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Perheiden varhaisen tuen tarve on lisääntynyt. Päivähoidon perhetyöntekijän työ on uusi 
ja vielä melko harvinainen perheiden varhaisen tuen palvelumuoto. Sen kehittämiseksi 
tarvitaan lisää tietoa. Päivähoidon perhetyöntekijän työ on ennaltaehkäisevää, varhaista 
puuttumista ja matalan kynnyksen tukea perheille erilaisissa elämäntilanteissa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella päivähoidon perhetyöntekijän työtä, 
sosiaalipedagogista työorientaatiota ja tutkia perheiden kokemuksia päivähoidon 
perhetyöntekijän työstä. Yhteistyötahoina opinnäytetyössä oli kolme perhetyöntekijää ja 
tutkimuskohteena heidän kolme asiakasperhettään kolmessa eri kunnassa: Lempäälässä, 
Sipoossa ja Nokialla. 
 
Opinnäytetyön tutkimus oli laadullinen ja toteutettiin fenomenologis-hermeneuttisella 
tutkimusmenetelmällä. Tutkimusaineisto koostui perheiden kirjoittamista kokemuksista 
päivähoidon perhetyöntekijän työstä. Aineistoa analysoitiin käyttämällä fenomenologis-
hermeneuttista aineiston analyysia. Jäsentämällä aineistosta löytyi neljä perheille 
tärkeää merkityskokonaisuutta: kumppanuus, toiminnallisuus, subjektius ja tunteet.  
 
Perheiden kokemukset päivähoidon perhetyöntekijän työstä olivat positiivisia. Tulokset 
osoittavat perheiden olleen tyytyväisiä perhetyöntekijältä saatuun tukeen ja apuun. Neljä 
merkityskokonaisuutta osoittivat sen, mitä perheet pitivät merkityksellisinä asioina 
päivähoidon perhetyöntekijän työn toteutumisessa. Ihmiset tarvitsevat kumppanuutta eli 
toisia ihmisiä jakamaan elämäänsä. Perheet tarvitsivat konkreettista ja tavoitteellista 
toiminnallista työskentelyä arjen parantamiseksi. Perheille oli tärkeää saada olla oman 
elämänsä toimijoita, subjekteja. Kokemuksista nousi esiin erityisesti tunteiden tärkeä 
merkitys osana arkea ja niiden käsittely näkyi vahvasti perheiden kokemuksissa. 
Päivähoidon perhetyöntekijän työ on sosiaalipedagogista. Työn tarkoitus on aktivoida ja 
kannustaa ihmisiä auttamaan itse itseään, parantamaan itse omat ongelmansa ja 
epämiellyttävät elämäntilanteensa sekä kehittämään itseään muutosprosessissa. Työtä 
toteutettiin perheiden omissa lähiympäristöissä. 
 
Valmista ja perheiden lähellä olevaa palvelua, päivähoitoa, kannattaa hyödyntää 
ennaltaehkäisevässä perhetyössä tulevaisuudessa enemmän ja laajemmin. Päivähoidon 
perhetyöntekijän työn yleistyminen päivähoitoon vaatii tuekseen lisää tietoa sekä 
työnkuvan ja koulutuksen selkeän määrityksen.  

Asiasanat: päivähoito, perhetyö, päivähoidon perhetyöntekijä, sosiaalipedagogiikka 
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The need of early support for children and families has increased. Children’s day care 
family worker service is new and quite a rare early support service for families. To de-
velop this service we would need more information and knowledge. The day care family 
worker’s job is preventive, early intervention and low threshold support for families in 
different life situations. 
 
The aim was to examine a day care family worker`s work and their work orientation on 
social pedagogical perspective.  The objective of my study was to survey families’ ex-
periences of the support they received from day care family work. This thesis was a 
qualitative research employing phenomenological- hermeneutic method. The coopera-
tive partners in this study were three day care family workers. The target group included 
their three client families in three communities: Lempäälä, Sipoo and Nokia. The data 
consisted of written stories by the families about their experiences of day care family 
work. The data was analyzed by using a phenomenological analysis. Themes emerging 
from the data formed four meaning categories: partnership, activities, subjectivity and 
emotions. 
 
The parents’ experiences of the day care family work were positive. The results indicate 
that the parents were satisfied with the support and help they received from a day care 
family worker. The four meaning categories denote what families experienced as im-
portant support methods in day care family work.  People needed other people to share 
their everyday lives. They wanted to do concrete and meaningful activities to improve 
their normal lives. It was important for the families to be subjects in their own lives. 
Emotions had an important part in their normal lives and handling those emotions had a 
strong influence on their lives. Day care family workers’ methods were social pedagog-
ical. The work aimed to activate and inspire people to help themselves, to tackle their 
own problems and unsatisfactory situations and develop themselves during the process. 
The work was done in families’ own familiar surroundings. 
 
Day care already exists and is close to the families, so it is reasonable to use it in pre-
ventive family work more and wider. To get more family worker vacancies to day care, 
we would need to clarify the family worker’s job description and education. 
 
 

Key words: day care, family work, day care family worker, social pedagogical 
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1 JOHDANTO 

 

 

Viime vuosina olemme saaneet kuulla ja lukea aivan liikaa huolestuttavia, jopa järkyttä-

viä perhekohtaloita. Jokainen meistä niistä kuulleessaan varmasti ihmettelee, miten näin 

on voinut käydä? Miksi kukaan ei ole huomannut perheessä olevaa pahoinvointia tai jos 

tilanteesta on ollut huolta, onko kukaan auttanut perhettä ja puuttunut asiaan? Ja jos on, 

ollaanko avun kanssa oltu liian myöhässä. 

  

Jokainen meistä varmasti toivoo lapselle perhettä, jossa hän voi elää ja kasvaa turvalli-

sessa ja välittävässä ilmapiirissä. Suomalaisessa yhteiskunnassa suurin osa perheistä voi 

hyvin, mutta lapsiperheiden moninaiset ongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Isot 

ongelmat syntyvät pienistä ongelmista ja pienet ongelmat syntyvät isoista huolista. Huo-

lehditaan siis toisistamme jo kohdatessamme pieniä huolia. 

 

”Yhteiskunnalliset rakennemuutokset ovat laittaneet vanhempana olemisen edellytykset 

koetukselle. Sosiaalisten verkostojen vähyys, vaativa työ, perheiden moninaistuminen ja 

hyvän perhe-elämän odotukset sekä ristiriidat vaativat voimia perheen arjen pyörityk-

sessä. (Rönkä & Kinnunen (toim.) 2002, 4–5.) Viime vuosina lisääntynyt perhetyön 

tarve on näkynyt sosiaalityön, päivähoidon, terveydenhuollon, seurakunnan ja järjestö-

jen toiminnoissa ja palvelutarjonnassa. (Uusimäki 2005a, 3.)  

 

Päivähoito on lähellä perhettä ja siksi mielestäni on hienoa, että kasvatuskumppanuuden 

tueksi perhetyö on alkanut etsimään ja löytämään paikkaansa päivähoitoyhteisöissä. 

Muutamat kunnat ovat perustaneet päivähoitoon perhetyöntekijän vakansseja. Päivähoi-

don kontakti perheisiin on erityisen tärkeä myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kos-

ka se saattaa olla ainoa säännöllisesti arjessa perhettä kohtaava palvelu. Esimerkiksi 

monissa kunnissa neuvolat tapaavat päivähoitoikäisten lasten perheitä useimmiten enää 

vain kerran vuodessa. Päivähoidon perhetyöntekijän työ on ennaltaehkäisevää työtä ja 

pyrkii varhaisen tuen antamiseen perheille jo pienten huolien ilmaantuessa.   

 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa tietoa siitä, miten päivähoidon perhetyöntekijän työ 

tukee ja auttaa perheitä. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys pohjautuu päivähoidon, 

perhetyön ja päivähoidon perhetyöntekijän työn kuvaamiseen ja sosiaalipedagogiseen 
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teoriaan. Työni tutkimusosuudessa on tarkoitus selvittää perhetyöntekijän työtä päivä-

hoidon asiakkaiden kokemusten näkökulmasta. Haluan työlläni tuoda kuuluviin asiak-

kaan äänen. Yhteistyökumppaneina opinnäytetyössäni on kolme päivähoidon perhe-

työntekijää Kirsi Jokila Lempäälästä, Anne Nuutinen Sipoosta ja Marja Olli Nokialta. 

Heiltä saatu tieto käytännön työstä on tärkeää, koska aiheesta on vielä hyvin vähän teo-

reettista tietoa. Olen opinnäytetyössäni hyödyntänyt heiltä saatua tietoa teoreettisen tie-

don yhteydessä. 

 

Sosiaalipedagoginen ajattelu ja toiminta ovat minulle ominaista ammatillisuutta työssä-

ni. Sosiaalipedagogisen työskentelyn lisääminen ja vahvistaminen osaksi päivähoitoa 

vaatii vielä kehittämistä. Haluan opinnäytetyölläni tuoda esiin näkemystä sen tärkeydes-

tä. Päivähoidon perhetyöntekijän työ on mielestäni erinomainen esimerkki sosiaalipeda-

gogisesta työskentelystä päivähoidossa. Opinnäytetyöhön olen valinnut sosiaalipedago-

gisen ajattelu- ja toimintatavan teorian esittelemistä yleisen näkemyksen perusteella. 

Sosiaalipedagogista työorientaatiota ja sosiaalipedagogista ammatillisuutta tarkastelen 

Alf Ronnbyn ajatuksin ja Bent Madsenin aiheesta luomaa kukkamallia osittain käyttäen. 

 

Toivottavasti työni avartaa kuvaa päivähoidon perhetyöntekijän työstä, sen merkitykses-

tä perheille ja sen kehittämisen tärkeydestä tulevaisuudessa.   
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2 OPINNÄYTYÖN TARKOITUS 

 

 

2.1 Perhetyön lisääntyvä tarve 

 

”Pitkään mietin, että nämä ongelmat, mitä meillä oli, menee varmaan pian ohi ihan 

omin voimin, mutta kun niin ei käynyt, niin viimeinkin soitin perhetyöntekijälle ja pyysin 

apua.”  

 

”Ongelmat eivät olleet niin suuria, että me nyt kait oltaisiin oltu mikään lastensuojelua 

tarvitseva perhe. Mutta meistä olisi kyllä voinut sellainen tulla jos kaaos olisi jatkunut.”  

 

Opinnäytetyöni lähtökohta on syntynyt kymmenen vuoden päivähoidon työkokemuk-

sieni pohjalta. Olen nähnyt ja kokenut kuinka perheiden hyvinvointi on koetuksella eri-

laisien elämäntilanteiden ja tapahtumien johdosta. Päivähoidon henkilökunta on yrittä-

nyt parhaansa oman päätehtävänsä, lasten hoito-, kasvatus- ja opetustyön, lisäksi tukea 

ja auttaa perheitä. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan 

yhteinen tapa toimia lasten ja perheiden parhaaksi. Arki on kuitenkin osoittanut, että 

nämä toimintamuodot eivät ole aina riittäviä. Perheiden tukemisessa tarvitaan enemmän 

aikaa ja osaamista. 

 

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisen kehittäminen on viime vuosikymmeninä nous-

sut tärkeäksi tavoitteeksi maailmanlaajuisesti. Yhdysvalloissa sosiaalityöhön on tullut 

lukuisia julkisia tukiohjelmia ja -palveluita, jotka on kohdistettu pienille lapsille ja hei-

dän perheilleen. Azzi-Lessing (2010) esitteli artikkelissaan,”Growing Together: Ex-

panding roles for Social Work Practice in Early Chilhood Settings”, muutamia 

yhdysvaltalaisia lapsiperheitä tukevia ohjelmia. Esimerkiksi varhaisen puuttumisen oh-

jelma IDEA, Individuals With Disabilities Education Improvement Act 2004, on asetta-

nut tavoitteekseen opetus- ja kasvatuspalveluiden kehittämisen ja tarjoamisen 3-5 -

vuotiaille lapsille, joilla on ilmennyt kehityshäiriöitä, sosiaalisia tai emotionaalisia on-

gelmia tai heillä on mahdollisesti merkittävä riski saada niitä. Tavoitteena on ollut pe-

rustaa monipuolista perheille kohdistuvia palveluita, joita toteutetaan kodeissa, kunnan 

tarjoamissa palveluissa ja päiväkodeissa. Tutkimustuloksien mukaan perheiden hyvin-

vointi on ohjelman aikana parantunut. Azzi-Lessing pitää tärkeänä, että sosiaalityönteki-
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jät valistavat päättäjiä varhaisen puuttumisen tärkeydestä ohjelman hyvillä tuloksilla ja 

argumenteilla. (Azzi-Lessing 2010, 256–257.) 

 

Artikkelissa Azzi-Lessingin (2010) esittelemä Early Head Start (EHS) ”Hyvä alku lap-

selle” -ohjelman tarkoitus oli aloittaa perheiden tukeminen jo ennen lapsen syntymää. 

Tavoitteena on ollut lapsen hyvä kehittyminen, perheen hyvinvointi, vanhempien voi-

mavarojen vahvistaminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen. Ohjelman tarkoitus on ollut 

myös työntekijöiden osaamisen kehittäminen perheiden kanssa työskentelyyn ja mo-

niammatillisen työn toteuttamiseen. Ohjelman kautta on pyritty lisäämään henkilökun-

nan tietoa perheille suunnatuista palveluista, jotta perheitä osataan ohjata heidän tarvit-

semaansa palveluun. EHS ohjelmaa on arvioitu ja tutkittu. Sen tulokset ovat olleet lu-

paavia. Eniten siitä hyötyivät perheet, joilla oli pienet riskitekijät ongelmiin. Suurempi-

en riskitekijöiden perheet tarvitsivat EHS:n lisäksi monimuotoisempaa tukea esim. ter-

veydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen yhteistyötä. (Azzi-Lessing 2010, 257–258.) 

 

Suomessa vuonna 2003 valtioneuvoston sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi vah-

vistettu periaatepäätös tuo esiin perhetyön merkityksen ja nostaa esiin tavoitteet vahvis-

taa perheille suunnattuja palveluja. (Valtioneuvoston tiedote 271/3003.) Tämä kehittä-

mistyö on kohdistunut myös päivähoidon perhetyön kehittämiseen erilaisten hankkei-

den, projektien ja työkokeilujen kautta. Kehittämisen tuloksena syntyi erilaisia uusia 

työskentelymuotoja päivähoitoon esim. avoimien päivähoitopaikkojen toimintaa ja per-

hetyöhön päätyönään keskittyvä päivähoidon oma perhetyöntekijä. 

 

Päivähoidon perhetyöntekijän työtä on lyhyen historiansa aikana tutkittu lähinnä osana 

päivähoidon perhetyötä koskevissa kehittämishankkeissa esim. KIEKU-hanke Helsin-

gissä, KIMPPA Hämeenlinnassa sekä opintoihin liittyvissä lopputöissä. Lukiessani ai-

heeseen liittyviä raportteja, voin todeta niissä olleen hyvin paljon samankaltaisia posi-

tiivisia kokemuksia perhetyöstä päivähoidossa. Esimerkkinä esittelen tässä lyhyesti 

Marja-Leena Huiskon ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon opinnäytetyön, Päivä-

hoidon perhetyön kehittäminen Kuokkalan alueella (Jyväskylässä), vuodelta 2006. 

Huisko tarkastelee aihetta kehittämishankkeen toiminnasta ja arvioinnista henkilökun-

nan ja asiakkaiden näkökulmista. Hän toimi itse päivähoidon perhetyöhankkeen perhe-

työntekijänä tässä hankkeessa. Päivähoidon perhetyö sai hyvää palautetta ja se koettiin 

tärkeäksi perheitä tukevaksi työmuodoksi. Vanhempien arvioinnin tuloksista Huisko 
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nostaa esiin päivähoidon perhetyöntekijän työmenetelmien vahvistaneen äitien ja isien 

vanhemmuutta, ymmärrys omaan lapseen lisääntyi, arjen ristiriidat vähenivät ja he ko-

kivat saaneensa huoliinsa apua nopeasti. Tiedon saamista ja jakamista pidettiin tärkeänä 

kehitettäessä omaa itseään ja vanhempana toimimisen toimintatapoja. (Huisko 2006, 6, 

35–36.) Otin yhteyttä Jyväskylään keväällä 2011 ja kysyin Kuokkalan alueen päivähoi-

don perhetyöntekijästä. Valitettavasti niin kuin usein hankkeiden päättymisen jälkeen 

käy, toiminta ei ollut saanut siellä vakiintunutta jatkoa hyvistä tuloksista ja hyödyistä 

huolimatta.   

 

 

2.2 Opinnäytetyön tehtävä ja tutkimuskysymys 

 

Minua kiinnosti lähteä opinnäytetyössäni tarkastelemaan jo vakiintunutta päivähoidon 

perhetyöntekijän työtä. Halusin selvittää miten päivähoidon perhetyöntekijän työ tukee 

ja auttaa perheitä. Tietoa hain tarkastelemalla perhetyöntekijöiden työtä teoreettisesti ja 

selvittämällä käytännön työkokemuksen kautta syntynyttä tietoa sekä kysymällä tutki-

musosuudessani asiakkaana olevien perheiden kokemuksia asiasta.  

 

 

Tutkimusosuudessa hain vastauksia kysymyksiin:   
 

1)Minkälaisia kokemuksia perheillä on päivähoidon perhetyöntekijän työstä? 

 

2)Miten päivähoidon perhetyöntekijän sosiaalipedagoginen työskentely näkyy asiakas-

työssä perheiden kokemusten perusteella?  

 

Seuraavaksi esittelen opinnäytetyöni rakenteen ja perustelut tutkimuskysymyksiini. 

Opinnäytetyö muodostuu kolmesta elementistä: työelämälähtöisyys, tutkimuksellisuus 

ja kehittäminen. 
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KUVIO 1. Opinnäytetyön rakenne 

 

 

Työelämälähtöisyys työssäni muodostuu perhetyöntekijän työn teoreettisella tarkastelul-

la sekä tutustumalla perhetyöntekijöiden työhön face to face kohtaamisilla. Päivähoidon 

perhetyöntekijän työstä on vielä varsin vähän tietoa, joten koin tärkeäksi lähteä teke-

mään opinnäytetyötä tästä aiheesta. Kirjallisuuden, erilaisten hankeraporttien ja opinto-

töiden avulla sain pohjatiedon työn toimenkuvasta ja työn toteuttamisesta käytännössä. 

Tutustumiskäynneiltä sain hyvää käytännön kokemuksen tietoa suoraan päivähoidon 

perhetyöntekijöiltä itseltään.  

