiden seura-

uksena myös lapset ovat voineet kärsiä. Riidan aiheita voivat olla lasten huoltoasiat eron 

seurauksena, parisuhdeongelmat tai muu hankala elämäntilanne tai kriisi. 

 

Puolet haastateltavista oli sitä mieltä, että yksinhuoltajuus voi johtaa monen muun väki-

vallalle altistavan tekijän kanssa esimerkiksi henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan. Jos 

toiselle vanhemmalle jää monta lasta hoidettavaksi, ei jokaiselle lapselle saata riittää 

tarpeeksi aikaa ja huomiota. Myös perinnöllisyyden eli sukupolvesta toiseen jatkuvan 

väkivaltakierteen katsoi puolet perhetyöntekijöistä johtavan väkivallan käyttöön. Jos 

vanhempaa itseään on pahoinpidelty lapsena, hän mahdollisesti jatkaa väkivaltaketjua 

omien lastensa kohdalla. Oikeanlaisen vanhemmuuden mallin puuttuessa vanhempi on 

kyvytön toimimaan roolimallina omalle lapselleen. Teoriassa toimme esiin ylisukupol-

visuuden yhtenä syynä väkivallan käytölle, minkä Marianne Notko (2000) tuo esiin jul-

kaisussaan. 

  

Kolmannes haastateltavista kertoi työttömyyden altistavan väkivallan käytölle ja yksi 

mainitsi myös työkyvyttömyyden. Uusavuttomuudenkin toi esille kaksi perhetyönteki-

jää. Uusavuttomuus näkyy äitien alhaisena ikänä, jolloin he eivät osaa huolehtia vielä 

kunnolla itsestäänkään eikä heillä ole valmiuksia toimia vielä äidin roolissa. Äiti ei ole 

itsekään vielä aikuinen eikä siten osaa käyttäytyä aikuisen lailla. Monilta vanhemmilta 

perusasioiden hoitokin tuottaa vaikeuksia, mikä voi johtua oppimattomuudesta tai omas-

ta jaksamattomuudesta.  
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8.5 Väkivallan huomaaminen  

 

Jokainen lapsi reagoi väkivaltaan eri tavoin ja siten myös viestittää siitä omalla ainutlaa-

tuisella tavallaan. Haastattelujemme tuloksista paljastui monia seikkoja, joiden avulla 

perhetyöntekijät huomaavat lapsen käyttäytymisestä hänen kokeneen väkivaltaa. Lapsi 

voi olla esimerkiksi normaalia levottomampi, jolloin hän käyttäytyy häiritsevästi ja yrit-

tää hakea aikuisen huomiota keinolla millä hyvänsä. 

 

-- lapsi olla semmonen pellekin joka pyrkii kaikin keinoin ylläpitämää hy-
vää fiilistä perheessä ettei kukaan suutu -- 

 

Kahdesta haastattelusta selvisi, että perheväkivaltaa kokenut lapsi on selvästi sulkeutu-

nut ja apaattinen. Lapsesta näkee surullisuuden sekä varauksellisuuden työntekijää koh-

taan, joka on normaalia suurempaa. Asiakassuhteen alussa lapsi voi esittää erityisen 

kilttiä, mutta ajan myötä hänestä tulee esiin erilaisia haasteellisia piirteitä. Hyvän ja 

luottamuksellisen suhteen synnyttyä väkivaltaa kokenut lapsi hakeutuu usein työnteki-

jän syliin ja hakee turvaa, lämpöä, hyväksyntää sekä hyvänä pitämistä. Alakulon vasta-

kohtana lapsesta voi aistia vihan tai aggression tunteita. 

 

Haastateltavista puolet kertoi tarkkailevansa perheissä ulkoisia merkkejä väkivallasta, 

varsinkin jos heillä on jo valmiiksi epäilys väkivallan käytöstä. Fyysisien merkkien li-

säksi työntekijät katsovat lapsen yleistä olemusta ja hänen viestittämiään signaaleita. 

Paavilainen ja Flinck (2008) mainitsevat julkaisussaan lapseen kohdistuvasta väkivallas-

ta aiheutuvien oireiden tai merkkien tuntemisen olevan avuksi väkivallan huomaamises-

sa.  Tämän lisäksi on tärkeää seurata, miten vanhemmat käyttäytyvät ja suhtautuvat lap-

siaan kohtaan sekä puhuvat heille. Lapsen ja vanhemman välisestä vuorovaikutussuh-

teesta voi havaita heidän välillään vallitsevan jonkinlaista ristiriitaa, jota lähdetään tar-

kemmin selvittämään. Tarkemman tilanteen tarkastelun myötä voi perheessä havaita 

esimerkiksi vihan ilmapiirin, jossa jokaisen tulisi olla erityisen varovainen, ettei tilanne 

pääse räjähtämään käsiin. 

 

Perhetyöntekijät toivat haastatteluissa esiin, että pieniltä lapsilta informaatiota väkival-

lasta saadaan parhaiten erilaisten leikkien lomassa ja toiminnan ohessa. Kun lapsi saa 

olla oma itsensä ja häneltä ei aleta tivaamaan vastauksia vaikeisiin kysymyksiin, hän tuo 
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asiat esille omaan tahtiin. Vanhempien kanssa tärkeää on avoin keskustelu, jossa he 

saattavat tuoda julki oman perheen sisäisiä väkivaltakokemuksia. 

 

 

8.6 Väkivaltaan puuttuminen 

 

Lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttuminen edellyttää, että perhetyöntekijät ovat 

huomanneet asiakasperheessä varmoja merkkejä väkivallan olemassaolosta. Tuloksista 

kävi ilmi, että vasta tämän jälkeen haastateltavat pääsevät työssään puuttumaan väkival-

tatilanteisiin. Huomatessaan väkivallan merkkejä on perhetyöntekijän tuotava asia julki 

ja otettava se puheeksi perheenjäsenten kanssa. Perheelle on kerrottava, kuinka asiat 

ovat ja miten niitä lähdetään viemään eteenpäin. Seuraavaksi tulee kertoa tilanteesta 

mahdollisimman pian sosiaalityöntekijälle, joka tekee tilannearvioinnin pohjalta suu-

remmat ratkaisut. Jos tilanne on huolestuttava lapsen kannalta ja lapsi on välittömässä 

vaarassa, niin sosiaalityöntekijä menee perheeseen huostaanottamaan lapsen.  

 

-- siellä perheessä sitten mainittava se, että minä oon täällä työntekijän 
roolissa ja minun on työni puolesta puututtava jos huomaan mitä, että tuo-
ta minä oon ilmotusvelvollinen että minä en voi ummistaa silmiä että. 