 

Lasten ja perheiden arkeen vaikuttavat yhteiskunnalliset jopa globaalit tilanteet. Kehit-

tyäkseen varhaiskasvatus tarvitsee tieteellisen tiedon lisäksi palvelua käyttävien perhei-

den kuulemista, inhimillistä arkitietoa. (Tast 2007, 17–18.) Opinnäytetyön tutkimus-

osuudessa kysyn asiakkaan kokemuksia päivähoidon perhetyöntekijän työstä. Opinnäy-

tetyössäni en niinkään tarkastele työn toteuttamistapoja vaan etsin niistä saatujen koke-

muksien kautta mitkä asiat ovat työn sisällössä olleet merkityksellisiä perheiden hyvin-

voinnin tukemisessa. Työtä tehdään perheiden hyvinvoinnin takia ja on erittäin tärkeää 

työn kehittämisessä saada tietoa asiakkaiden kokemuksista. Mikä päivähoidon perhe-

työntekijän työssä on ollut heille ja heidän elämälleen tärkeää ja merkityksellistä. Per-

heiltä saatu tieto auttaa meitä fokusoimaan työtä oikeaan, hyödylliseen ja asiakaslähtöi-

sempään suuntaan.  

 

Toiseksi työssäni selvitän asiakkaiden kokemusten perusteella miten sosiaalipedagogi-

nen työorientaatio näkyy perhetyöntekijän työssä. Sosiaalipedagoginen ajattelu ja toi-

Työelämäläh-

töisyys: työn 

tarkastelu, 

yhteistyö 

Tutkimukselli-

suus: asiakkaan 

kokemukset, 

työn merkitys 

Kehittäminen: 

Työn profiloi-

tuminen, tiedon 

lisääminen   
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minta päivähoidossa alkoivat 90 –luvun loppupuolella ja 2000 –luvun alkupuolella löy-

tämään asemaansa päivähoidon kasvatustyössä. Viime vuosina sosiaalipedagogisesta 

työstä puhutaan vähemmän ja sen olemassaoloa ei riittävästi tuoda esiin. Itse arvostan 

sitä todella suuresti ja haluankin työlläni tuoda esiin sen teoreettista taustaa, ideologiaa 

ja osoittaa, että sosiaalipedagogista työtä tehdään perheiden kanssa. Tarkastelen päivä-

hoidon perhetyöntekijän työtä sosiaalipedagogisesta näkökulmasta ja sen avulla haluan 

vahvistaa päivähoidon perhetyöntekijän työn näkemistä sosiaalipedagogisena työnä. 

Tämä tarkastelu toivottavasti antaa ideoita ja suuntaa kehitettäessä päivähoidon perhe-

työntekijän työn määritystä, koulutustarvetta ja ammattipätevyyden vaatimuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Tutkimusasetelma 

 

 

Työelämään kuuluu oleellisena osana työtoiminnan kehittäminen. Tutkimuksellinen 

kehittämistoiminta rakentuu kehittämisprosessin, toimijoiden osallisuuden ja tiedontuo-

tannon näkökulmien yhdistämisen kautta. (Toikko & Rantanen 2009, 9.) Uusi työmuo-

to, päivähoidon perhetyöntekijän työ, etsii muotoaan ja asemaansa päivähoidon palve-

luna. Opinnäytetyöni tehtävä on tiedon tuottamisella kehittää päivähoidon perhetyönte-

kijän työn parempaa profiloitumista asiakkaan kokemuksia hyödyntäen. Profiloitumisel-
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la tarkoitan työnkuvan ja ammatin määrittelyn parantamista, selkeytymistä ja ammatti-

pätevyyden ja osaamisen vaatimusten esiin tuomista. Profiloituminen ja ammatin tar-

peellisuuden osoittaminen tarvitsee lisää syvempää tietoa asiakkaan näkökulmasta. Nos-

tan esiin johtopäätöksissä ja pohdinnassa päivähoidon perhetyöntekijän työn kehittä-

misnäkökulmia. 

 

Opinnäytetyöstä toivon olevan hyötyä mukana olevien kuntien lisäksi myös muille päi-

vähoito-organisaatiolle. Opinnäytetyöstä saatava tieto kiinnostaa erityisesti organisaati-

oita, joissa toimii perhetyöntekijä päivähoidossa ja niitä, jotka kehittävät toimintaa tai 

harkitsevat työn aloittamista. Tulen opinnäytetyötä lähettämään luettavaksi moniin eri 

kuntiin. Päivähoidon perhetyöntekijän työstä on vielä liian vähän tietoa tarjolla, joten 

tavoitteeni on opinnäytetyölläni lisätä tietoa aiheesta. 
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3 PÄIVÄHOIDON PERHETYÖNTEKIJÄN TYÖN TARKASTELUA 

 

 

3.1 Päivähoito lapsiperheiden palvelua 

 

Pienten lasten vuorovaikutuksellista kasvatustyötä, oppimisen ja kehittymisen tukemista 

ja ohjaamista kutsutaan varhaiskasvatukseksi. Varhaiskasvatustyöllä tuetaan perheitä 

ennen lapsen oppivelvollisuus iän alkamista. Varhaiskasvatusta toteutetaan vanhempien 

ja kasvatustyötä toteuttavien eri organisaatioiden ja palveluntuottajien ammattilaisten 

kanssa tehtävässä yhteistyössä. Keskeisin varhaiskasvatuspalvelu on päivähoito. (Stakes 

2005, 11.) 

 

Varhaiskasvatustyö yhteiskunnan järjestämänä perustuu valtakunnalliseen ja kunnalli-

seen ohjaukseen. Valtakunnallinen vaikuttaminen toteutuu lakien, asetusten, valtakun-

nallisten linjauksien, kasvatus- ja -opetusperusteiden määrityksien ja ohjauksien kautta. 

Kunnallinen ohjaus suoritetaan kunnan omien varhaiskasvatuslinjauksien, strategioiden 

ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaan. Kuntien eri toimintayksiköt, 

esim. päiväkodit ja esiopetusryhmät, toteuttavat lisäksi hoito- ja kasvatustyössään vielä 

omia yksikkökohtaisia ja lapselle itselle tehtyjä suunnitelmia. (Stakes 2005, 8–9.) 

 

Päivähoidon ydintehtävä on lasten hoitaminen, kasvatus ja opetus. Niiden välille ei voi 

varsinaista rajaa vetää, koska ne usein yhdistyvät toisiinsa päivähoidon arjen toimin-

noissa. Perustehtäviin kuuluu myös yhteistyö vanhempien kanssa, verkostotyö eri am-

mattiryhmien kanssa ja toimia lastensuojelun tukitoimena. Päivähoidossa huomioidaan 

lapsen etu. Lapselle tulee tarjota turvallinen ja välittävä kasvuympäristö, jossa hänellä 

on mahdollisuus tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Lapsi saa päivähoidossa 

ikänsä ja kehitystasonsa mukaista huolenpitoa, ymmärrystä, toimintaa ja valvontaa. 

(Koivunen 2009, 11–12, 32.)  

 

Suomessa vuonna 2010 päivähoidossa oli 223 000 lasta. Suomalaisista 1-6 vuotiaista 

lapsista 62 prosenttia oli päivähoidossa. Pääosa alle 1-vuotiaista lapsista hoidetaan ko-

tona. 3-5 vuotiaista lapsista päivähoidossa on 73 prosenttia.  Päivähoitolapsista 92 pro-

senttia oli kunnallisessa päivähoidossa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011.) Ku-

vassa (kuvio 3) olevasta taulukosta näkee päivähoitolasten määrän vuodesta 1985 vuo-
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teen 2010. Päivähoito on suosittu palvelu lapsiperheille. Pylväistä näkee kuinka suuri 

osa lapsista on päivähoidon palvelun piirissä. Vuonna 2010 päivähoito siis kohtaa useita 

kertoja viikossa 62 prosenttia alle kouluikäisten lasten perheistä. Tämän jo valmiiksi 

suositun peruspalvelun yhteyteen kannattaisi mielestäni kehittää laajempaa perheitä 

tukevaa toimintaa. 

 

 

 

KUVIO 3. Päivähoidossa olevat lapset vuosina 1985–2010 (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2011.) 

 

 

3.2 Päivähoitoa ohjaavat lait ja sopimukset 

 

Päivähoitopalvelun piirissä on päivittäin suuri joukko alle kouluikäisiä lapsia ja heidän 

perheitään. Päivähoidon vaikutus lasten ja perheiden elämässä on merkittävä ja tärkeä. 

Yhteiskuntamme on rakentanut Suomeen vahvan päivähoitojärjestelmän, jonka toimin-

taa ohjaa ja säätelee monipuolinen oma lainsäädäntö sekä muut lapsen oikeuksia ja tur-

vaa koskevat lait ja sopimukset. Esittelen seuraavaksi lait ja sopimukset, jotka ovat päi-

vähoidon perhetyöntekijän työn näkökulmasta katsottuna merkityksellisimmät. 

 

Laki lasten päivähoidosta (36/1973) takaa perheille oikeuden saada lapselle päivähoitoa 

ennen oppimisvelvollisuuden alkamista tai erityisten olosuhteiden johdosta. Laki ohjaa 
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päivähoidon työtä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön lasten kasvatuksessa ja kehit-

tymisen tukemisessa. Päivähoidon tulee tarjota lapsille hoidossa jatkuvat, turvalliset ja 

lämpimät ihmissuhteet sekä lapsen tarpeet huomioiva kasvuympäristö. (Päivähoidon 

lakiopas 2010, 23–24.) Laki nostaa esiin yhteistyön merkityksen lasten perheiden kans-

sa sekä hyvät ihmissuhteet ja turvallisen kasvuympäristön. Näitä päivähoidon henkilö-

kunta pitää yllä päivähoidon ympäristössä omassa perustyössään. Laki velvoittaa siis 

toimimaan näin päivähoidon aikana. Mutta voimmeko arjessa rajata tilanteet näin selke-

ästi. Lempäälän päivähoidon perhetyöntekijä Jokilan mukaan päivähoidon perhetyönte-

kijän työ on syntynyt tarpeesta syventää tätä yhteistyötä ja antaa tarvittaessa tukea per-

heelle myös lapsen kasvuympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin laajemmin (Jokila 2011). 

 

Lastensuojelulaki (417/2007) velvoittaa turvaamaan lapsen turvallisen kasvuympäris-

tön, jossa hänellä on mahdollisuus tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä 

erityiseen suojeluun. Lastensuojelulaki nostaa esiin ehkäisevän lastensuojelun tärkeyden 

ja siinä päivähoidolla on tärkeä rooli. Laki velvoittaa viranomaisia yhteistyöhön lasten 

hyvinvoinnin ja kasvuolojen suunnittelussa, edistämisessä ja seuraamisessa sekä pois-

tamaan epäkohtia ja ehkäistä niiden syntymistä. (Päivähoidon lakiopas 2010, 113–115.) 

Perhetyöntekijä Jokilan mukaan päivähoidon perhetyöntekijän työ perustuu juurikin 

lastensuojelulaissa esiin tulevaan ehkäisevän lastensuojelun tärkeyteen. Päivähoidon 

perhetyöllä pyritään tukemaan perheitä ajoissa ja näin välttämään vakavat ongelmat ja 

varsinainen lastensuojeluasiakkuus. (Jokila 2011.)  

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000) nostaa esiin asiakas-

lähtöisyyttä ja asiakkaan osallisuutta, asiakassuhteen luottamuksellisuutta ja asiakkaan 

oikeutta saada hyvää kohtelua ja palvelua. Laki vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoi-

keuden ja mielipiteiden huomioimista. Laki korostaa ymmärrettävää tiedottamista asi-

akkaan oikeuksista, velvollisuuksista ja tietoa häntä koskevien asioiden ja toimintojen 

vaihtoehdoista ja vaikutuksista. (Päivähoidon lakiopas 2010, 93–95.) Tämä laki on sosi-

aalialan asiakastyön ja sen vuorovaikutuksen perusta. Ilman asiakkaan kunnioittavaa 

kohtaamista ja arvostavaa osallistamista ei synny hedelmällistä maaperää vuorovaiku-

tukselle eikä myöskään sitä kautta sosiaalityölle. Työntekijä ei saisi kohdata perhettä 

valmiitten vastausten ja ratkaisujen kanssa. Suhteeseen ei saa syntyä asetelmaa, jossa 

työntekijä ylhäältä hallitsee tilannetta. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 185.) 
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Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimus (SopS 60/1991) velvoittaa 

jokaisen sopimuksessa mukana olevan valtion kunnioittamaan lasta, hänen etunsa ja 

osallisuutensa näkökulmaa. Yhteiskunnan tulee turvata toiminnallaan lapsen suojelu ja 

huolenpito. Sopimusvaltioiden tulee kunnioittaa lapsesta vastaavia henkilöitä ja lapsen 

hyvinvoinnin eteen tehtävässä työssä huomioida heidän vastuutaan, oikeuksiaan ja vel-

vollisuuksiaan. (Päivähoidon lakiopas 2010, 187–189.) On tärkeää kunnioittaa jokaisen 

ihmisen, lapsen kuin aikuisenkin, omaa asiantuntijuutta itsestään. Tavoitteena perhe-

työssä on löytää ja yhdistää perheen eri näkemyksistä yhteinen näkemys ja siihen toi-

mintamallit. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 114.) Perhetyöntekijä Jokila muistuttaa, että 

vanhempien vanhemmuutta, äitiyden ja isyyden merkitystä ja arvoa sekä siihen kuulu-

vaa vastuuta ja huolenpidon velvollisuutta tulee päivähoidon perhetyöntekijän korostaa 

ja arvostaa. Perhetyöntekijän tulee kannustaa ja tukea kun usko vanhemmuuteen horjuu 

ja auttaa vanhempia etsimään keinoja vanhemmuuden vastuun kantamiseen. (Jokila 

2011.) 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista ja 

siitä tehty varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet ohjaavat ja valvovat päivähoidon 

sisällöllistä toteuttamista ja toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen 

yhdenvertainen toteutuminen koko maassa ja lisätä henkilöstön ammatillista tietoisuut-

ta, vanhempien osallisuutta sekä moniammatillista yhteistyötä. (Stakes, 7.) Päivähoidon 

perhetyöntekijän työhön kuuluu konsultoida ja ohjata päivähoidon henkilöstöä lasten ja 

perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Varhaiskasvatuskeskusteluissa voi perhetyön-

tekijä olla tarvittaessa mukana vanhempien ja henkilökunnan tukena. Päivähoidon per-

hetyöntekijän työhön kuuluu oleellisena osana moniammatillinen työskentely. (Jokila 

2011.)  

 

 

3.3 Perhetyö 

 

Perhetyö on sosiaalivaltion yhteiskunnallista huolehtimista ja välittämistä omista jäse-

nistään (Rönkkö & Rytkönen 2010, 27). Perhetyötä toteutetaan monissa eri organisaati-

oissa. Tuottajina toimivat sosiaalityö, päivähoito, terveydenhuolto, koulu, järjestöt, seu-

rakunta, erityispalvelut, kotipalvelu, erilaiset projektit ja verkostot (Reijonen, M. 2005, 

21.)  
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Perhetyöstä ei ole yhtä selkeää määritelmää ja sen toimintatavat vaihtelevat eri sekto-

reilla. Yhdistävänä asiana kuitenkin nähdään perhetyön olevan työskentelyä tai toimi-

mista yhdessä perheiden kanssa hyvinvointia lisäävien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Perhetyötä toteutetaan yhdessä perheen kanssa ja mielellään kaikkien sen jäsenten kans-

sa.  Yhteistyössä on usein mukana myös muita perheen hyvinvoinnille tärkeitä tahoja. 

(Reijonen 2005, 10; Uusimäki 2005a, 3, 179.) Perhetyötä tekevät moniammatilliset tii-

mit yhteistyöllään ylittävät organisaatioiden rajoja ja hallinnollisia jakoja (Vuori & Nät-

kin 2007, 7.) 

 

Perheiden tarpeista muodostuu perhetyön toteuttamisen lähtökohta. Useimmiten per-

heillä on tarvetta saada apua ja tukea lapsen kasvuun ja kehittymiseen liittyviin kysy-

myksiin. Vanhemmuuden tukemisen lisäksi tavoitteena on koko perheen ja perhe-

elämän eheyttäminen ja arjen toimintakyvyn lisääminen. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 

27.)   

 

Perhetyön eri palvelujen toiminnan painotukset jaetaan ennaltaehkäisevään perhetyöhön 

ja lastensuojelun perhetyöhön, jonka työ on korjaavaa ja kuntouttavaa (Järvinen, Lanki-

nen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 32). Perheelle kohdistettu toimintamuoto 

riippuu perheen tarpeesta. Perhe voi tarvita esim. hyvin akuuttia lastensuojelun alaista 

perhetyötä ja vahvaa puuttumista perheen elämään tai tilapäistä ennaltaehkäisevää tukea 

ja ohjausta pienissä arjen huolissa. (Järvinen ym. 2007, 33). 

 

Perheiden hyvinvointia ylläpitävä sekä elämän muutostilanteissa ja arjen hetkellisissä 

huolta aiheuttavissa tilanteissa annettava perhetyö ovat ennaltaehkäisevää perhetyötä. 

Tarkoitus on varhaisella tukemisella ja perheen omien voimavarojen löytämisellä mah-

dollistaa perheen tilanteen paraneminen ennen vakavampien huolien ja ongelmien syn-

tyä. (Järvinen ym. 2007, 35.) 

 

Perhetyö voi olla työorganisaation perustyöhön liittyvä työn osa (Rönkkö & Rytkönen 

2010, 30). Päivähoidossa on kautta aikojen toteutettu perustyön ohessa perheiden tuke-

mista ja ohjaamista. Yhteydenpito vanhempien kanssa on osa työn arkea. Lasten asioista 

pidetään keskusteluita, vanhempainiltoja ja tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden per-

heen asioihin liittyvien tahojen kanssa. 
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 Päivähoidon uusi kasvatuskumppanuus käsite on noussut esiin Varhaiskasvatuksen 

valtakunnallisesta linjauksesta. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö sai tämän uuden kä-

sitteen kautta vahvemman arvon ja syvemmän aseman päivähoidon arjessa. Käsite sisäl-

tää tietoista sitoutumista, tasavertaista kohtaamista ja luottamusta vanhempien ja henki-

löstön yhteistoimintaan lapsen parhaaksi. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimmät kasvatta-

jat ja päivähoidon henkilökunta tukee heitä tässä tehtävässä oman ammattitaitonsa ja 

kokemuksensa kautta. Henkilökunta vastaa kasvatuskumppanuuden syntymisestä ja 

ohjaa sen etenemistä ja toteuttamista päivähoidon arjessa. (Stakes 2005, 31.) 

 

Arjen haasteet, työn mukanaan tuomat paineet ja sosiaalisen verkoston vähyys ovat li-

sänneet perhetyön tarvetta lapsiperheiden keskuudessa. Mahdollisuudet toteuttaa per-

heiden tarvitsemaa kokonaisvaltaisempaa perhetyötä ovat päivähoidossa kuitenkin rajal-

liset osaamisen ja ajankäytön suhteen.  Tästä syystä päivähoidossa on alettu viime vuosi 

kymmenen aikana kehittämään päivähoidon perhetyötä myös omaksi itsenäiseksi työ-

muodokseen. Kyseessä on siis työmuoto, jossa työntekijän tehtävä on kohdistettu, suun-

niteltu ja keskitetty suoraan perhetyöhön. Perhetyöntekijällä on oma perustehtävä ja 

toimenkuva, jota hän toteuttaa itsenäisesti omilla työtavoillaan. (Rönkkö & Rytkönen 

2010, 31.) 

 

Perheille tutuissa varhaiskasvatuksen ympäristöissä voidaan toteuttaa sosiaalipedagogis-

ta työtä moniammatillisella yhteistyöllä ilman että perhe saa jonkinlaisen erityisyyttä 

kuvaavan leiman. Tämän onnistuminen vaatii kuitenkin moniammatillisen yhteistyön 

kehittämistä ja henkilöstön osaamisen laajentamista sosiaalipedagogisen työn suuntaan. 

(Tast 2007, 27–28.) 

  

 

3.4 Päivähoidon perhetyöntekijän työ 

 

Päivähoidon oma perhetyöntekijä on uusi ja vielä harvinainen työmuoto. Suomesta löy-

tyy kuntia, joissa perhetyöntekijän työ on vakiinnuttanut paikkansa päivähoidossa. Työn 

tavoitteena on ollut tuen ja avun antaminen perheiden sosiaaliseen selviytymiseen ja 

jaksamiseen vanhemmuuden haasteissa, ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista ja vä-

hentää erikoispalveluiden käytön tarvetta. 
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Kävin tutustumassa kesällä 2011 Lempäälän, Nokian ja Sipoon päivähoidon perhetyön-

tekijöiden työhön. Kirjallisuudesta saamani tiedon lisäksi oli todella opettavaista käydä 

keskustelua suoraan päivähoidon perhetyöntekijöiden itsensä kanssa. Päivähoidon per-

hetyöntekijöillä oli oma toimipiste, johon perheillä oli mahdollisimman helppo tulla. 

Lempäälässä ja Nokialla perhetyöntekijöiden toimipisteet olivat päiväkodin yhteydessä 

ja Sipoossa osana muita perhepalveluita.  

 

Päivähoidon perhetyöntekijän työ on ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsiperheille. 

Sitä tarjotaan päivähoidon arjessa ”matalan kynnyksen palveluna”, jossa korostetaan 

ratkaisukeskeistä, voimavaroja vahvistavaa ja dialogista työtapaa. ( Marttinen & Siika-

oja 2009, 36.)  

 

Päivähoidon perhetyöntekijän työn ja asiakasperheisiin kohdistetun toiminnan tavoit-

teena on ohjata ja tukea perheitä arjen haastavissa elämäntilanteissa. Työhön kuuluu 

päivähoidon henkilöstön avustaminen ja heidän konsultointinsa lasten, heidän perheiden 

ja muiden mahdollisten tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Perhetyöntekijä on per-

heen tukena moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. (Toimintasuunnitelma Nokia, 

2011.) 

 

Päivähoidon perhetyöntekijän työ perustuu varhaiskasvatustyön menetelmiin ja sosiaa-

lipedagogiseen toimintatapaan. Työn lähtökohta on asiakkaan näkyväksi tekeminen ja 

yhdessä tavoitteellisen tekemisen suunnittelu ja toteuttaminen sovitusti perhetyöntekijän 

kannustuksen ja tuen avulla. Tarkoitus on toiminnalla selkiyttää kodin arkea ja vahvis-

taa perheen vuorovaikutusta. Toimintamuodot perheiden kanssa sisältävät perheiden 

kanssa käytäviä keskusteluja, kotikäyntejä, vertaisryhmä toimintoja ja yhteistyötä per-

heille tärkeiden tahojen ja palveluiden kanssa. (Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevän 

perhetyön toimintasuunnitelma, 2011.) 

 

Nokialla perhetyöntekijä Olli toimi varhaiskasvatuksen perhetyöntekijänä nimikkeellä. 

Muista yhteistyökumppaneista poiketen siellä perhetyöntekijä on vahvasti osana myös 

yhden päiväkodin arkea. Osa perhetyön asiakkaista on tämän päiväkodin arjessa muka-

na perhepäivinä. Päivien aikana tuetaan perhettä arjen kasvatuksellisissa, vuorovaiku-
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tuksellisissa asioissa ja palveluohjauksen kautta opastetaan vanhempia yhteistyössä 

muiden palvelujen ja tahojen kanssa. (Olli 2011.)  

 

Perhetyöntekijä Ollin kokemuksen mukaan perhetyöntekijälle tärkeitä ominaisuuksia 

ovat vuorovaikutustaidot, spontaanisuus, valmius nopeisiin muutoksiin ja kykyä aistia 

asiakkaan tarve. Vuorovaikutuksessa tulee kuunnella asiakasta, herätellä häntä ajattele-

maan itse elämäntilannettaan, pitää kyetä rohkeasti ottamaan esille vaikeitakin asioita ja 

kannustaa häntä toimimaan kohti parempaa huomista. (Olli 2011.)  

 

Sipoossa työskentelevän päivähoidon perhetyöntekijä Nuutisen mukaan perhetyönteki-

jän työssä tarvitaan rohkeutta heittäytyä hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin, hänen pitää 

suhtautua perheen toimintoihin rennosti, mutta jämptisti. Tärkeiden tekojen lisäksi on 

tärkeää löytää oikeat sanat. Rehevää huumoria tarvitaan elämässä niin arjessa kuin työs-

säkin. Perhetyöntekijän on tärkeää pitää aina tavoite mielessä, ”miksi olen täällä, mikä 

on tavoite”. Asiakassuhteessa on tärkeää kyetä menemään lähelle perhettä, mutta pystyä 

katsomaan tilannetta ammatillisesti ja toimia sen mukaan. (Nuutinen, 2011.) Perhetyön-

tekijöiden kanssa puhuttiin työn tekemisestä oman persoonan kautta. Oma persoona on 

pelissä ja työ muotoutuu persoonan mukaan, vain sitä kautta voi tehdä työnsä hyvin ja 

myös jaksaa tehdä tätä vaativaa työtä (Nuutinen 2011). 

 

Jokilan (2011) mukaan päivähoidon perhetyöntekijän työ perustuu vuorovaikutussuh-

teelle, jonka luominen asiakkaaseen tarvitsee kykyä nähdä miten se luodaan kenenkin 

asiakkaan kanssa. Toiselle toimii vakava puhe, toisille huumori (Jokila 2011). Jokainen 

perhetyöntekijä muodosti asiakkaan kanssa yhteisiä toimintatavoitteita tai sopimuksia 

siitä, miten jatkossa toimitaan. Perheet tarvitsevat työntekijältä kannustusta ja tukea 

yhdessä sovittujen asioiden kiinnipitämisestä ja toteuttamisesta (Olli 2011).  

 

Ratkaisukeskeinen työskentely on yksi perhetyöntekijöiden käytössä oleva voimavaroja 

vahvistava työmenetelmä (Jokila 2011). Asiakas itse määrittää toivotun tulevaisuuden 

tilan. Tähän ongelmattomampaan tilaan päästääkseen asiakas yhdessä työntekijän tuella 

asettaa tavoitteita ja toteuttaa käytännön toimia niiden toteuttamiseen. Ratkaisukeskei-

sessä työskentelyssä etsitään onnistumisia, ratkaisuja ja uskotaan omaan osaamiseen. 

(Rönkkö & Rytkönen 2010, 190–191.) 
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Ratkaisukeskeisyyden juuret löytyvät yhdysvaltalaisesta terapiatyöstä. Psykiatri Milton 

H. Erickson jo 1950-luvulla nosti työssään esiin asiakkaan kuulemisen ja yksilöllisyy-

den huomioimisen. Hän uskoi ihmisen omiin taitoihin, tietoihin ja kykyihin. Elämän 

ongelmatilanteista selviydytään ihmisten omien voimavarojen voimalla. Myönteisellä 

uteliaisuudella autetaan esiin voimavarat, joita ihminen aina ei itse huomaa omaavansa. 

Ratkaisukeskeisyyden käsitevaihtoehtoina on käytetty voimavarakeskeisyyttä ja tavoi-

tekeskeisyyttä. (Hirvihuhta & Litovaara 2009, 62–63.)  

 

Milton (Hirvihuhta & Litovaara 2009) oli taitava luomaan kontaktin ihmisiin ja sen 

avulla hän saikin ihmiset toimimaan sitoutuneesti. Hänen asiakkailleen antamat kotiteh-

tävät tuottivat hyviä tuloksia. Hänen oppilaansa kehittivät eteenpäin työtapaa, jossa on-

gelmat nähtiin johtuvan tavoista, joilla niitä yritettiin ratkaista eikä ongelmasta itses-

sään. Perheterapeutit jalostivat uutta ajattelua perheiden kanssa tehtävässä työssä. Teh-

tävien avulla asiakasta autettiin löytämään uusia keinoja ongelman ratkaisemiseksi. 

Suomeen ratkaisukeskeisyys rantautui 1970-luvun puolivälissä. (Hirvihuhta & Litovaa-

ra 2009, 62–63.) Kuitenkin vasta 1990-luvulla psykiatri Ben Furman sai aikaan Suo-

messa ratkaisukeskeisyyden läpimurron terapeuttisena työskentelymallina (Kemppinen 

& Rouvinen-Kemppinen 1998, 16). 

 

Suoraan päivähoidon perhetyöntekijän työstä ei ole tietojeni mukaan tehty tutkimuksia, 

muuten kuin opintojen päätöstehtävien tai hankeraporttien yhteydessä. Vuonna 2009 

perhetyön erikoistumisopinnoissa Hanna Marttinen ja Sari Siikaoja ovat tehneet loppu-

työnään kehittämistehtävän, jossa he ovat tehneet selvitystä päivähoidon perhetyönteki-

jän toimenkuvasta. Kohdejoukkona heillä oli seitsemän päivähoidon perhetyöntekijää 

Etelä-Suomen alueelta. Heidän kehittämistehtävästään nostan esiin muutamia tärkeitä 

tuloksia. 

 

Selvityksen tulosten mukaan päivähoidon perhetyöntekijää työllisti eniten lasten kasva-

tukselliset asiat, huoli lapsesta ja vuorovaikutuspulmat vanhemman ja lapsen välillä. 

Seuraavaksi tuli työskentely parisuhdeongelmien, vanhemman mielenterveysongelman 

ja avioeroihin liittyvien tilanteiden parissa. Perheeseen tullut uusi jäsen tai vanhemman 

päihdeongelmat aiheuttivat tuen tarvetta kolmanneksi eniten. Muita perhetyöntekijää 

työllistäviä tilanteita perheissä olivat perheen muuttaminen, sairaus perheessä, heikko 

taloudellinen tilanne ja työttömyys. Myös kaukana sukulaisista asuminen aiheutti per-
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heelle yksinäisyyttä. Muutama perhetyöntekijä oli tehnyt työtä perheissä lapseen koh-

distuvan väkivallan takia. (Marttinen & Siikaoja 2009, 29.) 

 

Kaikki työntekijät käyttivät työssään voimavarakeskeistä, dialogista ja ratkaisukeskeistä 

työtapaa. Huoliin ja arkipäivän toimimattomuuteen liittyvien asioiden kuuntelemisen, 

neuvonnan ja ohjauksen lisäksi tarvittiin konkreettista ohjausta perheen arkielämän 

elämänhallintaan. Perhetyöntekijät olivat antaneet myös kognitiivista ja emotionaalista 

tukea. Selvityksestä tulee ilmi tarve myös avustaa ja ohjata perheitä muiden tuki- ja 

verkostopalvelujen piiriin. (Marttinen & Siikaoja 2009, 29–30.) 

 

Johtopäätöksissään Marttinen ja Siikaoja (2009) korostavat päivähoidon perhetyönteki-

jän mahdollisuutta auttaa perheitä nopeasti huolten esiin tullessa. Perhetyöntekijän 

luokse pääsi juttelemaan myös ilman ajanvarausta ja välttämällä aikaa kuluttavaa orga-

nisaation järjestelmällisyyden läpikäymistä. Nopealla avulla voidaan välttää ongelmien 

syveneminen ja lisääntyminen. (Marttinen & Siikaoja 2009, 36). 

 

Päivähoidon perhetyöntekijöiden sosiaalialan ammatillinen koulutus on tällä hetkellä 

hyvin vaihtelevaa. Marttisen ja Siikaojan (2009) tekemässä selvityksessä seitsemästä 

perhetyöntekijästä kolmella oli ammatillinen koulutus, yhdellä opistotason tutkinto ja 

kolmella henkilöllä ammattikorkeakoulututkinto. Työssäni mukana olevien perhetyön-

tekijöiden koulutus vaihteli myös ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulutut-

kintoon.  

 

Martikainen ja Siikaoja (2009) kirjoittavat yhteiskunnan muutosten aiheuttamasta uu-

desta palvelurakenne tarpeesta. Perheet tarvitsevat laajempaa osaamista peruspalveluis-

sa. Päivähoidon perhetyöntekijän työ päivähoidossa vastaisi tähän tarpeeseen. Selvitys 

vahvistaa päivähoidon perhetyöntekijän työn tarpeen tärkeyden ja hyödyn perheiden 

elinolojen ja hyvinvoinnin tukemisessa ja parantamisessa. Päivähoidon perhetyöntekijän 

työ tarvitsee ansaitsemansa arvon. Työ pitää tulevaisuudessa määritellä laadun, sisällön 

ja työn vaatimusten perusteella ja sitä kautta asettaa sille tarpeelliset koulutusvaatimuk-

set. (Marttinen & Siikaoja 2009, 38). 

 

Miten päivähoidon perhetyö sitten eroaa lastensuojelun avohuollon perhetyöstä ja mitä 

yhteistä niillä on. Tarkastelin asiaa Annina Myllärniemen tutkimuksen kautta. Tutkimus 
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on tehty Heikki Waris- instituutin hankkeessa vuonna 2007. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli tuottaa käytännön läheistä tietoa lastensuojelun avohuollon perhetyöstä. (Myllärnie-

mi 2007.) Lastensuojelun perhetyö on sosiaaliviraston/sosiaalitoimen alainen avohuol-

lon tukitoimi, johon perheitä ohjataan lastensuojelun sosiaalityöntekijän toimesta. Per-

heet ovat pääsääntöisesti mukana lastensuojeluasiakkuuden prosessissa. Prosessin aluksi 

arvioidaan kriteerit, joiden perusteella perhetyön tarvetta perheessä tarkastellaan esim. 

lapsen tarpeita vaarantavat tekijät. Lastensuojeluasiakkuus tarkoittaa perhetyölle lasten-

suojelullisen tuen ja kontrollin yhteyttä. Lastensuojelun sosiaalityön asiakkuudesta per-

hetyön asiakkuus poikkeaa siinä, että työtä pyritään toteuttamaan yhteistyössä perheen 

kanssa heidän omalla suostumuksellaan. (Myllärniemi 2007, 9–10.)  

 

Päivähoidon perhetyöntekijän työ perustuu ennaltaehkäisevästi perheiden arjen tukemi-

seen pääsääntöisesti jo pienten huolten johdosta (Jokila 2011). Lastensuojeluasiakkuu-

den kriteerit perhetyölle vaativat huomattavasti isomman huolen ja riskin lapsen hyvin-

voinnin vaarantumisesta esim. vanhemman masennus, päihdeongelma. Lastensuojelun 

avohuollon perhetyön tarve on valtava ja työ on priorisoitunut tämän tutkimushankkees-

ta saadun selvityksen mukaan eniten korjaavaan ja kuntouttavaan perhetyöhön, vaikka 

strategisesti on pyritty perhetyön aloittamiseen mahdollisimman varhain. (Myllärniemi 

2007, 9, 82–83). 

 

Työmenetelmiltään perhetyö ei varsinaisesti suuresti eroa päivähoidon ja lastensuojelun 

avohuollon välillä. Myllärniemi (2007) määrittelee lastensuojelun avohuollon perhetyön 

ensisijaisesti kotiin tehtäväksi konkreettiseksi tueksi, avuksi ja ohjaukseksi perheiden 

arjen ja vuorovaikutuksen haasteisiin. Työssä huomioidaan ja autetaan sekä vanhempia 

että lapsia. Tutkimuksessa selvitettiin hanketyöskentelyn perhetyön orientaatioita. 

Orientaatio muodostuu tietorakenteista ja työtavoista, joilla työtä toteutetaan. (Myllär-

niemi 2007, 83). 

 

Myllärniemi (2007) jakaa tutkimuksesta esiin tulleet orientaatiot eri kategorioihin. Tuki-

ideologia sisältää asiakkaan ehdoilla ja asiakaslähtöisesti toimimisen periaatteen lasten-

suojeluasiakkuuden sidokset huomioiden. Tärkeää on luottamuksellisuus ja asiakkaan 

yhteistyöhalukkuus. Vanhemmuuden tukeminen ja arviointi on perhetyön orientaatio, 

jossa vanhemmuus ja lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhde on työn keskiössä. 

Vanhemmuutta katsotaan lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. (Myllärniemi 2007, 20). 
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Perhetyötä toteutetaan toiminnallisesti arjen toiminnoissa perheen omassa autenttisessa 

elämässä. Yhteneväistä edelleen eri perhetyö yksiköiden työtavoissa on ratkaisukeskei-

syys ja muutosorientoituneisuus. Perheen omat voimavarat ja vahvuudet pyritään saa-

maan käyttöön, ongelmiin lähdetään etsimään ratkaisuja ja sitä kautta saamaan elämään 

muutosta parempaan. (Myllärniemi 2007, 21.) 

 

Lapsen tarpeiden näkyväksi tekeminen ja lapsen kokonaisvaltainen tukeminen on tärkeä 

työorientaatio. Myllärniemi (2007) kirjoittaa, että perhetyöntekijällä on tehtävä toimia 

lapsen tarpeiden tulkkina ja niiden toteuttamisen edesauttaja. Työorientaationa van-

hemman tukeminen huomioi lapsen vanhemman hyvinvointia ja jaksamista. Samasta 

asiasta puhuimme päivähoidon perhetyöntekijöiden kanssa. Lapsen hyvinvointiin vai-

kuttaa suuresti kuinka äiti ja isä voivat oman itsensä kanssa. On vaikea olla riittävän 

hyvä vanhempi ja kasvattaja, jos oma hyvinvointi on järkkynyt pahasti raiteiltaan. (Myl-

lärniemi 2007, 22.) 