 

Yksi haastateltavista toi esille perheen tilanteen muutokseen tähtääviä työskentelymuo-

toja, joilla väkivalta saataisiin loppumaan perheessä. Tärkeää on pohtia millä keinoin 

työntekijänä voisi tukea perhettä löytämään ehtymisen keinoja. Perheen haastaminen 

tekemään töitä intensiivisesti oman tilanteen parantamiseksi on ensisijaisena perhetyön 

tavoitteena. Väkivaltaa käyttävät aikuiset yritetään saada tajuamaan oman ongelmansa 

vakavuus ja tekemään töitä ongelman poistamiseksi. Perhetyöntekijä opastaa konkreet-

tisesti väkivallan käyttäjälle, millä muulla tavoin tilanteita voi ratkaista ja ongelmia sel-

vittää kuin käyttämällä väkivaltaa. Vanhemmalle täytyy tehdä selväksi, että väkivalta ei 

saa missään tapauksessa jatkua. Olisi tärkeää, että vanhempi alkaisi työntekijän avus-

tuksella itse tunnistaa niitä tilanteita, joissa hän herkästi käyttää väkivaltaa.      
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8.7 Perhetyöntekijän työssä jaksamisen haasteet 

 

Lastensuojelun perhetyö on todella vaativa työsarka, joka haastaa työntekijän niin hen-

kisesti kuin fyysisesti. Haastattelujemme tuloksista selvisi, että suurena haasteena on, 

kuinka työasiat osaisi jättää työpaikalle, jolloin yksityiselämä ja työelämä eivät sekoit-

tuisi. Perhetyössä voi tulla vastaan kaikenlaisia tilanteita, etenkin kun ollaan tekemisissä 

lapsiin kohdistuvan väkivallan kanssa. Tulisi kuitenkin muistaa, että kaikkia ei voi tai 

osaa auttaa, mutta sitä ei saa ottaa omaksi syyksi. 

 

-- pitäs olla päässä sellanen on/off -nappula, että tota ku pistää oven kiinni 
ni et ne ajatukset on nyt karissu sieltä -- 
 

Yhdeksi työssä jaksamisen haasteeksi viisi haastateltavaa mainitsivat oman hyvinvoin-

nin, fyysisen ja psyykkisen jaksamisen sekä yksityiselämän laadun säilyttämisen. Näi-

hin asioihin sisältyy perhetyöntekijöiden mukaan esimerkiksi itsestä ja terveydestään 

huolehtiminen, fyysinen kunto sekä stressistä ja huolista selviytyminen. Oma mielentila 

ja sen hetkiset tunteet vaikuttavat työpäivän kulkuun, esimerkiksi jos työntekijä on jo 

töihin tullessaan apaattinen ja väsynyt oman perhetilanteen vuoksi, hän ei kykene löy-

tämään voimavaroja lähteä viemään asiakasperheen asioita eteenpäin. 

 

-- minulla on haasteena se, että ku mä asun täällä paikkakunnalla, mun 
lapset on sen ikäsiä ku nää asiakaslapsetkin, ni just tää pyöriminen tässä 
näiden asiakkaiden ja omien asioitten keskellä -- 

 

Väkivaltaperheisiin on aina mentävä varuillaan ja kuulostellen, koska erityisesti lapsiin 

kohdistuva väkivalta on niin arka ja henkilökohtainen asia. Perhetyöntekijä on ristiriitai-

sessa asemassa, koska hän on auttamassa perhettä, mutta saattaa joutua myös turvautu-

maan huostaanottoon. Haastateltavat kertoivat joutuvansa olemaan aina herkkänä väki-

vallan merkeille, jotta he tunnistaisivat mahdolliset muutosta vaativat ongelmat. Omille 

tunteilleen työntekijä ei saa antaa valtaa vaan ammatillisuus pitää säilyttää. Joskus per-

hetyöntekijä saattaa kuitenkin turtua perheissä mahdollisesti päivittäin nouseviin surulli-

siin ja ikäviin asioihin, jolloin työntekijä ei jaksaa enää välittää samalla lailla kuin en-

nen. Työ voi muuttua rutiininomaiseksi eikä hyödytä perhettä enää. 
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Lastensuojelun perhetyön asiakasperheiden jatkuva ongelmien lisääntyminen ja kasau-

tuminen eli moniongelmaisuus tuo haastetta perhetyöntekijöiden jaksamiselle usean 

haastateltavan mielestä. Asiakasperheet ovat todella haastavia, koska heillä on yhä 

enemmän moninaisia ongelmia ja siten he vaatisivat työntekijältä enemmän aikaa ja 

tarkoituksenmukaista apua ongelmien ratkaisemiseksi. Haastateltavat kokevat työssä 

jaksamisen haasteeksi sen, että perheissä ei saada muutosta aikaan vaan tilanne pysyy 

ennallaan. Työntekijä kokee tällöin, ettei hänellä ole mahdollisuutta vaikuttaa ja kokee 

itsensä hyödyttömäksi ja turhautuneeksi. Muita työssä jaksamisen haasteita haastatelta-

vien mielestä on oman persoonan käyttö työvälineenä, ylhäältä päin asetetut suoritevaa-

timukset, kiire ja lyhyet asiakassuhteet. 

 

 

8.8 Perhetyöntekijöiden resurssit ja voimavarat 

 

8.8.1 Työssä jaksamista tukevat resurssit ja voimavarat 

 

Haastattelun tuloksista kävi ilmi, että tärkeänä resurssina perhetyöntekijöillä tällä het-

kellä ovat erilaiset omaan työhön liittyvät koulutukset. Kaikki kuusi haastateltavaa ker-

toivat koulutusten olevan olennainen osa oman ammattitaidon ylläpitämistä sekä uusien 

käytäntöjen oppimista. Koulutuksia mainittiin olevan ainakin kolmisen kappaletta vuo-

dessa. Koko työyhteisön ei aina ole mahdollista osallistua kaikkiin koulutuksiin, joten 

työyksiköstä lähetetään joku työntekijä kouluttautumaan ja hänen kauttaan uusi tieto 

välittyy myös muille. Koulutuksista haastateltavat kokevat saavansa uusia toimintamal-

leja, sekä asennetta ja tyyliä omaan työtapaansa. Perhetyöntekijät saavat koulutusta vä-

kivaltaan ja myös nimenomaan perheväkivaltaan liittyen. Muita koulutuksen aiheita 

ovat esimerkiksi uudistuva perhetyökoulutus ja uuteen lastensuojelulakiin liittyvät tee-

mat. 

 

Työyhteisö, työtiimi ja työpari ovat kaikkien haastateltavien mielestä hyvin merkittävä-

nä voimavarana omassa työssä. Hyvä työyhteisö sekä työtiimin laaja ja monipuolinen 

osaaminen antaa työntekijöille voimia ja auttaa jaksamaan haastavassa työssä. Rankko-

jen asioiden tai tapahtumien purkaminen toiselle työyhteisön jäsenelle vähentää omaa 

kuormitusta ja mietityttäviin ongelmiin voi tarpeen tullen kysyä neuvoja, jolloin asiaa ei 

tarvitse jäädä miettimään vain itsekseen. Työparityöskentely helpottaa omalta osaltaan 



 60

perhetyöntekijän työssä jaksamista, sillä he voivat purkaa yhteisten asiakasperheiden 

tapahtumat heti perheestä lähdettyä. Puolet haastateltavista kertoi työporukan pysyvyy-

den auttavan työskentelyssä, koska työntekijät ovat tunteneet jo kauan toisensa ja tule-

vat hyvin toimeen keskenään. Yhteiset näkemykset ja mielipiteet asioista tukevat työyh-

teisön yhteisöllisyyttä. Hyvään työporukkaan kuuluu olennaisena osana myös musta 

huumori, jota viljellään kuitenkin varoen vain oikeissa tilanteissa. 