 

Perhetyö perustuu vuorovaikutukselliseen työhön. Sekä Myllärniemen tutkimus että 

perhetyöntekijöiltä saatu tieto vahvistavat vuorovaikutuksen olevan tärkein työmene-

telmä. Vuorovaikutus on kohtaamista, kuuntelemista, läsnäoloa ja toiminnallisuutta 

(Myllärniemi 2007, 22). Viimeinen Myllärniemen esittämä orientaatio on jatkuvuus ja 

intensiivisyys. Tässä on eroa päivähoidon perhetyön ja lastensuojelun avohuollon per-

hetyön välillä. Lempäälän päivähoidon perhetyöntekijä Jokilan mukaan päivähoidon 

perhetyöntekijä voi antaa tukea ja neuvoa kertaluontoisesti tai muutaman viikon ajan 

sekä tarvittaessa myös pitempiaikaisesti (Jokila 2011). Tämä ero johtuu varmasti siitä 

suurimmasta erosta näiden kahden työkentän välillä eli perheiden huolten ja ongelmien 

vakavuuden tasosta. Lastensuojelun avohuollon perhetyön perheiden ongelmien moni-

naisuus, laajuus ja vakavuus tarvitsevat perhetyöntekijöiltä intensiivistä ja pitempiai-

kaista tukea ja apua. 

 

 

3.5 Sosiaalipedagogiikka päivähoidon perhetyöntekijän työorientaationa 

 

Profiloitaessa ja kehitettäessä työnkuvaa tarvitaan taustalle teoreettisia lähtökohtia. Päi-

vähoidon perhetyöntekijän työstä kirjoitetaan ja puhutaan hyvin vähän sosiaalipedago-
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gisena työmuotona. Työni tarkoitus on tuoda esiin päivähoidon perhetyöntekijän näke-

mistä sosiaalipedagogisena työnä. Sosiaalipedagogiikan historia pitää sisällään erisuun-

taisia perinteitä kulttuuriympäristöstä ja sen tarpeista riippuen. Työssäni esittelen lyhy-

esti eri painotusalueiden yhteneväistä teoreettista pohjaa sosiaalipedagogisesta ammatil-

lisuudesta erittäin paljon arvostamieni, suomalaisen sosiaalipedagogiikan asiantuntijoi-

den, Juha Hämäläisen ja Leena Kurjen kirjoitusten kautta. Sosiaalipedagogista ammatil-

lisuutta tarkastelen tarkemmin Alf Roonbyn ja Bent Madsenin teoreettisten näkemysten 

pohjalta sitoen niitä omaan työhöni ja pohtien niitä näkökulmani kautta.  

 

Sosiaalipedagoginen ajattelu ja toiminta syntyi 1800-luvun loppupuolella tarpeesta 

eheyttää kaupungistumisen, teollistumisen ja modernin elämäntavan rikkomaa sosiali-

saatiota ja pyrkimyksestä vaalia sosiaalisen yhtenäisyyden perinteitä. Sosiaalipedago-

giikalla haluttiin ehkäistä ja lievittää tämän yhteiskunta rakenteen muutoksen varjopuo-

lia ja siitä seuraavia sosiaalisia ongelmia kuten esim. vanhempien kasvatuskyvyn heik-

keneminen ja sitä kautta lasten laiminlyönnin ongelmien lisääntyminen. Uuden ajan 

murros synnytti ihmiskuvan muutoksen. Ihminen nähtiin rationaalisena, itsenäisenä, 

oman elämänsä vaikuttajana ja itsestään huolehtivana vastuuta kantavana subjektina ja 

yhteiskunnan jäsenenä. Sosiaalipedagogian tarkoitus oli kasvattaa ja tukea ihmistä tähän 

ihmiskuvaan kasvamisessa ja kehittymisessä. (Hämäläinen & Kurki 1997, 11–12). 

 

Sosiaalipedagogiikka nähdään tieteenä ja tutkimusalana sekä oppialana ja käytännön 

kasvatustyönä. Sosiaalipedagogiikan käsitteen useat eri merkitykset ja käyttötavat ovat 

rikkaus, mutta myös todellinen haaste sen teoreettisen ymmärryksen luomiselle. Yhteis-

tä eri näkemyksillä ja toiminnoilla on kuitenkin ihmisten huono-osaisuuden ja syrjäy-

tymisen vähentäminen ja ehkäiseminen ihmisten kasvun ja kasvatuksen kautta yhtei-

söissä ja yhteiskunnassa. Yhteinen kohde on ihmisen kasvun ja kehittymisen prosessi. 

Prosessia tukemalla ihmisten osallisuutta ja subjektiutta yhteiskunnan kansalaisena vah-

vistetaan sekä parannetaan ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa. 

(Hämäläinen 2007, 10–14.) 

 

Sosiaalipedagogiikka toimintatieteenä ei keskity vain ongelmien käsittelyyn vaan hakee 

ratkaisuja, tekee pedagogisia strategioita, kehittää pedagogisia työmuotoja ja niiden 

toteuttamisympäristöjä. (Hämäläinen 2007, 14.) Sosiaalipedagogisen kasvatusajattelun 

lähtökohta on ihmisten osallistaminen dialogiseen prosessiin. Tässä prosessissa ihmisiä 
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kannustetaan ja aktivoidaan toimintaan elinolojen parantamiseen heidän omassa elämäs-

sään ja yhteisöissä. Dialogisen suhteen keskeisiä elementtejä on joustavuus, luovuus, 

spontaanisuus ja tilanne herkkyys. (Hämäläinen & Kurki 1997, 19.) 

 

Ihmisen kasvun ja kehittymisen prosessi tarvitsee innostajan mukana oloa. Sosiaalipe-

dagogiikka näkee työntekijän ammatin innostajan roolina. Innostaminen ammattina tar-

koittaa innostamisen tehtävien ja toimintojen toteuttamista, ihmisten kannustamista ja 

innostamista aktiiviseen toimintaan. Hän on läsnä ihmisten arjessa ja tekee siellä moti-

vointityötä ihmisen ja yhteisöjen oman aktiivisuuden vahvistamiseksi. Tällaisella innos-

tustyötä tekevällä, sosiaalisella kasvattajalla on oltava tiettyjä ominaisuuksia. Hänen on 

tunnettava toimintaympäristönsä ja ihmisen kenen kasvun prosessia on tukemassa. In-

nostajan ammatillisuus perustuu palvelu asenteeseen. Innostaja hyväksyy ja kunnioittaa 

ihmistä oman elämänsä subjektina ja autonomisena henkilönä. Luottamus ihmisten 

omiin kykyihin ja taitoihin ratkaista ongelmia ja kehittyä innostajan ihmisenä on amma-

tillisuudessa tärkeää. (Hämäläinen & Kurki 1997, 231–232.) 

 

Tietoa kasvatustyöstä ja lainsäädännöstä tarvitaan aina, mutta suuri merkitys on innosta-

jan persoonallisilla ominaisuuksilla. Kyvyt innostuneesti ja motivoituneesti luoda ja 

ylläpitää sosiaalista toimintaa ja sosiaalisia suhteita ovat tärkeimpiä ominaisuuksia in-

nostajan työssä. Itsetuntemusta, avoimuutta ja oman itsensä kanssa tasapainossa olemis-

ta pidetään vahvuuksina sosiaalisen kasvattajan ominaisuuksissa, koska työssä joutuu 

kohtaamaan erilaisia ongelmia ja paineita. (Hämäläinen & Kurki 1997, 231–232.) 

 

Ruotsalainen Alf Ronnby on pohtinut sosiaalityön erilaisia toimintalinjoja. Sosiaalipe-

dagogisessa työssä on hänen mielestään kyse ihmisten aktivoimisesta ja innostamisesta 

muuttamaan itse omaa ongelmallista tai epätyydyttävää tilannettaan ja kehittämään itse-

ään tämän muutoksen aikana. Ronnby on koonnut näkemyksensä sosiaalipedagogisesta 

toimintalinjasta kuuteen tiivistettyyn periaatteeseen. (Ronnby 1986, 271–273.) 

 

Ankkuroitumisperiaate nostaa esiin ihmisen itsensä merkityksen toimijana oman elämän 

tilanteensa parantajana, ongelmien ratkaisijana ja saavutusten tekijänä. Tämä Ronnbyn 

esiin tuoma näkemys vaatii työntekijältä vahvaa uskoa asiakkaan omiin kykyihin ja oi-

keaa asennetta antaa asiakkaalle vahva rooli asiakassuhteessa. Mielestäni tämä on iso 

haaste sosiaalialalla, jossa perinne autoritääriselle sosiaalityölle on ollut vahva. 
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Kenttäperiaatteessa on kyse toimintaympäristön merkityksestä. Sosiaalipedagogista 

työtä tehdään ihmisten kanssa heidän omassa tutussa ympäristössään. Sosiaalipedagogi-

nen ammatillisuus syntyy kyvystä jakaa ihmisten kanssa heidän arkeaan. Työtä suorite-

taan asiakkaan ”kentällä”. 

 

Liikkeellepanoperiaate kuvaa työn lähtökohtaa. Tarkoitus on saada ihmisten piilossa 

olevat omat voimavarat ja mahdollisuudet esiin ja tarvittaessa kehittää niitä. Tämä 

Ronnbyn asettama työn lähtökohta vaatii asiakkaan tuntemista. Toisen tunteminen tar-

vitsee pitempiaikaista vuorovaikutusta ja yhdessä olemista.  

 

Toimintaperiaate korostaa ihmisen omaa subjektiutta. Ihminen itse on muutosprosessin-

sa aktiivinen ja motivoitunut vaikuttaja ja toimija. Muutosprosessin ja toiminnan kautta 

ihmisten tulee nähdä omia kykyjään ja mahdollisuuksiaan kehittää elämäänsä ja poistaa 

sitä heikentäviä olosuhteita.  

 

Tiedostamisperiaate pitää tärkeänä ihmisten ymmärrystä ja tietoa omasta tilanteestaan 

ja todellisuudestaan sosiaalisissa, poliittisissa ja taloudellisissa yhteyksissä. Tämä vaatii 

asiakassuhteessa avointa keskustelua ja elämäntilanteen realistista käsittelyä.  

 

Itsekontrolliperiaate pitää tärkeänä, että toiminnalla tavoitellaan ihmistä itseänsä kiin-

nostavaa tulosta. Työtä on tärkeä toteuttaa elämänmuutosta tekevän ehdoilla. Mielestäni 

on tärkeää, että Ronnby nostaa esiin sosiaalipedagogisen työn ja toiminnan tavoitteelli-

suuden. Tavoitteiden asettaminen syntyy asiakkaan motivaatiosta, halusta saavuttaa 

hänelle tärkeä ja toivottu tilanne tai asema. Päämäärään päästään askelilla, jotka asiakas 

kokee sopivan mittaisiksi. Sosiaalipedagogisesti toimintaansa toteuttava työntekijä on 

valmis kulkemaan hänen rinnallaan eikä vie asiakasta omien askeliensa mukaan.  

 

Alf Ronnby on tiivistänyt teoriassa esitellyt näkemyksensä sosiaalipedagogisista toimin-

taperiaatteista. Pidän näitä toimintaperiaatteita erinomaisina apuvälineinä kehittämään 

työlle sosiaalipedagogisen toimintarungon. Sen ympärille luodaan oman työyhteisön ja 

oman ammatillisuuden tarjoamat mahdollisuudet ja näin saada aikaan toimiva työtapa 

asiakastyöhön. 
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Tanskalainen Bent Madsen on luonut sosiaalipedagogista ammatillisuutta kuvaavan 

mallin. Mallista käytetään nimeä Madsenin kukka. Madsen havainnoi mallin avulla so-

siaalipedagogista toimintapätevyyttä, joka sijaitsee kukan keskiössä. Toimintapätevyys 

syntyy Madsenin mukaan neljästä eri osa-alueesta. Kukan terälehtiin kuvatut pätevyys-

alueet ovat; tuottava pätevyys, analyyttinen ja synteesiä luova reflektiivinen pätevyys, 

ilmaisullinen pätevyys ja kommunikatiivinen pätevyys. (Ranne & Rouhiainen-Valo, 

34.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Madsenin kukkanen (Madsen 1995, Laiho 2005, 46 mukaan) 

 

 

Tuottavalla pätevyydellä Madsen tarkoittaa taitoa organisoida, suunnitella ja kehittää 

työtä innovatiivisesti. Työntekijällä tulisi olla kyky muovata ympäristöä luovasti ja käy-

tännönläheisesti eri välineitä ja menetelmiä jopa kädentaitoja hyödyntäen arjen ongel-

manratkaisuissa. (Laiho 2005, 46.)  

 

Ilmaisullinen pätevyys on työntekijän kykyä emotionaalisesti ja esteettisellä herkkyydel-

lä asettua asiakkaan asemaan ja elämään. Luovien ilmaisukeinojen käyttö toimii hyvinä 

sensitiivisyyden mahdollistajina. (Laiho 2005, 46–47.) Kaikessa sosiaalialan asiakas-

työssä on mielestäni kysymys kyvystä ja motivaatiosta oppia tuntemaan asiakas ja pyr-

kimys ymmärtämään ja näkemään elämäntilanteet myös asiakkaan näkökulmasta ja 

Tuottava 
pätevyys 

Ilmaisullinen 
pätevyys 

Kommunikatiivinen-
pätevyys 

Analyyttinen ja 
synteesiä luova re-
flektiivinen pät-
evyys 

Toimintapätevyys 
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hänen lähtökohdistaan. Kaikki tapaamani perhetyöntekijät puhuivat sensitiivisyyden 

merkityksestä, ”tuntosarvien pystyssä olemisesta” asiakastyössä sekä asiakkaan ajatus-

ten ja toiveiden kuuntelemisen tärkeydestä.  

 

Kommunikatiivinen pätevyys on kykyä luoda sosiaaliselle toiminnalle yhdessä sovitut 

normit ja sopimukset. Siitä syntyy eettisesti hyväksyttävän toiminnan perusta. Perustan 

lisäksi kommunikatiivinen pätevyys näkyy Madsenin mukaan yhteistyökykynä, taitona 

luoda luottamuksellinen vuorovaikutussuhde ja toimia sosiaalisen toiminnan organisoi-

jana. (Laiho 2005, 47.)  

 

Analyyttinen ja synteesiä luova reflektiivinen pätevyys on nimensä mukaisesti maail-

man- ja ihmiskuvan jatkuvaa luomista, tarkastelua ja arviointia. Tämän osaamisen kaut-

ta työntekijä jäsentää toimintaansa, tekee päätelmiä ja kehittää toimintaansa. Näin saa-

daan aikaan uusia toimintatapoja ja sen kehittämiseen tarvittavaa teoriaa. Työorientaati-

on tarkoitus on arkitiedon ja teoreettisen tiedon yhdistäminen. (Laiho 2005, 47.) Päivä-

hoidon perhetyöntekijän työ on uusi palvelumuoto, joten kehittäminen ja reflektiivinen 

työote tuli hyvin esiin perhetyöntekijöiden kanssa käytävässä keskustelussa. Oman työn 

arvioinnin lisäksi heistä on tärkeää tehdä tutkimusta aiheesta, luoda teoreettista pohjaa 

työlle ja nähdä kehityssuuntia työlle tulevaisuuden haasteita varten.  

 

Pätevyysalueiden yhdistyminen saa aikaan sosiaalipedagogisen asiantuntijan toiminta-

pätevyyden. Luovaa ajattelua suhteessa itseen ja ympärillä olevaan sekä kykyä innova-

tiivisuuteen Madsen pitää yhteneväisenä tekijänä sosiaalipedagogisilla asiantuntijoilla, 

mutta se näyttäytyy työntekijöillä eri tavoin oman persoonallisuuden ja toiminnan kaut-

ta. (Laiho 2005, 47.)                      



30 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSOSUUS 

 

 

4.1 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus 

 

Opinnäytetyön tutkimusosuudessa toteutan kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen, 

jonka tarkoitus on todellisen elämän kuvaaminen. Laadulliselle tutkimukselle on tyypil-

listä suosia metodeja, joissa aineistoista nousee esille tutkittavien oma näkökulma, ku-

ten esim. fenomenologis-hermeneuttinen kokemuksen tutkiminen. Tutkittava kohde-

joukko on valittu tarkoituksenmukaisesti ja aineistoa tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja 

kokonaisvaltaisesti sen ainutlaatuisuutta arvostaen. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 

2004, 152–153, 155.) 

 

Fenomenologinen tutkimus perustuu ihmisten oman elämän kokemuksiin. Vuorovaiku-

tus oman elämän todellisuuden kanssa synnyttää kokemuksia. Kokemuksen tutkimises-

sa on tärkeää fenomenologisesti katsottuna, että aineisto kerätään tutkittavan itsensä 

omaehtoisesti kuvattuna. Aineisto koostuu suullisen ilmaisun, kirjallisen ilmaisun, kuvi-

en tai liikkeiden, ilmeiden ja eleiden kuvaustavoista. Tutkimustilanne pyritään saamaan 

mahdollisimman neutraaliksi. Tutkittavaa ohjataan aiheeseen mahdollisimman lyhyillä 

ja selkeillä ohjeilla. (Perttula 2005, 140–141.)  

 

Kokemuksia tarkasteltaessa voi nähdä kokemuksien rakentuvan erilaisista merkityksis-

tä. Fenomenologinen tutkimus ei hae laajaa tulosten yleistettävyyttä vaan pyrkii ymmär-

tämään ihmisten merkitysmaailmaa tietyllä tutkimus alueella. Nuo merkitykset ovat siis 

tutkimuksen varsinainen kohde. (Laine 2010, 29,31.) Fenomenologinen merkitysteoria 

olettaa ihmisten toiminnan olevan suuntautunut tarkoituksenmukaisesti ja ihminen ko-

kee todellisuutensa merkitysten kautta. Nämä ihmisten todellisuutta ilmentävät merki-

tykset syntyvät yhteisöissä, joissa ihmiset elävät ja kasvavat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

34.)  

 

Fenomenologisen tutkimuksen hermeneuttinen ulottuvuus nostaa esiin tutkimuksen ai-

neiston merkitysten ymmärtämisen ja tulkitsemisen. Tutkija etsii aineistosta ilmaisuja, 

jotka tuovat esiin merkityksiä. Näiden merkitysten ymmärtäminen ja tulkitseminen vaa-

tii tutkijalta kykyä irtaantua ja etääntyä mahdollisimman hyvin omasta ajattelustaan ja 
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tiedostaan tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusaineiston kanssa käytävää vuorovaikutuksel-

lista työskentelyä kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi. Kehän läpikäyminen eri vaihei-

neen auttaa tutkijaa irtaantumaan omasta perspektiivistään ja mahdollistaa avoimen 

asenteen. Tutkijan tulee kriittisesti reflektoida tutkimusprosessin aikana useita kertoja 

omaa esiymmärrystään tutkittavasta ilmiöstä ja välttää näin omia tulkintoja aineistosta. 