 

Toimme teoriaosuudessa esille työnohjauksen merkityksen työssä jaksamisen kannalta. 

Saimme haastatteluistamme samanlaisen tuloksen. Haastateltavista viisi mainitsi työn-

ohjauksen yhdeksi käytettävissä olevista resursseista. Pääsääntöisesti työnohjaukset ovat 

olleet kunnossa ja perhetyöntekijät osallistuvat niihin kerran kuussa. Tulosten mukaan 

työnohjaus on antanut vain positiivisia kokemuksia ja työnohjausryhmät ovat olleet tii-

viitä ja luottamuksellisia.  

 

Kysyttäessä virkistystoiminnan vaikutuksesta työssä jaksamiseen, neljä haastateltavaa 

kertoi heidän työyhteisöissä järjestettävän muun muassa liikuntailtapäiviä, pikkujouluja, 

juhlaruokailuja ja vapaata tekemistä sisältäviä virkistyspäiviä. Virkistystoiminta auttaa 

omaa työssä jaksamista ja ylläpitää työyhteisön positiivista ilmapiiriä. Yleisesti ottaen 

resurssitilanteet haastateltaviemme työyhteisöissä olivat riittävät, jolloin kysyntään pys-

tyttiin vastaamaan. Työ oli jakautunut tasaisesti työntekijöiden kesken, jolloin kukaan ei 

kuormitu liikaa. Jos joku kuitenkin uupuu liikaa, toiset työntekijät auttavat jos suinkin 

mahdollista. Resurssitilanteet mahdollistivat työn suunnitelmallisuuden, ammatillisuu-

den, tehokkuuden sekä tavoitteellisuuden. Perhetyöntekijät eivät kokeneet työskentele-

vänsä kiireen alla. 

 

 -- jos työ suunnitellaan hyvin niin tehään ammatillisesti ja tehokkaasti 
niin se tulee hyvin hoidettua resursseilla eikä tarvii olla kiire -- 

 

8.8.2 Millaisia resursseja ja voimavaroja tarvittaisiin lisää? 

 

Viiden haastattelun tuloksista ilmeni, että koulutusta voisi olla vieläkin enemmän. Per-

hetyö on sellaista, missä tuntuu, ettei ikinä ole valmis työn käytäntöjen alati muuttuessa 

ja sen takia koulutusta on jatkuvasti oltava tarjolla. Erityisesti spesifeihin aiheisiin oman 

mielenkiinnon mukaan toivottaisiin lisää koulutuspäiviä, jotta työntekijä pystyisi pysy-
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mään pinnalla omassa työssään, ja saisi tuoretta ja uutta tietoa. Tällaisia aiheita ovat 

muun muassa väkivallan eri muodot ja keinot lasten kanssa tehtävään työhön. Haastatte-

luissa ilmeni myös kehityspäivien tarpeellisuus. Lastensuojelun perhetyö on nykyisin 

enemmän korjaavaa työtä, mutta kaksi haastateltavaa mainitsi kuitenkin sen, että työn 

luonne pitäisi saada muutettua enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan. Perhetyöntekijän 

työotteen tulisi sisältää enemmän varhaista havainnointia ja puuttumista, jotta tilantei-

siin pystyttäisiin vaikuttamaan aikaisemmin ja paremmin. 

 

Työssä jaksamiseen auttaa tavoitteiden selkeys, suunnitelmallisuus ja tuloksellisuus. 

Tavoitteiden tarkistaminen ja uusien tavoitteiden laatiminen tietyin väliajoin on edelly-

tys tulosten syntymiselle. Haastateltavien mukaan tavoitteellinen ja suunnitelmallinen 

työote kaipaisi kehittämistä. Tavoitteet tulisi pitää koko työskentelyn ajan mielessä, 

jolloin työntekijöiden olisi helpompi toteuttaa työtään ja keskittyä perheissä muutosta 

kaipaaviin tekijöihin. Olisi myös erittäin tärkeää priorisoida tavoitteet keskittymällä 

ensin pienempiin tavoitteisiin, joiden kautta pyritään kohti päätavoitteita. 

 

Muita resursseja ja voimavaroja, joita perhetyöntekijät mainitsivat tarvitsevansa lisää, 

ovat esimerkiksi riittävä määrä työntekijöitä, jotta jokaisella työntekijällä olisi tarpeeksi 

aikaa annettavanaan kullekin asiakasperheelle. Kehitettävänä osa-alueena on myös 

työntekijän suora lähestymistapa, jonka avulla hän uskaltaisi paremmin ottaa puheeksi 

perheessä ilmenneitä ongelmia ja puuttua niihin. Lisäksi tulisi yhtenäistää työtapoja, 

jolloin kaikki työntekijät tietäisivät miten työtä pitäisi tehdä, sekä toimisivat samalla 

lailla. 

 

8.8.3 Verkostojen ja yhteistyötahojen merkitys työssä jaksamiselle 

 

Haastattelemiemme perhetyöntekijöiden mukaan verkostotyö on koko ajan yleistymään 

päin. Perhetyöntekijät tekevät työssään paljon yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa, ja 

sen vuoksi heillä onkin apunaan laaja yhteistyöverkosto. Keskeisimpiä yhteistyökump-

paneita perhetyön kanssa ovat koulut, päiväkodit ja neuvolat, mitkä nousivat jokaisessa 

haastattelussa esiin. Koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä varsinaisia yhteistyökump-

paneita ovat opettajat, koulukuraattorit ja kouluterveydenhoitajat. Neuvoloiden kanssa 

tehtävä yhteistyö tapahtuu erityisesti perheneuvoloiden kanssa. 
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Perhetyöntekijät mainitsivat muina yhteistyökumppaneina olevan seurakunnan, sairaa-

loiden sekä erilaisten järjestöjen, kuten Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Katulähe-

tyksen. Tutkimuksen tuloksista nousi esiin merkittävänä yhteistyökumppanina poliisi, 

jonka mainitsivat kolme perhetyöntekijää. Poliisien tehtävänä yhteistyöverkostossa on 

muun muassa lastensuojeluilmoitusten tekeminen, esimerkiksi tilanteissa, joissa he jou-

tuvat menemään akuutteihin tilanteisiin perheiden koteihin. Kahdessa haastattelussa 

korostettiin myös sosiaalityötä tärkeänä kumppanina. Perhetyö toimii sosiaalityön alai-

suudessa, joten yhteistyö on välttämätöntä työn onnistumisen kannalta. 

 

Haastatteluista osoittautui yhteistyökumppaneiksi myös epäviralliset verkostot, joilla 

tarkoitetaan lähinnä perheen sukulaisia ja ystäviä. Lisäksi yhteistyötä tehtiin ensi- ja 

turvakodin henkilöstön, psykiatrisen poliklinikan, nuorisotoimen, perheasiainneuvotte-

lukeskuksen sekä väkivaltaan ja päihteisiin erikoistuneiden yksiköiden kanssa. Yhteis-

työverkoston keskinäiset palaverit ovat keskeinen yhteistyömuoto, joka käy ilmi kaikis-

ta haastatteluista. Yhteistyöpalaverissa lapsi ja perhe ovat aina keskiössä ja heidän ym-

pärilleen kootaan laaja verkosto, joka koostuu perheen kannalta useista tärkeistä tuki-

joista ja toimijoista. 