Fenomenologisessa tutkimuksessa teoreettisuus ja tutkijan oma ajattelu ei ohjaa aineis-

ton tarkastelua vaan nimenomaan halutaan löytää tutkittavan aito ja oma kokemus ja sen 

merkitys ilman ennakkomäärityksiä. (Laine 2010, 31,34–37.) Tällainen sulkeistaminen 

mahdollistaa aineistolle yllättävien asioiden esiin tulemisen (Perttula 2005, 145). 

 

Aineiston käsittely alkaa sisältöön tutustumisella. Siihen käytetään paljon aikaa, jotta 

voidaan kyetä näkemään ja ymmärtämään tutkittavan kokemusta.  Kokemuksista teh-

dyistä kuvauksissa tulee näkyä tutkittavan oma näkökulma tutkittavaan aiheeseen.  Ku-

vauksessa pyritään vielä säilyttämään mahdollisimman hyvin tutkittavan ajattelu ja kie-

li-ilmaisu. Kuvauksen tavoitteena on tuoda tiivistetysti ilmi aineiston merkityksellinen 

materiaali. ( Laine 2010, 40.) 

 

Aineiston sisältämien ilmaisujen merkityksien ymmärtäminen vaatii pitkäaikaista ai-

neiston läpikäymistä. Merkityksien keräämisen ja kuvaamisen jälkeen on vuorossa nii-

den jäsentäminen. Aineiston analysoinnissa jaetaan merkitykset yhteenkuuluvuuden ja 

samankaltaisuuden perusteella eri merkityskokonaisuuksiksi. Fenomenologia näkee 

intuition vaikutuksen erittäin tärkeänä merkityskokonaisuuksien näkemisessä. Aineiston 

analyysin tematisoinnissa ja käsitteellistämisessä tutkija ei unohda yksittäisiä ja yksilöl-

lisiä piirteitä. Eri merkityskokonaisuuksien yleisen teeman tai käsitteen sisällä ymmär-

retään ja tulkitaan ilmiöiden yhdistäviä tekijöitä ja yksilöllisiä eroavaisuuksia. (Laine 

2010, 40–42.) 

 

Fenomenologisesti tutkittavaa ilmiötä jatketaan tarkastelemalla tutkimuksen kannalta 

olennaisia merkityskokonaisuuksia ja niiden välistä suhdetta toisiinsa tutkimuksen ta-

voitteiden ja tehtävän mukaisesti. Tutkijan oma intuitiivinen kokemuksen kautta kehit-

tynyt ymmärrys vaikuttaa kykyyn nähdä merkitysten välisiä yhteyksiä. Viimeisessä ai-

neiston käsittelyvaiheessa erillään olevat merkityskokonaisuudet yhdistetään yhteiseksi 

kokonaisuudeksi, synteesiksi. Fenomenologian ydin on ilmiön olemuksellisen merkitys-

rakenteen selvittäminen ja arvioiminen. Rakenteesta näkyy eri merkityskokonaisuuksien 
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asema ja suhde ilmiön kokonaiskuvassa. Esimerkiksi jonkun merkityskokonaisuuden 

rooli voi olla olennaisempi kuin toisen. (Laine 2010, 41–44.) 

 

Kun ilmiön kokonaisrakenne, synteesi, on valmis, voi tutkija jättää taakseen aineistoläh-

töisen työskentelyn. Tutkimuksen tuloksia aletaan tarkastella, käsitellä ja arvioida muun 

tutkimusmateriaalin näkökulmista sekä tutkijan oman pohdinnan kautta. Viimeisen vai-

heen tarkoitus on lisätä ymmärrystä ilmiöstä, löytää mahdollisesti uutta tietoa ja antaa 

ideaa ilmiön tai toiminnan kehittämiseen. (Laine 2010, 43–45.) 

 

 

4.2 Tutkimusprosessi 

 

Opinnäytetyön tutkimusosuudessa halusin selvittää päivähoidon perhetyöntekijän asi-

akkaiden kokemuksia perhetyöstä. Halusin perheiden kirjoittavan omat kokemuksensa 

ja tuntemuksensa kertomukseksi. Haluan työlläni nostaa esiin asiakkaan kuulemisen ja 

kokemisen merkityksen kehitettäessä ja profiloitaessa päivähoidon perhetyöntekijän 

työtä. 

 

Tutkimukseen halusin mukaan perheitä, jotka olisivat motivoituneita kirjoittamaan 

omista kokemuksistaan ja niitä, joilla olisi jo perhetyöstä ajallisesti katsottuna riittävästi 

kerrottavaa. Päätin ottaa yhteyttä kolmeen perhetyöntekijään, joiden avulla selvittäisin 

päivähoidon perhetyöntekijän käytännön arjen työnkuvaa ja heidän avullaan voisin ottaa 

yhteyttä perheisiin. 

 

Yhteistyökumppaneikseni sain perhetyöntekijät Lempäälästä, Nokialta ja Sipoosta. An-

noin perhetyöntekijöiden kysyä kolmelta kriteereitäni vastaavalta perheeltä kiinnostusta 

osallistua tutkimukseen. En kokenut ongelmana sitä, että perhetyöntekijät saivat valita 

perheet. Minun kiinnostukseni oli saada tietoa siitä miten perheiden kokemuksien mu-

kaan perhetyöntekijän työ on heitä auttanut. Pääpaino on siis siinä, mitä on tehty oikein 

perheiden kokemusten perusteella. Jos hakisin laajaa näkemystä hyvistä ja huonoista 

puolista niin olisin toiminut toisin.   

 

Perheiden anonyymisyyttä pyrin takaamaan sillä, että perhetyöntekijöiden perheille an-

tamassa kirjekuoressa oli kertomuksen postituskuori suoraan minulle. En siis tiennyt, 
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mille perheille perhetyöntekijät välittivät tutkimukseen osallistumiskirjeen ja toisaalta 

perhetyöntekijät eivät tienneet, mitkä perheet kirjoittivat kertomuksensa minulle.  

 

Kirjeessä ensimmäiseksi (liite 1) kiitin perheitä kiinnostuksesta osallistua opinnäytetyö-

ni tutkimusosuuteen. Seuraavaksi kerroin opinnäytetyöstäni, osallistujien määrästä ja 

anonyymisyyden takaamisesta. Ohjeet osallistumisesta pyrin kirjoittamaan mahdolli-

simman selkeästi. Tarvittaessa perheillä oli mahdollisuus kysyä minulta lisätietoja per-

hetyöntekijän kautta. Varsinaisen tehtävänannon kertomuksien ohjeeksi halusin pelkis-

tää lyhyeen yhteen lauseeseen. Tarkoitus oli, että tehtävään olisi helppo vastata mahdol-

lisimman vapaasti ja omaehtoisesti, mutta kuitenkin samalla ohjata kirjoittamista suun-

taan, joka mahdollistaa vastauksien ja tietojen saamisen tutkimuskysymyksiini. 

 

Tutkimusmenetelmäni vaihtui kirjeiden lähettämisen jälkeen. Opinnäytetyö prosessin ja 

sen ohjauksen edetessä narratiivinen tutkimusmenetelmä vaihtui fenomenologis-

hermeneuttiseksi tutkimukseksi. Metodina se sopi paremmin tutkimukseni tavoitteisiin 

löytää perheiden merkityksellisiä kokemuksia. Tutkimusprosessissa metodin aineiston 

analyysitapa toimi todella hyvin. Sen avulla pääsin syvälle kirjoittajien kokemusmaail-

man käsittelyyn. Aineiston keräämisessä käytin narratiivista menetelmää, jossa tutkitta-

vat kertovat omin sanoin kertomuksen muodossa näkemyksensä ja käsityksensä tutkit-

tavasta asiasta (Aaltola & Valli 2007, 147.) 

 

Syksyllä 2011 minulle postitse saapui kuusi perheiden kirjoittamaa kertomusta. Kirjoit-

tajina olivat perheiden äidit. Muiden osallisuus kirjoittamisessa ei näkynyt kirjoituksis-

sa. Alun pettymys kertomusten määrään vaihtui kuitenkin niitä lukiessa innostukseen ja 

tyytyväisyyteen. Kertomusten sisältö tuotti hyvin materiaalia tutkimuskysymyksiin.  

 

Alkaessani lukemaan kertomuksia hyödynsin pitkäaikaista kokemustani teatterin harras-

tamisesta. Luin tekstiä kuin näytelmän käsikirjoitusta. Otin kirjoittajan roolin itselleni ja 

uppouduin hänen maailmaansa kertomusten välityksellä. Uskon, että tämän tekniikan 

avulla pystyin hyvin pois sulkemaan teoreettisen tietoisuuden ja oman esiymmärrykseni 

ilmiöstä. Lukiessa syntyneitä ajatuksia reflektoin miettien, pohjautuuko ajatus kirjoitta-

jan kokemukseen vai omaan ajatteluuni.  
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Seuraavalla sivulla oleva kaavio (kuvio 5) selkeyttää kuvaa sisällön analyysin vaiheista. 

Analyysin vaihe, aineistoon tutustuminen, oli pitkä prosessi. Useiden kymmenien luku-

kertojen jälkeen tunsin päässeeni sisään kertomusten sisältämään kokemusmaailmaan. 

Aineiston käsittely alkoi kertomuksien läpikäymisellä ja keräämällä teksteistä tutkimuk-

selleni olennaisia kokemussitaatteja. Kokemussitaatteja tarkastelemalla niistä yhdistyi 

kokemuskuvauksia. Kokemuskuvaukset sisältävät kertomusten merkityksellisen sisäl-

lön. Kokemuskuvaukset sitten keräsin saman värikoodin alle niiden yhtäläisyyksien ja 

samankaltaisuuksien mukaan.  
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KUVIO 5. Fenomenologis-hermeneuttinen aineiston analyysi. 

 

Analyysivaiheessa kokemuskuvausten sisältöä tarkasteltaessa ja yhdisteltäessä syntyi 

yhteneviä merkityskokonaisuuksia neljä. Merkityskokonaisuudet nimesin sisältöä ku-

vaavalla käsitteellä ja tarkastelin niiden suhdetta toisiinsa. Viimeisessä vaiheessa näitä 

merkityskokonaisuuksia tarkastellessa syntyi kokonaisnäkemys merkitysten kokonais-

rakenteesta eli synteesistä.  

1.Aineiston kerääminen: 

Ihmisten omaehtoinen kokemuksen 

kuvaaminen 

2.Aineistoon tutustuminen: 

Lukeminen useita kertoja 

Kokemus sitaattien kerääminen

3.Aineiston käsittely: 

Aineiston merkityksellisen materiaa-

lin löytäminen, tulkinta ja kuvaus 

4.Aineiston analysointi: 

Merkityskokonaisuuksien löytäminen 

ja niiden suhde toisiinsa 

 5.Ilmiön merkitysten kokonaisra-

kenne 

                  SYNTEESI
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5 TULOKSET 

 

 

5.1 Merkityskokonaisuudet 

 

Kaikista perheiden kokemuksia kuvaavista kertomuksista tulee ilmi päivähoidon perhe-

työntekijän työn tärkeys ja onnistuminen perheiden tukemisessa huolta aiheuttavissa 

elämäntilanteissa. Tuloksia tarkastellaan kertomuksista nousseiden merkityskokonai-

suuksien kautta. Niiden avulla saadaan tietoa miten asiakkaan mielestä päivähoidon 

perhetyöntekijä on heitä auttanut ja tukenut. Kertomuksista esiin nousee neljä kokemuk-

sia kuvaavaa merkityskokonaisuutta; kumppanuus, toiminnallisuus, tunteet ja subjekti-

us.  

 

 

5.1.1 Kumppanuus 

 

Kertomuksista huokuu aluksi kirjoittajien, äitien, yksinäisyys ja avuttomuus arjessa ja 

vanhempana toimimisesta. Suurimmalla osalla kirjoittajista kumppania tai puolisoa ei 

ole tai hänen osallisuutensa on vähäinen arjen haasteissa, kodista huolehtimisessa ja 

lasten kasvatustyössä. Vanhempien välinen kumppanuus oli vähäistä. Perhetyössä toi-

minnan kohteena ovat perheenjäsenten suhteet ja perhedynamiikan toimiminen perheen 

arjessa (Myllärniemi 2007, 7). 

 

”Mä väsyin kun sain yksin huolehtia kaikesta ja sitten mä en kait enää oikein jaksanut-

kaan…” 

 

Mä oli tosi väsynyt ja tuntui että puolisoa ei kiinnostanut lapset, koti eikä meilläkään 

ollut oikeen hyvät välit.” 

 

”Me lähdettiin perhetyöntekijän kanssa yhdessä miettiin mitä meidän perheen tulisi 

tehdä, jotta saatais asiat paremmiksi.” 

 

” On tosi tärkeetä et on tollasia työntekijöitä päivähoidossa, jolla oli aikaa kuunnella ja 

auttaa. Perhetyöntekijä oli tosi hyvä tyyppi, reilu ja kannustava.” 
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”… työntekijä on ollut tosi ihana miehellekin.” 

 

” …osaa lähestyä lasta yksilöllisesti… lapsi koki mielekkäänä perhetyöntekijän kanssa 

käydyt juttutuokiot ja pelihetket.” 

 

Perhetyöntekijän kirjoittajat kokevat kumppaniksi, jonka kanssa yhdessä alettiin raken-

taa parempaa huomista. Asiakassuhteen tulee muodostua läheiseksi, mutta ammatillinen 

etäisyys asiakassuhteessa tulee silti säilyttää (Jokila 2011). Perhetyöntekijöistä pidettiin 

persoonina ja heidän kanssaan perheen oli helppo olla läheisissä tekemisissä, kump-

panuus oli helppo rakentaa heidän välilleen. Miesten saaminen mukaan kumppanuuteen 

oli ollut haastavampaa. 

 

”...pystyin olemaan oma itseni sen seurassa… se ymmärsi mua” 

 

”…sitä yhdessä perhetyöntekijän kanssa naurettiinkin.” 

 

”…joskus keskustelu on ollut kuin kaksi työntekijää juttelisi.” 

 

”Hän oli aivan ”tavallinen ihminen” eikä missään vaiheessa syyllistänyt minua tai ollut 

jotenkin yläpuolella,” 

 

Yllä olevien sitaattien tulkitsen kuvaavan perhetyöntekijän ja tutkittavan tasavertaista 

asemaa perhetyön käytännössä. Perhetyöntekijän ei koeta työskentelevän ylhäisestä 

asiantuntija asemasta suhteessa asiakkaaseensa vaan kulkevan rinnalla molempien asi-

antuntijuutta arvostaen. Tämä on tärkeää kumppanuussuhteessa. Kumppanuus syntyy 

yhteistyössä, jossa tasavertainen asiantuntijuus jaetaan (Vilen, Leppämäki & Ekström 

2002, 198). 

 

”Aina kun hän käy, saa hän kaiken muuttumaan parempaan” 

 

”…työntekijä sanoikin viimeisellä kerralla että aina saa soittaa ja pyytää apua ja neu-

voja vaikka olisi pieniäkin huolia.” 
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Perhetyöntekijöiden yhteydenpitoa kirjoittajat pitivät tärkeänä ja prosessia eteenpäin 

vievänä. Huomion ja tuen saaminen perhetyöntekijältä asiakassuhteen aikana tietyn vä-

liajoin toi aina uutta intoa ja voimaa kehittää perheen asioita parempaan suuntaan.  

 

 ”Sit mun piti saada mies mukaan…ja tuli se sitten lopulta jutteleenkin.” 

 

” Miehen kanssa tavattiin perhetyöntekijä… puhuttiin vanhempien yhteisestä linjasta ja 

kodin säännöistä.” 

 

”…seuraavaksi laitetaan parisuhde kuntoon…” 

 

”Nyt haluan ja tarvitsen apua parisuhteeseen ja kommunikaatioon, on kiva nähdä mie-

hen reaktio siihen.” 

 

Perhetyöntekijän tuella ja kannustuksella puoliso tai muu henkilö/henkilöt saatiin akti-

voitua kumppaniksi. Muutamissa kertomuksissa oltiin hyvin tyytyväisiä siihen, että per-

hetyöntekijä sai aktivoitua lapset ja puolison mukaan yhteisiin tavoitteisiin. Muutamissa 

kertomuksissa kerrotaan, että perhetyöstä oli ollut apua myös parisuhteelle ja yhdessä 

kertomuksessa esitettiin toive, että jatkossa saisi perhetyöntekijältä tukea parisuhteen 

parantamiseen. 

 

” Sai myös hyviä ohjeita, joita joku muu perhe oli jo koittanut." 

 

”Tuntu hyvältä kuulla muiden kokeneen samoja juttuja… opittiin toisiltamme tosi pal-

jon.. kait se samanlainen perhetilanne lähensi meitä.” 

 

Yksi kertomus nosti esiin vertaisryhmän toiminnan tärkeäksi. Vertaisryhmässä mukana 

olo loi kumppanuutta toisiin. Samassa elämäntilanteessa olevien kanssa koettiin helpok-

si puhua vaikeistakin asioista. Vertaisryhmän kumppanuudessa perheet jakoivat perhei-

den elämän hyviä ja huonoja kokemuksia toistensa kanssa. Vertaisryhmän toiminnasta 

sai hyvää tietoa, oppia ja uusia vaihtoehtoja haasteellisiin elämäntilanteisiin. 

 

Tuloksista ilmi tulevan kumppanuuden määrittelin ihmisten väliseksi suhteeksi, jossa 

arkea jaetaan ja koetaan yhdessä. Kumppanuus suhteita kertomuksissa oli suhde perhe-
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työntekijään, perheenjäsenien väliset suhteet, suhteet ystäviin ja vertaisryhmäläisiin. 

Perheen hyvinvointi tarvitsee kumppanuussuhteita. Kumppanuussuhde toi voimia jak-

saa arjen vastoinkäymisiä ja ilonkokemukset yhdessä toivat läheisyyttä ja onnen tunnet-

ta. Kumppanuudessa arvostettiin tasavertaisuutta, yhdessä tekemistä, vastuun jakamista, 

toisen hyväksymistä omana itsenään, kuunnellaan toista ja jaetaan ajatuksia, tunteita 

sekä kokemuksia. Luottamus toiseen ihmiseen koettiin tärkeäksi ja turvallisuutta luo-

vaksi. Perhetyöntekijä Ollin mukaan työntekijältä vaaditaan rohkeutta mennä lähelle 

asiakasta, tutustua häneen ja elämään, jossa asiakas on osallisena (Olli 2011). 

 

Kirsi Juhila (2006, 103–104) tarkastelee sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhteita. Hän 

jakaa suhteet sen sisältämän kohtaamisen luonteen ja rooliasetelmien mukaan neljään 

suhdekategoriaan; liittämis- ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde, huolenpitosuhde ja 

vuorovaikutuksessa rakentuva suhde. Vertaillessa näitä suhdekuvauksia perheiden tär-

keäksi kuvaamaan kumppanussuhteeseen päivähoidon perhetyöntekijän kanssa niin 

Juhilan kuvaama kumppanuussuhde on lähimpänä tutkittavien kuvauksia. 