 

Yhteistyöverkoston rooli mainittiin todella tärkeäksi osaksi perhetyötä viidessä haastat-

telussa. Yhteistyöverkosto tukee monella eri tapaa perhetyöntekijöiden työssä jaksamis-

ta. Vastuun ja tiedon jakaminen sekä tuen saaminen korostuivat haastatteluissa keskei-

simmiksi asioiksi pohdittaessa yhteistyöverkoston merkitystä. Kaksi haastateltavaa ker-

toi, että yhteistyökumppaneiden kanssa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja linjoista 

sekä jaetaan vastuualueita toisten toimijoiden kesken aina kunkin erityisosaamisen mu-

kaan. Yhteistyöverkosto palvelee asiakasta parhaillaan kokonaisvaltaisesti, sillä yhtei-

sen työn avulla pystytään löytämään asiakkaan kannalta parhaimmat auttamiskeinot.    

 

-- että minä hoijan tämän oman pestin ja toinen jatkaa ja tekkee omat 
 tehtävänsä, siitähän se kokonaisuus sitten kertyy. 
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8.9 Perhetyöntekijän omia keinoja jaksaa työssä  

 

Perhetyöntekijän työ on haastavaa, ja sen vuoksi on tärkeää osata pitää vapaa-aika ja työ 

erillään. Tämä onnistuu parhaiten unohtamalla työasiat kotiin lähdettäessä. Tärkeää on, 

että jokaisella olisi vapaa-aikanaan itselleen mielekästä ja antoisaa tekemistä. Viiden 

haastattelun tuloksista kävi ilmi, että työasioille tulee olla vastapainoa yksityiselämässä. 

Ensisijaista on järjestää itselleen ja perheelle omaa aikaa, jolloin pystyy lataamaan ak-

kujaan. Haastateltavista neljä kertoi omaavansa taidon, jonka avulla he eivät vie työasi-

oita kotiin. 

 

Pyrkii ettei ota perjantaina viimeseks rankkaa perhettä, muuten jää hel-
posti työvaihe päälle pitemmäks aikaa. 

 

Haastateltavien omia keinoja jaksaa työssä nousi esille runsaasti. Näitä olivat muun mu-

assa oman perheen ja kavereiden seura sekä tuki, lapsenlapset ja heidän luonaan vierai-

lu, käsityöt ja teatteritoiminta. Erilaiset liikuntamuodot olivat viiden haastateltavan ta-

poja karistaa työasiat mielestä. Haastateltavat harrastivat esimerkiksi hiihtoa, joogaa, 

uintia ja lenkkeilyä. Myös pitkä työmatka voi olla jaksamiskysymys, sillä työmatkan 

aikana voi pudottaa työasiat mielestä. Puolet haastatelluista perhetyöntekijöistä totesi 

työssä onnistumisen tukevan työssä jaksamista. Henkilökohtainen kokemus oman työs-

kentelyn tuloksellisuudesta antaa perhetyöntekijälle virtaa ja voimaa ja auttaa jaksa-

maan. Perhetyön onnistuessa auttamaan perheitä saamaan muutosta aikaan ja pääse-

mään ongelmallisissa tilanteissa eteenpäin, saa perhetyöntekijä itselleen onnistumisen 

kokemuksia. Kaikkein onnistunein tilanne on, jos perhetyö voidaan lopettaa ja perhe 

pärjää itsenäisesti. Tällöin työntekijä voi olla erityisen tyytyväinen työpanokseensa.      

  

-- tykkään siitä kun näkee ihmisten elämä monesti liikahtaa johonkin suun-
taan -- 

 

Yhtenä tärkeänä jaksamisen keinona ovat asiakasperheiden lapset ja heidän hyvinvoin-

tinsa. Lapsilta saa suoran ja aidon palautteen sekä heistä näkee, kuinka kiintyneitä he 

ovat perhetyöntekijään. Työntekijän on mukava mennä perheeseen tietäen lasten odot-

tavan häntä innolla. Oman ammattikirjallisuuden lukeminen auttaa jaksamaan työssä 

siitä saatavien uusien ideoiden ja työtapojen avulla. Työstä pitämisen ja siitä innostumi-
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sen ansiosta uudet haasteet nähdään mielenkiintoisina oppimismahdollisuuksina eikä 

uuvuttavina rasituksina.   

 

-- jos on oikeen vaikee asia ni se kun se on aikamoinen haaste ni ottanu 
sen linjan että tätä mä en oo ennen tehnykkään ja miten tämä tehtäs että 
näkis asian uutena haasteena -- 

 

 

 

9 TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksessamme selvitimme perhetyöntekijän roolia auttaa väkivaltaperheitä. Tulok-

sista ilmeni auttajan rooliin sisältyvän neljä keskeistä työtapaa, jotka ovat ohjaaminen, 

vuorovaikutuksellisuus, havainnointi sekä arviointi. Perhetyöntekijöillä on merkittävä 

asema perheen auttajana, ja he ovat saaneet omalla työpanoksellaan aikaan positiivisia 

muutoksia asiakasperheissä. Repo (2000) on saanut tutkimuksessaan samankaltaisia 

tuloksia, joissa käy ilmi perhetyön tuloksellisuus ja tarpeellisuus. Perhetyön onnistumi-

sella voidaan ennaltaehkäistä lasten huostaanottoja. 

 

Haastateltavien mukaan perhetyöntekijän työskennellessä perheiden kanssa työn tulee 

olla alati tavoitteellista. Perhetyön alkaessa perhettä tavataan yhdessä, mutta asiakaspro-

sessin edetessä jokaista perheenjäsentä tavataan myös erikseen. Perhetyön etuna per-

heen kohtaamisessa on asiakkaan kotona tapahtuva työskentely. Perhetyöntekijä käyttää 

työssään monia eri auttamisen ja tukemisen keinoja, joista keskeisimpiä ovat avoin ja 

luottamuksellinen vuorovaikutus, sanoittaminen sekä erilaiset lomakkeet, joiden avulla 

pystytään kartoittamaan perheen tilannetta. Työmme tuloksista saimme selville lapsiläh-

töisyyden olevan keskeisenä näkökulmana työskenneltäessä perheiden parissa. Tämä 

tarkoittaa, että lapsi täytyy pitää työskentelyn keskipisteenä. 

 

Haastattelemamme perhetyöntekijät kertoivat fyysistä väkivaltaa esiintyneen huomatta-

vasti vähemmän kuin psyykkistä väkivaltaa. Lapsen laiminlyönti koettiin suurimpana 

ongelmana väkivaltaperheissä. Asiakasperheissä lapset olivat joutuneet kokemaan muun 

muassa käsiksi käymistä, tukistamista, tönimistä, kuristamista ja ravistelemista. Lapsen 

hoitoa ja tunnepuolta laiminlyötiin. Saamamme tulokset vastasivat Eskosen (2005) te-
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oksessa mainitun tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan haastateltavat lapset olivat jou-

tuneet kiusaamisen, lyömisen, maahan tönimisen, tukasta repimisen ja huutamisen koh-

teeksi kotonaan. 

 

Haastateltujen perhetyöntekijöiden mukaan keskeisinä syinä väkivallan käytölle olivat 

huono taloudellinen tilanne, vanhempien väsymys, jaksamattomuus ja masennus, päih-

teiden käyttö, perheiden riitainen tilanne, yksinhuoltajuus, sukupolvesta toiseen jatkuva 

väkivallan toteuttaminen, työttömyys sekä uusavuttomuus. Perhetyöntekijöiden työnku-

vaan kuuluu tunnistaa perheissä esiintyvää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, mikä tapah-

tuu havaitsemalla lapsessa fyysisiä väkivallan merkkejä, lapsen käyttäytymistä ja yleistä 

olemusta sekä lapsen leikkejä. Ääripäinä lapsen käyttäytymisessä ovat levottomuus ja 

apaattisuus. 

 

Haastateltavat kertoivat, että lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen jälkeen on 

tärkeää puuttua mahdollisimman varhain lapsen tilanteeseen. Vanhemmille tulee kertoa 

suoraan ja avoimesti, kuinka heidän tilannetta lähdetään viemään eteenpäin ja millä kei-

noin siihen haetaan muutosta. Perhetyöntekijän tehtävänä on saada vanhemmat tajua-

maan ongelmansa vakavuus ja tekemään töitä sen ratkaisemiseksi. Laamanen ja Niini-

virta (2001) tuovat tutkimuksessaan esille varhaisen puuttumisen väkivaltaan ja lapsen 

asemaan olevan hyvin tärkeää. 

 

Perhetyöntekijöiden suurimpina työssä jaksamisen haasteina on haastateltaviemme mu-

kaan työasioiden jättäminen työpaikalle, oma hyvinvoinnin ylläpitäminen, asiakasper-

heiden lisääntyvä moniongelmaisuus sekä väkivaltaperheiden kohtaaminen. Perhetyön-

tekijöiden merkittävinä työssä jaksamista edistävinä tekijöinä ovat koulutukset, työyh-

teisön, työtiimin ja työparin tuki, työnohjaus sekä virkistystoiminta. Perhetyöntekijät 

kaipaisivat lisää koulutusta spesifeihin aiheisiin, ennaltaehkäisevää työotetta, suunni-

telmallisuutta ja tuloksellisuutta sekä selkeyttä tavoitteisiin. Lisäksi työntekijäresurssei-

hin kaivattaisiin vahvistusta. Revon (2000) tutkimuksessa perhetyön suuntaaminen koh-

ti ennaltaehkäisevää työotetta oli eräs keskeinen tulos. Omassa tutkimuksessamme 

saimme saman tuloksen. 

 

Työssä jaksamista tukee myös nykypäivänä yleistymään päin oleva verkostotyö. Tär-

keimpiä yhteistyökumppaneina perhetyöllä ovat poliisi, koulut, päiväkodit ja neuvolat. 
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Laamanen ja Niinivirta (2001) korostavat tutkimuksessaan verkostoitumisen ja eri am-

mattiryhmien välisen yhteistyön olevan merkittävää tulosten aikaansaamiseksi. Perhe-

työntekijöillä täytyy olla myös omia keinoja selviytyä haastavasta työstä. Kysyttäessä 

oheisesta aiheesta päätuloksiksi nousivat erilaiset liikuntamuodot, perheiden tilanteiden 

paraneminen ja sitä kautta saatavat onnistumisen kokemukset sekä vapaa-ajan ja työn 

erillään pitäminen. 

 

 

 

10 POHDINTA 

 

 

10.1 Tutkimuksen eettisyys, luotettavuus ja yleistettävyys 

 

Tutkimuksemme eettiset kysymykset liittyvät tiedonhankintaan ja tutkittavien tunnistet-

tavuuteen. Tutkimuksen edetessä pohdimme eteen tulleita eettisiä kysymyksiä, joita 

tuomme seuraavassa esille. Työtä tehdessämme jouduimme kiinnittämään huomiota 

salassapitoon liittyviin kysymyksiin. Ennen haastatteluja hankimme luvat haastattelujen 

toteuttamista varten lastensuojelun esimiehiltä. Käytimme haastatteluissa nauhureita, 

joita emme antaneet ulkopuolisten käsiin. Tyhjensimme nauhat kuunneltuamme ja litte-

roituamme ne. Pidimme huolta omasta salassapitovelvollisuudesta emmekä kertoneet 

haastattelujen sisällöistä muille. Kirjoitimme tutkimuksemme tulokset siten, etteivät 

haastateltavat ole tunnistettavissa. Kerroimme haastateltaville ennen haastattelujen to-

teuttamista, mihin ja miten tuloksia käytetään. Tutkimuksen luottamuksellisuutta lisää 

se, että olemme itse suorittaneet haastattelut ja niihin liittyvän analysoinnin. 

 

Haastattelutilanteissa jouduimme pohtimaan omaan ammattietiikkaamme kuuluvia asi-

oita. Toisen ihmisen kunnioitus oli päällimmäisenä tavoitteenamme, eli pyrimme anta-

maan haastateltavalle aikaa ja tilaa kertoa omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan. An-

noimme haastateltaville mahdollisuuden päättää itse, mitä hän haluaa meille kertoa. 

Emme siis lähteneet väkisin hakemaan informaatiota tutkimukseemme, jos haastateltava 

ei johonkin kysymykseemme halunnut tai osannut vastata. 
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Tutkimuksemme reliabiliteettia eli luotettavuutta sekä validiteettia eli yleistettävyyttä 

tarkastellessa tulee ottaa huomioon työmme tarkoitus, joka oli tutkia asioita valitse-

miemme kuuden perhetyöntekijän näkökulmasta. Tulokset ovat siis näiden kyseisten 

haastateltavien omia mielipiteitä, kokemuksia, ajatuksia ja havaintoja, joita heille on 

syntynyt ja kerääntynyt oman työhistorian aikana perhetyön parissa. Uskomme, että 

työmme kuitenkin antaa luotettavaa ja suuntaa-antavaa tietoa tutkimuskysymyksiimme, 

sillä kaikki perhetyöntekijät tekevät samankaltaista työtä. Jos olisimme ottaneet haasta-

teltavia enemmän tai eri kaupungeista, uskomme, että olisimme saaneet silti samanlaisia 

tuloksia, koska jo kuudessa haastattelussa nousi samantyyppisiä asioita esille. Onnis-

tuimme työssämme saamaan tuloksia hakemiimme tutkimuskysymyksiimme. Saatuja 

tuloksia voi kuitenkin vääristää se, että osa haastateltavista saattoivat käsittää jotkut 

kysymykset eri lailla kuin haastattelijat. 

 

 

10.2 Tutkimusprosessin arviointi 

 

Aloitimme tutkimuksemme työstämisen miettimällä aihetta, joka muotoutui ajan kulu-

essa tarkemmaksi. Aiheen selvittyä aloimme etsiä teoriatietoa koskien valitsemiamme 

osa-alueita. Tietoa löytyi runsaasti kaikista teemoista ja siksi meidän pitikin rajata ai-

heemme selkeästi ja karsia turhaa informaatiota, jotta työmme sisältö pysyisi ytimek-

käänä ja johdonmukaisena. Löytämämme teoriatieto ja sen etsiminen oli mielenkiintois-

ta, ja esiin nousi paljon meille uutta tietoa. Aiempia tutkimuksia täysin samasta aiheesta 

ei löytynyt, mutta löysimme joitain samankaltaisia teemoja käsitteleviä töitä, joita hyö-

dynsimmekin tutkimuksessamme. 