 

Juhilan (2006) mukaan sosiaalityön ja asiakkaan kumppanuussuhteessa sosiaalityönteki-

jä ja asiakas toimivat rinnakkain ilman hierarkiaa. Asiakkaan elämäntilannetta, kehittä-

mistarpeita ja -tavoitteita sekä ratkaisuja käsitellään yhdessä, molempia osallistaen. Ih-

misen ei nähdä olevan syrjäytynyt vaan hänen toimintansa tai tilanteensa on jossain mit-

takaavassa marginaalissa eli erilaista vallitsevaan tilannekäsitykseen nähden. Kump-

panuussuhteessa asiakkaan omia merkityksiä, näkemyksiä ja tietoa arvostetaan. Saman 

marginaalisuuden kokevien ihmisten tiedon jakaminen ja hyödyntäminen nähdään tar-

peellisena. Kumppanuussuhteen työntekijä välittää marginaaalissa olevien antamaa tie-

toa hallinnollisille ja poliittisille toimijoille. Työtavat muokataan yksilöllisesti margi-

naalissa olevan tarpeiden mukaan ja asiakkaiden moninaisuutta huomioidaan ja arvoste-

taan hyväksyvästi. Suhteessa tavoitellaan ihmisten omien kykyjen ja vahvuuksien tun-

nistamista, kehittämistä ja käyttöönottoa. Voimaantuminen omien kykyjen kautta auttaa 

elämäntilanteen parantamisessa. (Juhila 2006, 103–120.) 

 

Opinnäytetyön alussa lyhyesti esittelin Marja-Leena Huiskon (2006) tuloksia Päivähoi-

don perhetyön kehittämisprojektista. Siinä toteutetussa kyselyssä vanhemmat nostivat 

esiin oman ymmärryksen lasta kohtaan lisääntyneen perhetyön avulla ja sitä muutosta 

pidettiin hyvänä lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa. Kontakteja muihin saman 
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elämän tilanteen jakavien kanssa pidettiin hyödyllisinä vertaisryhmätoiminnassa, jossa 

käsiteltiin vanhempien kasvatustehtävää. (Huisko 2006, 34). 

 

Nämä kuvaukset tuovat esiin samaa kumppanuuden merkitystä, jota edellä esittämäni 

tulokset tuovat esiin. Perheen sisäisillä kumppanuussuhteilla ja vertaisryhmien kohtaa-

misella on merkitystä ihmisten hyvinvointiin. Perhetyöntekijän rooli on edesauttaa per-

heessä olevia suhteita ja järjestää vertaisryhmätoimintaa perhetyön asiakkaille. 

 

 

5.1.2 Toiminnallisuus 

 

Kertomuksissa oli kuvattu paljon toiminnallisia kokemuksia. Passiivinen ja toimeton 

tila vaihtui perhetyön prosessin aikana aktiiviseen toimimiseen elämäntilanteen paran-

tamiseksi. Toimintaa oli toteutettu päivähoidossa, perhetyöntekijän työhuoneessa ja 

perheiden kodeissa. Toiminnan sisältö vaihteli keskustelusta arkipäivän konkreettiseen 

tekemiseen. Työntekijän on tärkeää vahvistaa, kannustaa ja tukea asiakkaan omaa aktii-

visuutta (Olli 2011.) Ontologinen turvallisuus ja luottamus elämään syntyvät arjen rutii-

neiden toteuttamisesta ja hallitsemisesta (Jokinen 2005, 120). 

 

”Kukaan ei jaksanut välittää kotitöistäkään. Tuli vaan katottua telkkaria ja syötyä mitä 

kaapista löytyi.” 

 

”Mietittiin yhdessä millä tavoin voisi muuttaa aamurutiineja… Perhetyöntekijä antoi 

meille erilaisia kotitehtäviä…” 

 

”Saatiin sovittua yhdessä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kotona toimitaan ja mitä 

tehdään yhdessä.” 

 

”Sunnuntaista tehtiin perheen yhdessä olon päivä… sovittiin kodin yhteisistä säännöis-

tä… jaettiin kotitöitä.. luvattiin huomioida toista.” 

 

Toiminnan kautta ihmisten aktiivisuus lisääntyi ja se loi lisää motivaatiota saavuttaa 

asetetut tavoitteet. Yhdessä tekeminen koettiin mielekkääksi ja elämän tilannetta kehit-

täväksi. Selkeästi määritelty ja suunniteltu konkreettinen tekeminen helpotti toiminnan 
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toteuttamista. Toiminnan kautta käynnistyy prosesseja, joiden kautta avautuu perheiden 

muutosmahdollisuuksia uuden suunnan löytämiseen perhe-elämän kehittämisessä (Jär-

vinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 146). Työssä tulee huomioida 

asiakkaan voimavarat ja elämänrytmi, muutosprosessi ei saa olla liian vaativaa ja liian 

nopeasti etenevää (Olli 2011). 

 

”Kotitehtäviä sai koko perhe.” 

 

”Nää jutut oikeesti toimi. Me huomattiin heti et arki sujui paremmin kun tehtiin asioita 

sovitusti ja riidatkin väheni.” 

 

Toteuttaminen toi hyvän olon tunnetta ja jo pelkkä tekeminen lisäsi voimavaroja. Toi-

minnan onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen antoi vahvaa uskoa selviytymiseen 

myös tulevaisuuden haasteissa. Kirjoittajat pitivät tärkeänä yhteistoimintaa ja yhdessä 

tekemistä esim. kaikkien perheen jäsenten aktivoiminen yhteiseen toimintaan kehitti 

perheen elämää parempaan suuntaan. Kokemus aktiivisesta toiminnasta vahvisti voima-

varoja. Ihminen tarvitsee aktiivista toimintaa sisältävää elämää. Itsensä toteuttaminen, 

mahdollisuus olla toisille hyödyksi ja kyky toimia itsenäisesti vahvistavat ihmisen voi-

mavaroja (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 70). 

 

Perhetyöntekijä nähtiin toiminnan liikkeelle laittajana ja sen toteuttamisen motivoijana. 

Liikkeellä oleminen sisältää motivaation ja halun toimia mielekkäästi. Motivaatio rat-

kaisee, kuinka vireästi toimitaan ja mihin suuntaan toiminta kohdistuu. Ratkaisukeskei-

nen työskentely vahvistaa motivaatiota uskomalla ratkaisujen löytymiseen ja tulevai-

suuden toive tilan konkreettisella näkemyksellä. Minkälaiseen tilanteeseen ihminen ha-

luaa päästä ja miten pitää toimia, jotta toivottu tila tavoitetaan. (Kemppinen & Rouvi-

nen-Kemppinen 1998, 20–21, 108.) 

 

Perhetyöntekijöiden työ sisältää erilaisia luovia menetelmiä. Perheiden kanssa mm. pe-

lattiin, piirrettiin, leikittiin (Jokila 2011). Perheille on järjestetty erilaisia luovia toimin-

toja sisältäviä retkiä, puuhailtoja ja perhetapahtumia esim. taidepainotteinen iltaryhmä 

(Olli 2011). 
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5.1.3 Tunteet 

 

Kertomukset sisälsivät paljon erilaisia tunteita. Se osoittaa tunteiden toimivan koke-

musmaailman välittäjinä. Tunteiden avulla kirjoittajat kuvasivat kokemuksen sisällä 

olevaa henkistä olotilaa eri elämäntilanteissa. 

 

Tunteiden merkitystä tulee arvostaa enemmän. Ihminen tarvitsee tunteita oppimisessa, 

muistamisessa, havaitsemisessa, ajattelussa ja käyttäytymisessä. Tunteiden esiin tuomis-

ta oikealla tavalla tulisi opettaa jo lapsille. Esimerkiksi häpeän tunnetta ei saisi piilottaa, 

koska se voi lamaannuttaa ihmisen kokemaan itsensä arvottomaksi epäonnistujaksi. 

(Jalovaara 2005, 10, 21.) 

 

”Oma olo on ollut epätoivoinen.” 

 

”Tunnelma oli kireä ja stressaava.” 

 

”sitten ne itki… ja mäkin itkin… sanoi et mä oon jotenkin iloton ja hermo kireellä.” 

 

”…oli helpottavaa kuulla.. oli helpottavaa puhua…” 

 

”Tuntu hyvältä puhua kaikista näistä tunteista, mä olin pitänyt niitä liian kauan sisällä-

ni.” 

 

 ”Epäonnistumisen tunteet äitinä… mutta työntekijälle oli yllättävän helppo niistä pu-

hua.” 

 

Kertomukset osoittavat, että kokemuksen ymmärtämiseen ja kuvaamiseen tarvitaan tun-

teita. Tunteista puhumista ja niiden käsittelyä muutamissa kertomuksissa pidettiin eri-

tyisen tärkeänä. Perhetyöntekijän kanssa perheet olivat jonkin verran käyneet läpi tun-

neasioita. Kirjoittajat kokivat tunteista puhumisen työntekijälle olleen yllättävän help-

poa. 

 

 ”..sitten taas tulee romahdus, raivokohtaus, iso ahdistus.” 
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”..tuntu hyvältä kun arki alkoi sujumaan paremmin, mä tunsin jotenkin taas eläväni.” 

 

”Lapsistakin näki, että ne oli paljon iloisempia ja jotenkin rauhallisempia.” 

 

Kertomuksista nousi esiin tunteiden tie, jota perheet olivat kulkeneet. Kertomuksen 

alussa tunteet olivat todella negatiivisia ja alavireisiä, välivaiheessa alkoi näkyä tuntei-

den kehittyminen positiivisemmaksi ja kertomukset päättyivät hyviin tunteisiin ja vah-

vaan uskoon paremmasta tulevaisuudesta. Yhdessä kertomuksessa usko tulevaisuudesta 

jäi epävarmuuden tunteeseen. Kokemuksista nousevat tunteet kertoivat ihmisten oloti-

lasta ja niiden kautta kirjoittajat peilasivat elämäänsä.  

 

”Mä huomasin jo kahdessa viikossa, et meidän elämä oli muuttunut parempaan.” 

 

”…oon niin helpottunut siitä et meidän perhe pelastui.” 

 

Oman sisäisen tunnemaailman hoitaminen on todella tärkeää ihmisen jaksamiselle. 

Tunne-elämän häiriöt vaikeuttavat ihmisen produktiivista ja pidemmän tähtäimen toi-

mintaa. Eheän minäkuvan rakentaminen vaikeutuu ja ihminen pystyy elämään vain tätä 

hetkeä eikä kykene suuntautumaan tulevaisuuteen. Tasapainoinen tunne-elämä mahdol-

listaa ihmiselle kyvyn toimia tuottavasti, itseään kehittäen ja katse tulevaisuuteen suun-

nattuna.  (Kemppinen & Rouvinen-Kemppinen 1998, 60, 62). 

 

 

5.1.4 Subjektius 

 

Ihminen on toimiva olento, subjekti. Yhteys ja riippuvuus ympärillä olevaan elämään, 

ihmisiin, kulttuuriin, kieleen, toimeentuloon ja yhteiskunnallisiin suhteisiin on merki-

tyksellistä. Ne vaikuttavat ihmiseen ja subjektina ihminen toimii niiden tuottajana. (Si-

pilä 1989, 156–157.) 

 

Kertomuksissa tulee hyvin esille, kuinka tärkeää on ihmisen saada olla oman elämänsä 

subjekti eli päähenkilö oman elämänsä toiminnoissa. Ihminen haluaa tulla kuulluksi, 

hän haluaa itse ratkaista asioita ja tarvitsee tunnetta siitä, että on tarpeellinen ja häntä 
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arvostetaan ja huomioidaan. Ihmisen arjessa selviytymistä edesauttaa kokemus omasta 

subjektiudesta, omasta persoonasta ja päätöksenteko omista asioista. 

 

Ihmisellä on kaksi tietoisuutta itsestään. Minätietoisuudessa ihminen ottaa itsensä ajatte-

lunsa kohteeksi. Toinen tietoisuus syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ” Kuvani 

minusta on, toisen kuva minusta”. (Mead 1976, Rostilan 1988, 27 mukaan.) 

 

”Oli hyvä kun joutui itsekin miettimään…” 

 

”..vanhempien mielipiteet/ toiveet huomioidaan…” 

 

”Oli hyvä kun joutui itsekin miettimään mitä kotona pitäisi tehdä ja minkälaista on hyvä 

kotielämä.” 

 

Eheyttävää on myös saada hyväksyntä omille heikoille ominaisuuksille ja saada kannus-

tusta lähteä kehittämään ja vahvistamaan niitä. Kukaan meistä ei ole täydellinen, kukaan 

subjekti ei aina toimi oikein. Muutamissa kirjoituksissa tuli hyvin esiin, kuinka tärkeää 

oli kuulla elävänsä normaalia perhe-elämää, johon kuuluvat myös vaikeat ajat. Perheen 

näkemys omasta tilanteesta voi olla hyvinkin synkkä ja vääristynyt. Siksi onkin tärkeää 

normalisoida tämä näkemys (Jokila 2011). Asiakkaan tilanne on saatava näkyväksi kai-

kille osapuolille avoimesti ja rehellisesti, muuten on vaikea lähteä muuttamaan asiak-

kaan tilannetta parempaan (Nuutinen 2011). 

 

”… ihan tavallinen äiti jonka perheessä on ihan tavallisia ongelmia…” 

 

”…oli jotenkin helpottavaa kuulla että monilla perheillä on välillä vaikeaa ja se on ihan 

normaalia” 

 

”Ei ollut helppo edes tavata sukulaisia kun hävetti meidän riitely ja kiukuttelu.” 

 

”…ei minulla ainakaan ole ollut helppoa jakaa edes kavereiden kanssa näitä asioita…” 

 

”Me ei enää käyty missään eikä oikein tavattu ketään… ei halunnu näyttää että meillä 

on ongelmia…” 
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Erilaisuuden ja epäonnistumisen tunne oli passivoinut ja etäännyttänyt muutamia per-

heitä kodin ympärillä olevasta sosiaalisesta toiminnasta. Subjektius tarvitsee sosiaalisia 

suhteita. Niiden puuttuminen heikensi perheiden subjektiuden tunnetta. Kokemus ei 

synny tyhjiössä vaan suhteessa ja osallisena toisiin ihmisiin (Tast 2007, 30.) 

 

 

5.1.5 Merkitysten kokonaisrakenne 

 

Edellä esitetyt neljä merkityskokonaisuutta ovat sidoksissa vahvasti toisiinsa. Tuloksista 

syntynyttä merkitysten kokonaisrakennetta eli synteesiä kuvaan hyvinvoinnin kokemus-

kehäksi (kuvio 6). Kumppanuuden tunne tarvitsee yhteistä toiminnallisuutta ja ilman 

toimintaa ei voi kokea kumppanuutta toiseen. Kumppanuus tarvitsee vuorovaikutusta ja 

vuorovaikutus syntyy toiminnassa. Subjektiuden tunne ei synny ilman kumppanuutta ja 

toimintaa. Niissä muodostuvissa kokemuksissa ihminen voi saada tunteen subjektiudes-

ta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KUVIO 6. Perheiden hyvinvoinnin kokemuskehä. 

Tunteet 

Toiminnallisuus 

Kumppanuus 

Subjektius 
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Subjektiuden tunne syntyy suhteesta toisen ihmisen kanssa. Koko tämän kokemusmaa-

ilman pohjalla on ihmisen tunteet. Perheiden kertomuksista todellakin näkyi, että tunteet 

vaikuttavat kaikkiin muihin merkityskokonaisuuksiin ja toisaalta merkityskokonaisuu-

det vaikuttavat tunteisiin.  

 

Perustarpeiden tyydyttymisen lisäksi perheet tarvitsevat kokemuskehän (kuvio 6) ele-

menttejä elämäntilanteensa kehittämiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Päivähoidon 

perhetyöntekijä työn kohdistaminen näihin elementteihin edesauttaa perheiden hyvin-

voinnin parantumista. Perheet tarvitsevat kokemuksia kumppanuudesta, toiminnallisuu-

desta, subjektiudesta ja tunteiden huomioimisesta. 

 

 

5.2 Sosiaalipedagoginen tulosten tarkastelu 

 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat päivähoidon perhetyöntekijän työn olevan sosiaalipe-

dagoginen työmuoto. Perheet ovat saaneet ennaltaehkäisevää apua, jolla pyritään estä-

mään perheiden laajemmat vaikeudet ja huono-osaisuuden lisääntyminen ja sitä kautta 

syrjäytyminen yhteisöistä ja yhteiskunnasta. Edellisen osion tuloksia tarkastelen nyt 

sosiaalipedagogisen viitekehykseni näkökulmasta. Perheet kuvaavat kokemuksissaan 

kehittymisen ja muutoksen prosessia, jota perhetyöntekijän avulla vietiin eteenpäin koh-

ti parempaa tulevaisuutta. Sosiaalipedagogisen kasvatuksellisen työn tarkoituksena on-

kin ihmisen kasvun ja kehittymisen prosessin tukeminen.  

 

”Epäonnistumisen tunteet äitinä… sitä oli pitänyt kiinni joistakin jutuista, jotka eivät 

meidän perheessä toimineet. Yhdessä sovitut muutokset olivat aika pieniäkin, mutta pik-

kuhiljaa ne alkoivat toimia. Sitä vaan oppi toimiin toisella tavalla. Musta tuntui, että 

äitinä oleminenkin tuntui taas hyvältä.” 

 

”Perhetyö on osaltaan auttanut mua selviytymään erittäin rankasta erosta. Nyt olen 

henkisesti erosta yli, mutta käytännön asioita on vielä edessä.” 

 

”…mä oon jotenkin iloton ja hermo kireellä.  …saatiin sovittua yhdessä tavoitteita ja 

sopimuksia siitä, miten toimitaan ja mitä tehdään yhdessä. Nää jutut oikeasti toimi. Mä 
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huomasin jo kahdessa viikossa et meidän elämä oli muuttunut parempaan. Lapsetkin 

innostui opetteleen asioita.. On niin helpottunut. Mä sain siltä (viittaus perhetyönteki-

jään) voimaa tehdä asioille jotain” 

 

Sosiaalipedagoginen aate ja toimintatapa tavoittelevat ihmisen vahvistamista oman elä-

mänsä asiantuntijana ja yksilön vuorovaikutus- ja elämänhallintataitojen aktivoimista 

(Hämäläinen & Kurki 1997, 13). Sosiaalipedagogisen työn toiminta huomioi ja näkee 

ihmisen ainutlaatuisuuden ja ihmisen arjen kokonaisuuden sen hetkisen tilan ja elinym-

päristön. Ihmisten omia kokemuksia, mielipiteitä ja ratkaisumahdollisuuksia sekä voi-

mavaroja arvostetaan ja huomioidaan työskentelyssä. (Thiersch 2006, 48–49; Hovi-

Pulsa 2011, 26 mukaan). 