 

Haastattelulomakkeen teon aloitimme miettimällä pääteemat, joiden alle alkoi hahmot-

tua alakysymyksiä. Lomakkeesta tuli melko laaja ja sen vuoksi jouduimme muokkaa-

maan sitä useaan otteeseen. Kysymyksiä olisi voinut karsia vieläkin enemmän, koska 

huomasimme tuloksia analysoidessamme haastattelun sisältäneen tarpeettomia kysy-

myksiä työmme kannalta. Varsinaisia haastattelutilanteita olisi voinut parantaa se, että 

olisimme tehneet esihaastattelun useammalle ihmiselle. Pohdimme myös osasimmeko 

asettaa oikeanlaisia kysymyksiä ja saimmeko niiden pohjalta tarvittavaa tietoa työhöm-

me. 
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Haastattelut toteutuivat hyvin haastattelutilojen ollessa rauhalliset ja toimivat. Saimme 

haastatteluista kattavaa ja laadukasta tietoa, jota pystyimme hyödyntämään tutkimuk-

sessamme. Tarkoituksena oli, että yksi haastattelu kestäisi noin tunnin verran. Pystyim-

me kuitenkin joustamaan tilanteissa antamalla haastateltavalle tarvittaessa lisäaikaa. 

Emme myöskään lähteneet turhaan pitkittämään haastattelutilannetta jos kaikki teemat 

oli jo käyty läpi. Haastattelutilanteet onnistuivat hyvin kahdella haastattelijalla, koska 

molemmilla oli tarkoituksenmukainen rooli ja tarvittaessa toinen täydensi toisen kysy-

myksiä. 

 

Haastattelun jälkeen aloitimme aineiston litteroinnin, jonka koimme olevan melko työ-

lästä ja aikaa vievää, koska purimme haastattelut tarkasti sanasta sanaan. Jokainen meis-

tä litteroi kaksi haastattelua ja saimme tarpeen tullen apua toisiltamme. Litteroinnit on-

nistuivat lopulta hyvin. Litterointien valmistuttua aloitimme värikoodauksen, jonka 

avulla saimme tulokset kätevästi tietyn tutkimuskysymyksen alle. Värikoodit helpottivat 

aineiston analysointia ja tutkimustulosten käsittelyä. Saimme jokaiseen tutkimuskysy-

mykseemme paljon tuloksia, jotka kirjoitimme auki. Lopuksi kirjoitimme tulosten poh-

jalta johtopäätökset, joissa toimme esille päätulokset. 

 

 

10.3 Omia ajatuksia tutkimuksestamme 

 

Perhetyöntekijän roolin olemassaolo on hyvin tärkeää, sillä hän on ongelmallisissa per-

hetilanteissa juuri se henkilö, joka auttaa turvaamaan lapsen kehityksen. Ei riitä, että 

lapsella on fyysisesti läsnä oleva aikuinen, joka vain rutiininomaisesti vastaa lapsen 

tarpeisiin, vaan merkittävää on myös vanhemman tunneperäinen läsnä oleminen. Täl-

löin lapsi ja vanhempi saavat yhteisiä kokemuksia, joihin liittyy tunteita, välittämistä ja 

huolenpitoa. Perhetyöntekijöillä on keinoja saada vahvistettua lapsen ja vanhemman 

vuorovaikutusta ja ilman tätä apua perhe ei ehkä edes huomaisi omissa suhteissaan val-

litsevia ristiriitoja. 

 

Olemme sitä mieltä, että nykypäivänä perheillä on harvemmin puutetta materiaalisista 

perustarpeista. Sen sijaan yhä useammin perheissä esiintyy erilaisia ongelmia perheen 

sisäisissä suhteissa. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi vuorovaikutukseen liitty-

vät ongelmat sekä lasten tunne-elämän kehityksen vaikeudet, jotka johtuvat vanhempien 
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puutteellisesta huolenpidosta. Siksi useat perhetyön työmenetelmät keskittyvät van-

hemman ja lapsen välisen suhteen ja vuorovaikutuksen parantamiseen. 

 

Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että henkinen väkivalta on huomattavasti yleisempää 

perhetyöntekijöiden asiakasperheissä kuin fyysinen väkivalta. Esiin nousikin ajatus, 

voisiko kyseessä olla nykypäivän liian kiireinen elämäntapa? On normaalia, että lapsen 

molemmilla vanhemmilla on paljon aikaa vievä työ. Töistä tultuaan vanhemmat voivat 

olla väsyneitä, jolloin he kaipaavat hetken omaa aikaa ja rauhaa. Henkiseen väkivaltaan 

kuuluva lapsen hoidon laiminlyönti ja lapsen huomioimatta jättäminen saattavat tapah-

tua tahattomasti. Vanhemmat eivät välttämättä jaksa kuunnella lapsensa asioita tai tehdä 

hänelle välipalaa. Vanhempi ei ehkä itse havaitse vahingoittavansa lasta ja hänen tuntei-

taan. Lapsen huomioimatta jättämisen jatkuessa pidempään voidaan alkaa puhua henki-

sestä väkivallasta. 

 

Tuloksista oli positiivista huomata, että jokaisella haastattelemallamme perhetyönteki-

jällä oli omat henkilökohtaiset keinonsa unohtaa työasiat vapaa-aikana. Lastensuojelun 

perhetyö on jo itsessään haastavaa ja kun siihen lisätään lapsiin kohdistuva väkivalta, on 

hyvin tärkeää, että perhetyöntekijät osaavat myös irtaantua työpaineista. Tutkimuksem-

me osoittaa, kuinka arvokasta työtä perhetyöntekijät tekevät. He ovat niitä harvoja taho-

ja, jotka menevät niin sanotusti perheiden iholle kiinni. He myös näkevät konkreettises-

ti, millainen tilanne asiakasperheessä on ja mikä heitä auttaisi. Siksi on tärkeää, että 

perhetyöntekijöiden työssä jaksamisesta huolehditaan. Sen lisäksi, että heillä on omat 

keinot vapaa-ajalla rentoutua ja unohtaa työssä tapahtuneet tilanteet, on työyhteisöjen-

kin huolehdittava omalta osaltaan työntekijöiden jaksamisesta. Vaikka työntekijä kuinka 

pitäisi työstään, ei hän välttämättä jaksa haastavassa työssä loputtomiin ilman toisten 

tukea ja apua, oman ammattitaidon kerryttämistä tai ilman minkäänlaisia kannustuksia 

ja onnistumisia. 

 

Mielenkiintomme lastensuojelun perhetyötä ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puut-

tumista kohtaan kasvoi tutkimuksen teon aikana. Voimme tulevina sosionomeina työs-

kennellä perhetyön parissa ja näin ollen pohdimmekin, riittäisikö omat taitomme ja elä-

mänkokemuksemme auttamaan meitä selviytymään haastavasta perheiden kanssa tehtä-

västä työstä? Tutkimuksemme avulla olemme hahmottaneet perhetyötä ja siihen kuulu-

via käytäntöjä, mutta emme kuitenkaan tunne olevamme täysin valmiita vastaamaan 
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perhetyön haasteisiin. Koemme tarvitsevamme vielä perustietoa lastensuojelusta sekä 

kyseisen työn antamaa varmuutta. Olemme kuitenkin kiinnostuneita ottamaan haasteita 

vastaan, ja uskomme itse työnteon opettavan meitä. Olemme saaneet käsityksen, että 

perhetyö on monimuotoista ja muuttuvaa, jolloin ei koskaan etukäteen tiedä, mitä seu-

raavaksi tulee vastaan. Työ antaa myös mahdollisuuden kohdata erilaisia perheitä ja 

toimia vaihtelevissa tilanteissa. Edellä mainitut asiat tekevät omalta osaltaan perhetyöstä 

kiinnostavaa. 
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LIITE 1. YKSILÖN HYVINVOINTIIN JA SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT (Otala 2003). 
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LIITE 2. TYÖNTEKIJÄN MAHDOLLISUUKSIA OMIEN VOIMAVAROJEN TUKEMISEEN 
(Työterveyslaitos 2006). 

Työntekijän omia 
kehityshaasteita 

  
Omassa työssä ja työyhteisössä 
kehitettäviä asioita 

ammattitaidon ylläpito 

• oman alan kehityksen 
seuraaminen  

• itsen kehittäminen  

OSAAMINEN  

perehdytys ja työnopastus 
kehityksen mahdollistaminen 

• koulutus  
• työnohjaus  

toimivat välineet työntekoon 

voimavarojen vahvistaminen, 
itsestä huolehtiminen 

• lepo, ravinto  
• ulkoilu, kuntoilu  
• perhe, ystävät  
• harrastukset  
• itsetunnon vahvistaminen: 

missä olen hyvä?  

JAKSAMINEN 

töiden suunnittelu 

• työmäärän sopiva mitoitus  
• työnkuvan selkiyttäminen  

työympäristön kehittäminen 
turvalliseksi ja viihtyisäksi 

jouston salliminen mm. työaika  

oman itsen jäsennys 

• omat tavoitteet ja 
odotukset työssä  

• omat vahvuudet ja 
voimavarat  

• työn ja muun elämän suhde 

realiteetteihin perustuva 
asennoituminen 

• mikä työssä on mahdollista?
• mikä on riittävän hyvä?  

SITOUTUMINEN 

avoin keskustelu ja sopiminen 

• esimies- alaiskeskustelut  
• työyhteisöllinen työstäminen  

töiden suunnittelu 

• tavoitteiden selkeä määrittely  

toimintaympäristön 
jäsentäminen 

• missä tilanteessa ollaan 
työpaikalla?  

• mihin ollaan menossa?  

aktiivisuus, joustavuus 

• mitä voin tehdä ko. 
tilanteessa?  

• voinko asennoitua uudella 
tavalla?  

• mitä hyvää tässä on?  

VUOROVAIKUTUS
TILANNE 

vuorovaikutuksen tukeminen 

• aktiivinen osallistuminen 
työyhteisön työhön  

• vaikutuskanavien käyttö  



LIITE 3 
 
 
     LUPAHAKEMUS 
    

Netta Frilander   21.1.2009 
Anniina Nousiainen 
Sanna Rahikainen 

 
 
 
 
 
 
 

 

TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ 

 

Opiskelemme sosionomeiksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa Pieksämäellä ja opin-

näytetyömme aiheena ovat lastensuojelun perhetyöntekijöiden keinot ja mahdollisuu-

det lähestyttäessä perheitä, joissa esiintyy lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Opinnäyte-

työn tavoitteina on muun muassa selvittää, miten perheitä kohdataan, joissa ilmenee 

väkivaltaa lapsia kohtaan sekä millaisia resursseja ja voimavaroja perhetyöntekijöillä 

on. Työn pohjaksi pyrimme kartoittamaan perhetyöntekijöiden työnkuvaa ja työkent-

tää. Toivomme, että opinnäytetyöstämme olisi hyötyä perhetyöntekijöiden työn kehit-

tämiseen ja työssä jaksamiseen sekä tulevien ammattilaisten työhön perehdyttämiseen.   

 

Opinnäytetyön on määrä valmistua syyskuussa 2009. Työtä ohjaa lehtori Sirpa Ylö-

nen. Opinnäytetyön suunnitelma on liitteenä. Pyydämme lupaa kerätä tutkimukseem-

me liittyvän aineiston työyksikössänne haastattelemalla kolme työntekijää. Saatu ai-

neisto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Haastatteluista saatu tieto hävitetään 

asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua. 

 

Olemme valmiita antamaan työn tulokset työyksikkönne käyttöön työn valmistuttua. 

Tarvittaessa annamme mielellämme lisätietoja opinnäytetyöstämme.  

 

 

 



________________ _______________ _________________ 

Netta Frilander  Anniina Nousiainen  Sanna Rahikainen 

 

 

 

 Olen lukenut yllä olevat tiedot ja annan luvan haastatteluille. 

  

 

_________________________ 

Paikka ja aika 

 

 

_________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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   SUOSTUMUS 21.1.2009 

 

Netta Frilander 

Anniina Nousiainen 

Sanna Rahikainen 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, 

Pieksämäen yksikkö 

 

Arvoisa perhetyöntekijä, 

 

Teidät on valittu opinnäytetyömme tutkimukseen, sillä työskentelette Pieksämä-

en/Jyväskylän kaupungin lastensuojelun perhetyössä. Tutkimuksemme pyrkii selvittä-

mään perhetyöntekijöiden keinoja ja mahdollisuuksia lähestyttäessä perheitä, joissa 

esiintyy lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tutkimuksemme keskittyy perhetyöhön, josta 

perhetyöntekijöiltä saamme ratkaisevaa informaatiota. Toivomme, että tutkimukses-

tamme olisi hyötyä sosiaalialan opiskelijoille, perhetyössä työskenteleville ja perhetyön-

tekijöiden työssä jaksamisen tukemiseen. 

 

Tutkimuksemme ohjaajana toimii lehtori Sirpa Ylönen Pieksämäen Diakonia-

ammattikorkeakoulusta. Jyväskylän kaupungin Tapionkadun sosiaaliasema ja Pieksä-

mäen kaupungin perhetyö ovat antaneet suostumuksensa tutkimukseemme. 

 

Olisimme kiitollisia Teille, jos ottaisitte osaa haastatteluun. Haastattelu tulee kestämään 

noin tunnin verran. Haastattelu nauhoitetaan, ja nauhat jäävät tutkijoille tulosten ana-

lysointia varten. Haastattelu on luottamuksellinen ja tutkijoilla on vaitiolovelvollisuus. 