 

Tulokset vahvistavat myös perhetyöntekijän työn olevan sosiaalipedagogiikan kuvaa-

maa innostajan työtä. Perheet kokivat perhetyöntekijän läheiseksi ja kannustavaksi. Per-

hetyöntekijöiden innostamana ja tukemana perheet lähtivät kehittämään perheelle pa-

rempaa arkea konkreettisilla toiminnallisilla tehtävillä. Työntekijän on tärkeää kyetä 

hyödyntämään institutionaalisia ja ammatillisia resursseja ihmisten normaali arjessa 

(Thiersch 2006, 55; Hovi-Pulsa 2011, 28 mukaan). Innostamisen tarkoitus on herättää 

ihmisten omaa tietoisuutta ja saada heidät liikkeelle ja itse toimimaan itsensä ja yhtei-

sönsä kehitysprosessin eteenpäin viejinä (Hämäläinen & Kurki 1997, 201–202).  

 

Innostaminen pohjautuu sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämiseen, tasavertaiseen sub-

jekti-subjektisuhteen kohtaamiseen ja sosiaalisen verkoston organisointiin (Hämäläinen 

& Kurki 1997, 202). Tutkimuksesta nousseiden merkityskokonaisuuksien käsitteet 

kumppanuus ja subjektius vahvistavat näkemystä päivähoidon perhetyöntekijän työs-

sään rakentavan perheiden tueksi tasavertaista suhdetta ja sosiaalista kontekstia, jossa 

arvostetaan ihmisten omia mielipiteitä ja toiveita. 

 

Tarkasteltaessa Ronnbyn (1986) sosiaalipedagogisen työn kuutta toimintalinjan periaa-

tetta ja Madsenin kukkanen -teorian näkemystä suhteessa saatuihin tuloksiin, voi todeta 

päivähoidon perhetyöntekijän työn olevan sosiaalipedagoginen työmenetelmä. 

 

Alf Ronnby kuvaa sosiaalipedagogista työtä ihmisten aktivoimisena ja kannustamisena. 

Tarkoitus on, että ihmiset alkavat itse muuttamaan elämäntilannettaan ja kehittämään 
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itseään muutoksen mukana. Perheiden elämässä oli juurikin näin toimittu ja he olivat 

nostaneet kokemuksistaan merkitykselliseksi perhetyöntekijän kumppanuuden, työn 

toiminnallisuuden ja oman aktiivisen osallisuuden perheiden hyvinvointia parantaviksi 

tekijöiksi.  

 

Ronnbyn (1986) ankkuroitumisperiaate ja toimintaperiaate kuvaavat juurikin tuloksissa 

esiin tullutta ihmisten oman subjektiuden merkityksen tärkeyttä perhetyössä. Ihminen 

kokee itsensä paremmaksi ja vahvemmaksi, kun saa itse toimia ja vaikuttaa oman elä-

mänsä kehittämiseen. Madsenin nostaa esiin tärkeäksi toimintapätevyyden osa-alueeksi 

ilmaisullisen pätevyyden. Kyky nähdä ja kokea tilanteet asiakkaan silmin vaatii luo-

vuutta ja sensitiivisyyttä (Laiho 2005, 46–47.) Perheiden kirjoituksissa olevista koke-

muksista tuli ilmi, että heitä oli kuunneltu ja ymmärretty. Suoranaista mainintaa kyvystä 

samaistua heihin ja elämäntilanteeseen ei teksteissä ilmennyt.  

 

Kenttäperiaatteessaan Ronnby (1986) nostaa esiin sosiaalipedagogisen työn tapahtuvan 

ihmisten omassa tutussa ympäristössä. Päivähoidon perhetyöntekijä toimii perheille 

tutuissa ympäristöissä. Perheitä tavataan päivähoidon ympäristössä, perheiden kotona ja 

perheen lähiympäristössä (Jokila 2011.) Perheiden kokemuksista tulee esiin päivähoi-

don perhetyöntekijän lähellä olon tärkeys. Perheiden oli helpompi ottaa yhteyttä mata-

lan kynnyksen tukeen päivähoidon ympäristössä, kotikäynnit olivat pidettyjä ja he koki-

vat yhteisen toiminnan kotoisaksi ja jopa kaverilliseksi, mutta silti ammattimaiseksi. 

 

Ronnbyn (1986) liikkeellepanoperiaate on päivähoidon perhetyöntekijän työn lähtökoh-

ta. Tavoitteena on herättää, kehittää ja vahvistaa ihmisten omia voimavaroja. Perhetyös-

sä sitä toteutetaan ihmisten subjektiutta arvostavan toiminnallisuuden kautta. Ratkaisu-

keskeisellä työllä katsotaan positiivisesti tulevaisuuteen, minkälaista haluaisin omani ja 

perheeni elämäni olevan. Ajatellaan itsestä hyviä puolia ja mietitään miten kehitetään 

itseä ja perheen arkea paremmaksi. Subjektiuden tunteen tärkeys ja sen lisääntyminen 

asiakkaan elämässä tuli esiin tuloksissa. 

 

Tiedostamisperiaate kuvaa sosiaalipedagogisen työn avointa keskustelua ja ihmisten 

oman tietoisuuden ja oman elämän ymmärryksen merkityksen lisäämisen tärkeyttä. Ih-

misen on katsottava omaa elämäänsä realistisesti suhteessa omaan itseensä, perheeseen-

sä, muihin sosiaalisiin verkostoihin sekä laajemmin yhteiskunnallisesta ja jopa tarvitta-
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essa taloudellisesta näkökulmasta. Kokemuksista käy ilmi kuinka perhetyöntekijöiden 

avustuksella ja kannustamana perheet ovat käyneet läpi omaa tilannettaan. Tarkoitus ei 

ole ollut jäädä ongelmakeskeiseen ajatteluun vaan nähdä muutostarpeet ja niiden kautta 

lähteä kehittämisprosessiin. Perheet ovat kokeneet sen merkitykselliseksi. Nolouden ja 

häpeän tunteet tilanteesta ovat keskusteluiden ja tiedostamisen kautta vaihtunut helpo-

tukseksi ja motivaatioksi lähteä parantamaan perheen elämäntilannetta.  

 

Ronnbyn (1986) itsekontrolliperiaate kuvaakin juuri motivaation merkitystä kehittämis-

prosessissa. Paras motivaatio syntyy, kun toiminnan päämäärä on ihmisen oman halun 

ja kiinnostuksen kohde. Lisäksi työskentelyn tulee perustua asiakkaan itsensä johdatta-

mana ja mahdollisimman paljon hänen ehdoillaan. Perheiden kokemuksista nousee 

esiin, että he ovat saaneet muutosprosessissa vahvan roolin oman elämänsä muutoksen 

tekijänä, mutta he ovat tarvinneet rinnalleen kumppanin ja toimintaa ohjaavan perhe-

työntekijän. Muutamissa kirjoituksissa tulee esiin, että perhetyöntekijällä on hetkittäin 

ollut kontrolloiva ja vaativampi työtapa suhteessa asiakkaan toimintaan. Tämäkin on 

kuitenkin koettu hyväksi ja tarpeelliseksi kehittämisprosessissa. 

 

”Välillä perhetyöntekijä vaati mua tiukemmin tekeen sovittuja asioita, kun en meinan-

nut itse jotenkin tajuta tai en vaan saanut aikaseksi.. se oli tosi hyvä, mä tarviin välillä 

vähän takalistoon potkimista.” 

 

”Oli hyvä et perhetyöntekijä sano suoraan myös kritiikkiä.. se herätteli katsoon omaa 

toimintaa vanhempana.” 

 

Madsenin (Laiho 2005, 47) toimintapätevyyden osa-alue kommunikatiivinen pätevyys 

eli yhteistyön ja vuorovaikutuksen onnistuminen sekä yhteisten sopimusten laatiminen 

ja niiden mukaan toimiminen nousee esiin kertomuksista. Perhetyöntekijät koettiin hy-

viksi yhteistyökumppaneiksi. Yhdessä oli laadittu tavoitteita ja sopimuksia, joilla elä-

mänmuutosta tavoitellaan. 

 

Madsen nostaa esiin ilmaisullisessa pätevyydessä emotionaalisen ulottuvuuden (Laiho 

2005, 47). Jotta pystyy kokemaan ja tuntemaan asiakkaan aseman, tarvitaan tunteiden 

olemassaoloa. Vaikka Ronnby ei nosta teoriassaan esiin tunteiden merkitystä toiminta-

periaatteissa, niin uskon sen olevan jokaisen periaatteen taustalla. Opinnäytetyöni tulok-
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set ja työssäni tarkastelemani tieto lisäävät ymmärrystä siitä, että tunteet ovat kaiken 

tekemisen taustalla ja niiden vaikutus ihmisten elämään on merkittävää.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tehtäväni oli tarkastella, miten päivähoidon perhetyöntekijän työ tukee ja auttaa perhei-

tä. Selvitin minkälaisia kokemuksia ja tuntemuksia perheillä on päivähoidon perhetyön-

tekijän työstä. Toiseksi tarkastelin päivähoidon perhetyöntekijän sosiaalipedagogista 

työskentelyä perheiden kokemusten pohjalta.  

 

Tehtävästä saatujen tietojen ja tulosten perusteella voi kiteyttää seuraavia johtopäätök-

siä. Kumppanuuden merkitys kertomuksissa osoittaa, kuinka tärkeää ihmiselle on 

kumppanuus elämän jakamisessa. Kokemus kumppanuudesta nähdään tärkeänä voima-

varana elämässä. Ja jos kumppania ei ole niin yksinäisenä elämän vaikeudet voivat vie-

dä voimat. Päivähoidon perhetyöntekijältä saadaan kumppanuutta elämän vaikeissa ti-

lanteissa. Lisäksi on tärkeää, että perhetyöntekijä auttaa vahvistamaan jo olemassa ole-

via tai löytämään uusia kumppanuussuhteita. Kumppanuuden synnyttäminen ja ylläpi-

täminen vaatii päivähoidon perhetyöntekijältä todella hyvää vuorovaikutustaitojen 

osaamista ja keinoja sen toteuttamiseen. Lapsen maailma -lehden haastattelussa Sosiaa-

lineuvos Aulikki Kananoja pitää tärkeänä ihmisten välistä vuorovaikutusta asiakastyös-

sä, onnistuessaan se tuottaa energiaa (Ojala 2012, 10). 

 

Parisuhteiden tukeminen ja sen merkitys nousi esiin vahvasti keskusteluissa päivähoi-

don perhetyöntekijöiden kanssa ja samoin muutamista tutkittavien kertomuksista. Pa-

risuhteiden heikko tilanne vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Jokaiseen normaaliin 

parisuhteeseen tulee ongelmia, mutta jos niiden parantamiseen ei paneuduta, voi tilanne 

ajautua puolisoiden etääntymiseen toisistaan (Jokila 2011). Lasten paikka ei ole parisuh-

teen välissä, mutta lapset kuuluvat sen sisään. ”Vanhempien parisuhde on lasten koti” 

(Vilen & ym 2010, 115) on vahvasti kirjoitettu, mutta kuvaa mielestäni hyvin parisuh-

teen tärkeyttä lasten kokemisessa kotielämä turvallisena ja välittävänä. Perhetyöntekijäl-

lä tulee olla valmiuksia kohdata asiakkaiden parisuhdeongelmia ja kykyä auttaa niissä. 

 

Oli huolestuttavaa huomata, että ihminen voi kokea olevansa yksinäinen, vaikka perhe 

on ympärillä. Ihmiset elävät yhteistä elämää, mutta sitä ei eletä yhdessä. Ilmiötä, jota 

kutsuisin rohkeasti jopa yksinäisyydeksi perheessä, ei välttämättä nähdä eikä ymmärre-

tä. Mielestäni tätä tulee päivähoidon henkilökunnan, perhetyöntekijän ja kaikkien sosi-
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aalialalla työskentelevien kyetä havaitsemaan ja ymmärtämään. Perheenjäsenet tarvitse-

vat toistensa huomiota ja yhdessä vietettävää aikaa. Jos he itse ovat eksyksissä ja sokei-

ta perheen tilanteesta, heidän tulee saada tukea ja apua tilanteen havaitsemiseen. Päivä-

hoidon perhetyöntekijät olivat työllään kehittäneet perheen sisäisiä kumppanuus suhtei-

ta. Tämä vaatii tutustumista perheen eri jäseniin, jotta löytää oikeat tavat ja keinot tukea 

ihmissuhteiden paranemisen mahdollisuuksia.  

 

Perheet kokivat erittäin tärkeänä työnä päivähoidon perhetyöntekijän roolin aktivoida 

perhettä toiminnallisuuteen. Toiminta ja konkreettinen tavoitteellinen tekeminen koe-

taan tärkeiksi elämän muutoksessa. Puhuminen ja keskustelu auttavat prosessin käyn-

nistymisessä, mutta kehittyminen tarvitsee toiminnallisia askelia. Perheen normaalien 

arkitoimintojen tukemisen lisäksi voidaan käyttää toiminnallisia menetelmiä.  

 

Toiminnalliset menetelmät voivat olla pienimuotoista, luovaa, konkreettista ja intensii-

vistä puuhailua yhdessä. Toiminnan kautta ihmiset saavat toteuttaa itseään ja toiminnan 

kautta voi ihmisistä saada tietoa, mitä keskusteluissa ei ole tullut ilmi. Tekemisen kautta 

ihmisten on helpompi tuoda esiin tunteita, asenteita ja omia arvojaan. Toiminta saa ih-

misessä aikaan henkistä liikahdusta, tekemisen meininki ja elämykset antavat onnistu-

misen kokemuksen iloa ja vahvistavat voimavaroja. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, 

Veistilä & Virolainen 2007, 144–145.) Toiminnallisuuden toteuttaminen perhetyönteki-

jältä mahdollistuu parhaiten aktiivisuuden, luovuuden ja idearikkauden avulla.  

 

Subjektiuden merkitys kertomuksissa todistaa sen tarpeellisuuden ihmisen hyvinvoinnil-

le. Uskon, että ihminen tarvitsee oman elämän hallinnan tunnetta, mahdollisuuksia on-

nistua oman toiminnan vaikutuksesta ja tunnetta olla tarpeellinen ja hyödyllinen itsel-

leen, perheelleen, läheisilleen ja koko yhteiskunnalle. Tätä ihmisen subjektiuden tunnet-

ta meidän jokaisen tulee arvostaa, vaalia ja tukee niin työssään kuin henkilökohtaisessa 

elämässään.  

 

Ihmisten tunteiden ja tunnetien erityisen vahva näkyminen ja laaja kuvaaminen kerto-

muksissa yllättivät minut. Ihmisille tunteet ovat erittäin tärkeitä ja ne vaikuttavat mei-

dän elämäämme suuresti. Tutkimustulos tunteiden tarttumisesta myös on erittäin tärkeää 

tietoa perhetyölle. Lukemassani sosiaalipedagogisessa teoriassa tunteiden merkityksestä 

ei puhuta juuri lainkaan. Perhetyöhön liittyvässä kirjallisuudessa tuotiin esiin jonkin 
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verran tunteisiin liittyviä työmenetelmiä. Tapaamillani perhetyöntekijöillä oli käytössä 

joitakin tunteiden käsittelyyn liittyviä välineitä esim. tunnekortit, joiden avulla tunneti-

loista puhuttiin. 

 

Tunteiden merkityksen asiakkaille ja heidän sosiaalisille suhteilleen koen erittäin tärke-

äksi löydöksi opinnäytetyössäni. Kuinka paljon me sosiaalialalla työskentelevät huo-

mioimme asiakkaiden tunteita, käsittelemmekö niitä riittävästi ja hyväksymmekö me ne 

luonnollisena osana ihmisen kokemusmaailmaa ja elämän arkea? Herää myös kysymys, 

onko sosiaalialalla työskentelevillä riittävästi taitoa ja kykyjä nähdä ja käsitellä asiak-

kaan kanssa hänen tunnetilojaan ja niiden vaikutuksia hänen elämäänsä? Olemmeko 

valmiita kohtaamaan ihmisten tunteita ja olemaan niiden käsittelyssä asiakkaan rinnal-

la? Onko työntekijöillä riittävästi tietoa tunteista ja niiden vaikutuksista ihmisten toi-

mintaan ja elämään? Koulutetaanko sosiaalialalle opiskelevia riittävästi aiheesta?  

 

Tunteiden vahva näkyminen kertomuksissa lisäsi kiinnostustani tarkastella tunteiden 

merkitystä tarkemmin. Perhetyöntekijöiden työssään käyttämää ratkaisukeskeistä ajatte-

lutapaa ja tunteista puhumista ei ole perinteisesti liitetty yhteen, mutta nykyään tunteet 

nähdään kuuluvan vahvasti kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Mitä tahansa ajattelem-

mekin, niin siihen liittyy jonkinlainen tunne tai tunteita. Tunteet ovat sosiaalisia koke-

muksia, ne kertovat minkälainen suhde meillä on asiaan tai ihmiseen. Tunne kuuluu 

myös jokaiseen toimintaan myös kylmään rationaaliseen toimintatapaan. Tunteilla on 

iso merkitys myös toiminnan palautteena. Muodostunut tunnetila kertoo onko toiminta 

onnistunut ja minkälainen rooli ihmisellä itsellään siinä on ollut. (Hirvihuhta & Litovaa-

ra 2009, 84–85.) 

 

Luettuani Esko Jalovaaran (2005) kirjan ”Tunnetaidot tiedon rinnalle kasvatuksessa”, 

sain kokea vahvan ammatillisen heräämisen tunteiden merkityksestä ihmiselle. Ihmiset 

painiskelevat monenlaisissa arjen ongelmissa kovan kilpailun ja tehokkuusvaatimusten 

aiheuttamina. Rationaalinen ihmiskäsitys korostaa järkiperäistä tietoa ja näin ihmisen 

persoonallista kokonaiskuvaa ja sisäistä voimaa väheksytään. Jalovaara väittää tiedollis-

teknologisen kehityksen pyörteissä ihmisiä vaivaavan vakava puutos, tunnenälkä. Tun-

nenälkä on syntynyt tarpeesta saada myönteisiä tunteita ja arvostusta osakseen. Kasva-

tustyötä tekevä tarvitsee tunnelukutaitoa eli kykyä tunnistaa tunteita, nimetä ja ymmär-

tää niitä sekä vaikuttaa niiden esiin tulemiseen, tunnekäyttäytymiseen. (Jalovaara 2005, 
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7, 10.) Opinnäytetyön tutkimustulos tunteista vahvistaa tätä näkemystä. Perheille tun-

teiden olemassaolo oli hyvin merkityksellinen. Tunnelukutaidon avulla perheiden hy-

vinvointia voidaan tukea ja auttaa. 