Nauhat tuhotaan tutkimuksen päätyttyä asianmukaisella tavalla. Haastateltavat eivät ole 

tunnistettavissa, ja haastattelussa käytetään peitenimiä. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Perhetyöntekijöiden kokemuksia ja nä-

kemyksiä selvittäessämme otamme huomioon aiheen arkaluontoisuuden. Halutessanne 

voitte keskeyttää tutkimukseen osallistumisenne. Kirjallisesta tuotoksestamme Teillä on 



mahdollisuus tarkistaa haastatteluun antamanne tiedot ennen opinnäytetyön varsinaista 

luovuttamista. 

 

Toivomme Teidän suhtautuvan myönteisesti kyseiseen tutkimuspyyntöön. 

 

Kunnioittavasti 

 

___________________ 

Netta Frilander   
Sosionomiopiskelija 
 

___________________ 

Anniina Nousiainen   
Sosionomiopiskelija 
 

___________________ 

Sanna Rahikainen   
Sosionomiopiskelija 
 

 

Olen lukenut yllä olevat tiedot ja suostun haastateltavaksi tutkimukseen. 

 

 

_________________________ 

Paikka ja aika 

 

 

_________________________ 

Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys   

 



LIITE 5 

 

HAASTATELTAVILLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET 

 

Haastateltavan taustatiedot: 

- Sukupuoli? 

- Koulutus? 

- Kuinka kauan olet työskennellyt kyseisellä alalla? 

- Omien asiakasperheiden määrä tällä hetkellä? 

 

Mitä työsi perhetyössä pitää sisällään? 

 

Tarkentavina kysymyksinä ovat: 

 

Miten kohtaat perheitä, joissa esiintyy lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa? 

- Mitkä ovat teidän tavoitteenne perhetyössä? 

- Millaisia ovat vuorovaikutustilanteet perheen ja työntekijän välillä 

perheitä kohdattaessa? 

- Miten perheitä tuetaan? 

- Millaisia tapaamismuotoja teillä perheiden kanssa käytetään? (yksilö, 

perhe tms.) 

- Millaiset ovat toimintatapanne käydessänne perheiden kotona? 

- Millaisia tilanteita perheissä tulee eteen? 

- Millaisia asioita täytyy ottaa huomioon lastensuojelussa/perhetyössä? 

- Millaisia asioita täytyy ottaa huomioon perheissä, joissa on väkivaltaa? 

 

Millä keinoilla olet urasi aikana pystynyt vaikuttamaan perheisiin, joissa esiintyy 

lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa? 

- Käytätkö tiettyjä perhetyön menetelmiä työssäsi? 

- Millaisia ovat tyypillisimmät asiakasperheet? 

- Millaiset mahdollisuudet koet sinulla olevan vaikuttaa perheen tilan-

teeseen? 

- Mitä keinoja koet tarvitsevasi työssäsi lisää paremman tuloksen saa-

vuttaaksesi? 



 



Millaista on verkostotyönne? 

- Mitä/ketä yhteistyökumppaneita teillä on? 

- Mitkä ovat heidän roolinsa? 

- Millaista yhteistyö on eri kumppaneiden kanssa? 

- Teettekö alueen järjestöjen tai muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä? 

Millaista? 

- Onko yhteistyöverkostonne moniammatillinen? 

- Onko teillä olemassa verkostoa/tahoa, jossa on väkivaltaan liittyvää 

asiantuntemusta? 

- Millaisin tavoin voitte ohjata asiakkaitanne eteenpäin kyseisille tahoil-

le? 

 

Miten asiakasprosessi lähtee etenemään? 

- Miten asiakkaat jakautuvat perhetyöntekijöille? 

- Kuinka kauan perheet ovat yleensä asiakkaina teillä? 

- Miten perheet päätyvät teidän asiakkaiksi? 

 

Miten perhe saadaan yhteistyöhaluiseksi? 

- Mikä on haasteellisinta perheen motivoimisessa? 

- Millä keinoin on saatu tuloksia aikaan? 

- Miten perheen vapaaehtoisuus vaikuttaa työn onnistumiseen? 

- Kuinka luottamus rakentuu työntekijän ja asiakkaan välillä? 

 

Minkä tyyppisiä ovat perheet, joissa esiintyy lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa? 

- Minkälaisin eri keinoin lapsiin kohdistuva väkivalta tunnistetaan per-

heissä? 

- Kuinka väkivalta näkyy lapsista? 

- Kuinka hyvin kouluissa ja päiväkodeissa tunnistusta tapahtuu? 

- Kuinka yleistä lapsiin kohdistuva väkivalta perheissä on? 

- Mistä väkivalta yleensä kumpuaa/millaisia asioita väkivallan taustalla 

on? 

- Millä tavoin perheen rakenne ja koko vaikuttavat (esim. yksinhuolta-

juus)? 

- Mitä muita ongelmia väkivaltaperheissä esiintyy? 



- Väkivallan yleisimmät muodot? 

- Lapsen sukupuoli? 

- Lapsen ikä? 

 

Millaisena koet perhetyön mahdollisuudet auttaa perheitä, joissa esiintyy lapsiin 

kohdistuvaa väkivaltaa? 

- Perhetyön tärkeys? 

- Mitkä ovat perhetyön heikot kohdat, joihin tarvittaisiin muutosta? 

- Mitkä ovat perhetyön vahvuudet? 

- Kuinka tärkeänä koet koko perheen auttamisen pelkän lapsen auttami-

sen sijaan? 

- Millaiset ovat resurssit? 

- Millaiset asiat tekevät perhetyöstä tuloksellista? 

- Millaiset asiat tekevät perhetyöstä tuloksetonta? 

- Mitkä ovat asiakasprosessin kompastuskiviä? 

 

Millaisia haasteita perhetyöntekijöiden työssä jaksaminen tuo tullessaan? 

- Mitä työssä jaksaminen vaatii? 

- Millaisia uhkia työssä jaksamiselle on? 

- Millaisia voimavaroja perhetyöntekijöillä on työssä jaksamiseen? 

- Millaiset ovat omat keinosi jaksaa työssä? 

- Millä keinoin pystyt jättämään työasiat vapaa-ajan ulkopuolelle? 

- Kuinka salassapitovelvollisuus toimii omassa työyhteisössänne? 

- Kuinka salassapitovelvollisuuden noudattaminen vaikuttaa työssä jak-

samiseen? 

 

Millä tavoin perhetyöntekijöiden työssä jaksamista voidaan tukea? 

- Kuinka yhteistyöverkosto ja moniammatillinen tiimi tukevat työssä 

jaksamista? 

- Millainen on työpaikkasi virkistystoiminnan vaikutus omaan työssä 

jaksamiseesi? 

- Kuinka koulutus tukee työssä jaksamista, entä työnohjaus? 

- Millainen on työn tavoitteellisuuden vaikutus työssä jaksamiseesi? 



- Onko työpaikallanne tehty työhyvinvoinnin kuntokartoitusta? Jos on, 

mikä sen vaikutus on ollut työssä jaksamiseen/työhyvinvoinnin kehit-

tämiseen? 

- Millainen on työpaikkanne työntekijöiden resurssitilanne? Onko yh-

delle työntekijälle kuormittunut liikaa perheitä? 

 

Muut perhetyössä vaikuttavat tekijät suhteessa lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan? 

- Mitä muuta haluaisit kertoa meille työstäsi? 

- Haluatko kysyä meiltä jotakin? 

 

Kiitos haastattelusta. 
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