 

Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston tutkijat, Nummenmaa, Glerean, Viinikainen, Jääs-

keläinen, Hari ja Sams, ovat yhteistyössä tutkineet tunteiden kokemista. Tutkimuksessa 

on seurattu magneettikuvauksen avulla tutkittavien aivojen reagoimista elokuvien katse-

luun. Tutkimuksessa on tullut ilmi, että tunteet tarttuvat helposti toisiin. Erityisesti voi-

makkaat tunteet saavat eri henkilöt tuntemaan samantahtisesti. Tutkijat uskovat että 

tuloksista on hyötyä mm. ryhmäkäyttäytymistä ohjaavien aivomekanismien ymmärtä-

miselle, tunne-elämän ja vuorovaikutuksen häiriöiden tunnistamiselle. (Aalto-yliopisto 

2012.)  

 

Tutkimus oli valmistunut toukokuussa 2012. Soitin dosentti Lauri Nummenmaalle ja 

kerroin kiinnostuksestani lukea heidän tutkimuksensa ja halusta mahdollisesti hyödyn-

tää heidän saamiaan tuloksia omassa opinnäytetyössäni. Hän lähetti minulle 

tutkimuksesta kirjoitetun artikkelin,”Emotions promote social interaction by synchro-

nizing brain activity across individuals”, joka on julkaistu 24.5.2010 Proceedings of The 

National Academy of Sciences of the United of America-tiedejulkaisussa. 

 

Artikkelissa kerrotaan, kuinka tutkimuksen osallistujien aivojen aktiivisuutta mitattiin 

magneettikuvauksen avulla. Osallistujat katselivat erilaisia elokuvia uudestaan ja uudes-

taan. He arvioivat kokemuksiaan ja tunteitaan nähdystä materiaalista. Kuvauksella tutki-

tut aivoalueet tukivat reagoinnillaan tutkittavien emotionaalisia tuntemuksia. Ihmisten 

tunteet olivat erittäin tarttuvia. Artikkelissa kerrotaan, että vihan tunteet voivat levitä 

hyvinkin nopeasti ja levittyään voi aiheuttaa mellakan, koska tunnetilan jakaminen joh-

taa vastaavaan käyttäytymiseen. Tunteet edistävät sosiaalista vuorovaikutusta synk-

ronoimalla yksilöiden aivotoimintoja. Tunteet tarttuvat ihmiseltä toiselle ja näin tapah-

tuu tunnetilojen jakaminen. Jaetun tunnetilan tunnistaminen helpottaa ymmärtämään ja 

ennustamaan tunnetilassa mukana olevien näkemyksiä ja toimia. Artikkelissa sanotaan, 

että tutkimuksesta saatu tieto on tärkeää, jotta uskotaan tunteiden voimakas vaikutus 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja näin helpotetaan myös ihmissuhteiden ymmärtämistä. 

(Nummenmaa, Glerean, Viinikainen, Jääskeläinen, Hari & Sams 2012.) 
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Perhetyön näkökulmasta tutkimuksen tulosta on hyvä pohtia perheen tunnemaailman 

näkökulmasta. Jos toinen vanhemmista on voimakkaan negatiivisen tunteen vallassa ja 

näin jakaa tunnettaan puolisolle ja omille lapsilleen. Jos vanhemmat ovat molemmat 

negatiivisten tunteiden vallassa, tunne tarttuu lapsiin ja myös vastavuoroisesti toiste 

päin. Tämä tutkimus vahvistaa oman tutkimustulokseni mukaista näkemystä päivähoi-

don perhetyöntekijän tärkeydestä tukea ja ohjata perheiden tunneilmapiiriä ja perheen 

jäsenten omia tunteita hyvinvoinnin kannalta oikeaan suuntaan.  

 

Arja Tuomi (1992) käsittelee kirjassaan sosiaalityötä tunnetyönä. Hän kertoo kuinka 

hänelle kauan aikaa sitten eräs vanhempi lääkäri oli sanonut, että ”jos tunne ja järki ovat 

ristiriidassa, niin tunne voittaa”. Tätä neuvoa hän päätti pitää mielessään tulevassa sosi-

aalityöntekijän ammatissaan. Käytännön työn kokemus osoittikin sen usein pitävän 

paikkaansa. Tuomi kirjoittaa, että asiakkaalle laaditut tai hänen kanssaan yhdessä tehdyt 

järkevät suunnitelmat eivät välttämättä toimi, kun asiakkaan tunteita ei ole siinä huomi-

oitu. Asiakas ei ole rohjennut tuoda asiaan liittyviä tunteita esiin ja se on vaikuttanut 

siihen, että järkevä suunnitelma jää toteuttamatta käytännössä. Opetukseksi tästä Tuomi 

kirjoittaa, jos työntekijä toimii järkevästi työssään ja haluaa välttyä turhalta työltä ja 

pettymyksiltä, niin asiakkaan tunteet tulee huomioida työskentelyssä. (Tuomi 1992, 3.)  

 

Päivähoidon perhetyöntekijän työn työorientaatio ja ammatillisuus, teorian, käytännön 

tiedon ja opinnäytetyön tulosten valossa, osoittaa sen olevan sosiaalipedagogista työtä. 

Työtä tehdään ennaltaehkäisevästi, perheiden omaa subjektiutta ja aktiivisuutta arvosta-

en. Toiminta tapahtuu perheille tutuissa ympäristöissä. Työntekijä ohjaa ja kannustaa 

perheitä omissa kasvun ja kehittymisen prosesseissa. Perheiden sosiaalista elämää ja 

yhteisöllisyyttä tuetaan ja vahvistetaan.  

 

Vertailtaessa lastensuojelun avohuollon ja päivähoidon perhetyön työkenttää toisiinsa, 

näki niiden toimivan hyvin samankaltaisella työorientaatiolla, mutta päivähoidon tar-

joama perhetyöntekijän palvelu on suunnattu selkeästi ennaltaehkäisevämpään työhön ja 

ensisijaisesti varhaisen tukemisen tarjoamiseen perheille, joilla on ihan tavallisia arjen 

huolia ja vastoinkäymisiä elämässään. Molemmilla perhetyön ulottuvuuksilla on oma 

tärkeä työkenttänsä perheiden tukemisessa.  



56 

 

7 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tekemisen prosessi on ollut mielenkiintoinen, opettavainen ja haastava. 

Olen tyytyväinen, että olen tehnyt työtä rauhassa ja pitemmän ajanjakson aikana. Se on 

mahdollistanut asian laaja-alaisen näkemyksen ja aineiston sanoman syvällisemmän 

löytämisen. Halusin löytää päivähoidon perhetyöntekijän työn ja toimintatapojen sisäl-

löstä asiakkaan kokemuksen avulla merkitykselliset tekijät perheiden hyvinvoinnin pa-

rantamisessa ja mielestäni onnistuin siinä hyvin. Toiveeni on, että tutkimuksesta synty-

neen hyvinvoinnin kokemuskehän ja sosiaalipedagogisen teorian kautta päivähoidon 

perhetyöntekijän työtä voidaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi ja enemmän asiakkaan 

tarpeita huomioivaksi. 

 

 

7.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkijan sitoutuminen toteuttaa hyvän tutkimuksen kriteereitä on tutkimuksen eettisyy-

den lähtökohta. Jokaisessa tutkimuksen vaiheessa tutkija osoittaa luottamuksellisuutta 

johdonmukaisuudellaan, argumentoinnilla, arvioinnilla ja eettisillä työskentelytavoilla. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009,127.) Tutkimustuloksia hyödyntävän tahon tulee voida luottaa 

tutkimukseen (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 84). 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) pitävät tärkeänä tutkimusraportin sisällössä ja laadullisen 

arvioinnin läpikäymisessä seuraavia kuvauksia ja tekijöitä sekä niiden suhdetta toisiin-

sa. Työssä tulee näkyä tutkimuksen kohde, mitä olen tutkinut ja miksi tarkoitukseni on 

ollut juuri tutkia tätä aihetta. Sitoutuminen tutkimukseen syntyy omasta suhteesta tutki-

mukseen esim. miksi minun on tärkeää tehdä juuri tästä aiheesta tutkimus. Luotettavuu-

den arvioinnissa on hyvä pohtia aineiston keruu vaihetta, tiedonantajien valinnan merki-

tystä ja suhdetta tutkijaan sekä toteutuksen aikataulua. Aineiston analyysin tarkastelu ja 

tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden perustelut ovat uskottava todiste lukijoille 

työn luotettavuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009,140–141.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin yhteydessä jonkin verran puhutaan 

tutkimuksen validiteetista eli tutkimusmenetelmän ja -kohteen yhteensopivuudesta ja 
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siitä onko tutkittu sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia (Heikkinen & Syrjälä 2006, 147–

148; Metsämuuronen 2006, 55). Haasteellinen kohta prosessissa oli tutkimusnäkökul-

man vaihtuminen, joka kuitenkin osoittautui järkeväksi ja onnistuneeksi. Vei kuitenkin 

oman aikansa, jotta sisäisti fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusmetodin aluksi 

suunnitellun narratiivisen näkökulman tilalle.  

 

Mielestäni fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus sopii todella hyvin asiakasnäkö-

kulman saamiseen tutkimuksessa. Kokemuksien tutkimisen kautta saamme aitoa tietoa 

asiakkaan tuntemuksista ja ajatuksista. Tutkimusprosessin noudattaminen auttaa aineis-

ton sisällön analysoinnissa ja helpottaa tulkinnan tekemistä aineiston sisältöä kunnioit-

taen. Opinnäytetyön tavoite on ollut koko ajan selkeä, mitä haluan työlläni selvittää. 

Tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma suhteessa muuhun työhön vaati prosessointia. 

Lopputuloksena pidän työni validiteettia hyvänä. 

 

Teknisluonteisena tutkimuksen eettisyyttä tarkastellaan tutkimustoiminnan toteuttami-

sesta. Esimerkiksi kuinka tutkimuksessa mukana olevia on informoitu, onko aineisto 

kerätty ja analysoitu luotettavasti ja anonyymisti. (Tuomi & Sarajärvi. 2009, 128.) Tut-

kimuslupien jälkeen tiedotin tutkimukseen tulevia osapuolia tutkimuksen sisällöstä ja 

anonyymisyyden takaamisesta tutkimuskirjeen yhteydessä (liite 1). Tutkittavat ovat 

olleet vapaaehtoisia osallistumaan tutkimukseen. Olen huolehtinut, että perheiden ker-

tomuksia perhetyöntekijät ei ole nähneet. Minulla ei ole tietoa siitä, ketkä perheet ovat 

minulle kirjoittaneet. Sitaatit raporttiin olen valinnut niin, että niistä ei voi perhettä tun-

nistaa. Tutkimukseen vastasi kuusi perhettä, joten sitaatteihin en ole tarkoituksella mer-

kannut kirjoittajaa edes tunnistemerkeillä. Tunnistemerkkien avulla sitaatit voi yhdistää 

ja niiden yhteen laittaminen saattaa kokonaisuutena edesauttaa perhetyöntekijöiden tun-

nistavan kirjoittajana olleen perheen.   

 

Aineiston riittävyyden pohdintaa kävin tarkkaan läpi.  Myös yhdessä ohjaavan opettajan 

kanssa keskustelimme siitä. Vaikka sivumäärällisesti aineistoa olisi toivonut olevan 

enemmän, niin sisältö tuotti kuitenkin riittävästi, monipuolisesti ja laadukkaasti tietoa 

asiakkaan kokemuksista.  

 

Viimeisin haaste oli opinnäytetyön viimeistelyn pitkittyminen elämässä vastaan tulevien 

vastoinkäymisten johdosta. Tuntui vaikealta pitää koossa kokonaisuus. Aina kun palasin 



58 

 

työstämään opinnäytetyötä luin sen useita kertoja läpi, samoin tutkimusmateriaalin ja 

teoriaa, jolla halusin vielä syventää työtäni. Näin varmistin, että näen ja hahmotan ko-

konaisuuden, mitä tutkin, miksi ja mitä olen saanut selville.  

 

Olen opinnäytetyöni tutkimusosuudessa toteuttanut eettisesti hyvän tutkimuksen kritee-

reitä. Olen kertonut raportissa avoimesti, selkeästi ja yksityiskohtaisesti tutkimusproses-

sin eri vaiheet. Prosessin aikana olen työskennellyt huolellisesti, rehellisesti ja perustel-

lut käyttämiäni aineistoja ja menetelmiä sekä huolehtinut lähteiden kirjaamisesta. Tut-

kimusaineistoa olen tarkastellut objektiivisesti ja syvällisesti. Mielestäni olen onnistunut 

rajaamaan ja tiivistämään aineistosta tutkimukselle olennaisen tiedon. 

 

 

7.2 Päivähoidon perhetyöntekijän työn kehittäminen tulevaisuudessa 

 

Kehittämisen yksi tarkoitus on toimintatavan esim. palvelun tai sen rakenteen kehittä-

minen. Tiedon tuottaminen on tärkeää tässä prosessissa. (Toikko & Rantanen 2009, 

14,20,42.) Opinnäytetyölläni olen tuottanut lisää tietoa päivähoidon perhetyöntekijän 

työstä ja erityisesti nostanut esiin asiakkaiden kokemuksia työstä. Toivottavasti tuotta-

mani tieto auttaa omalta osaltaan kehittämään päivähoidon perhetyöntekijän työtä tule-

vaisuudessa.  

 

Päivähoidon perhetyöntekijän työlle on selvästi tarvetta ja siitä on ollut hyötyä perheil-

le. Tänä päivänä palveluja pyritään keskittämään yhden oven taakse, jotta asiakasta voi-

daan palvella paremmin ja tehokkaammin. Päivähoidossa on 62 prosenttia alle kou-

luikäisten lasten perheistä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011). Ehdottoman järke-

vää olisi tämän jo valmiiksi olemassa olevan ja suositun peruspalvelun palvelutarjonnan 

monipuolistaminen päivähoidon omalla perhetyöntekijällä. Lisäksi kotona oleville per-

heille tarkoitettuja päivähoidon avoimia päivähoito paikkoja ja niiden toimintaa kannat-

taa lisätä ja kehittää. Silloin peruspalvelun ja sen sisällä toimivan perhetyöntekijän pii-

riin saadaan vielä laajempi määrä lapsiperheitä. Sosiaalineuvos Kananoja harmittelee 

varhaisen puuttumisen keinojen olevan vielä liian vähissä. Hän pitää järkevänä päivä-

hoidon hyödyntämistä laajemmin lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä, näh-

däänhän siellä perheitä päivittäin (Ojala 2012, 11).  
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Mielestäni olisi hyvä kehittää päivähoitoyksiköihin enemmän yhteisöllistä toimintaa. 

Päivähoidon tilat ovat yleensä tyhjillään iltaisin ja viikonloppuisin, ellei kyse ole vuoro-

hoitoa järjestävästä yksiköstä. Laajentamalla päivähoidon peruspalvelua perhetyön 

suuntaan, näitä samoja tiloja voisi käyttää vertaisryhmätoimintoihin ja perheiden muihin 

yhteisöllisiin tapaamisiin esim. kerhotoimintaan. Päivähoito tulisi näin vielä lähemmäk-

si perheitä ja mahdollisuus matalankynnyksen tukeen ilman perheiden leimaantumista 

helpottuisi entisestään. Päivähoito tukisi yhteisöllään ja sosiaalisilla suhteillaan perheitä, 

joilla eritoten muuten sosiaaliset kontaktit ovat vähäisiä tai rajallisia esim. pitkien väli-

matkojen takia. Taloudellisestikin katsottuna olisi hyvä hyödyntää valmiina olevia tiloja 

toiminnan järjestämiseen.  

 

Päivähoidon perhetyöntekijän työ on osoittautunut hyödylliseksi ja nopeaksi työmuo-

doksi jo pienten huolten ilmaantuessa perheiden elämään. Uusi lastensuojelulaki 

(417/2007) velvoittaa kuntia järjestämään ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Yhteis-

kunnan olisi järkevää kehittää ja vahvistaa tämän työmuodon olemassaoloa ja leviämis-

tä. Ehdottoman tärkeää olisi sen työnkuvan ja aseman esiintuominen sekä sen koulutus-

vaatimuksen määritteleminen. Opinnäytetyötä tehdessä vahvistui näkemys päivähoidon 

perhetyöntekijän työn vaativuudesta. Työntekijällä tulee olla monipuoliset taidot, tiedot 

ja kyvyt toimia tässä työssä. Pidän varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogisen koulutuk-

sen taustaa erityisen tärkeänä päivähoidon perhetyöntekijän työssä. 

 

Muutamassa tutkittavien kertomuksessa mainittiin perhetyöntekijän auttaneen löytä-

mään tietoa muista palveluista ja tukimuodoista. Tätä palveluohjauksellista työskentelyä 

esiin nousi myös Marttisen ja Siikaojan (2009, 29–30) päivähoidon perhetyöntekijän 

toimenkuvasta tehdyssä selvityksessä. Tämä asettaa palveluohjauksen osaamis- ja kou-

lutusvaatimuksia perhetyöntekijän työhön.  

 

Pohdittuani subjektiuden tunteen ja toiminnallisuuden merkityksiä ihmisille, katsoin 

asiaa laajemmin myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Esimerkiksi laajana yhteis-

kunnallisena ilmiönä nuorten työttömyys on vahvasti kansalaisiin vaikuttava. Uskonkin 

että työttömyyden passivoiva vaikutus voi viedä subjektiuden tunteen. Luottamus ja 

usko itseen ja yhteiskuntaan heikkenee. Nuorille tulee järjestää enemmän toimintaa ja 

hyödyllistä työtä työttömyyskorvauksen lisäksi esim. kunnan puutarha ja pihatöitä, 

avustustöitä päivähoidossa ja vanhainkodeissa. Pelkkä oleminen, työpaikan tai koulu-



60 

 

paikan saamisen odottelu turhauttaa ja passivoi nuoren subjektiuden kokemusta. Ronn-

by (1986) kirjoittaa sosiaalipedagogisesti toimivan työntekijän tavoitteeksi luoda on-

gelmien kanssa kamppaileville asiakkaille mahdollisuuden omatoimisesti ja yhdessä 

työntekijän tuella poistaa asiakkaiden elämää haittaavat olosuhteet. Aktiivisen toimin-

nan ja omien rajoja ylittävien tekojen kautta ihminen voi nähdä itsensä ja ympärillä ole-

van maailman paremmaksi ja edistystä mahdollistavaksi.  

 

Opinnäytetyön alussa esittelemässäni Azzi-Lessingin (2010) artikkelissa on otettu esiin 

mielestäni tärkeän sosiaalialan kehittämiseen liittyvän seikka. Poliittisia tahoja tulee 

tiedottaa enemmän sosiaalityön vaikutuksista ja kehittämismahdollisuuksista. Sosiaali-

palvelujen erilaisten hankkeiden, ohjelmien ja raporttien tärkeät tiedot tulee saattaa po-

liittisten vaikuttajien tiedoksi. Palvelujen piirissä pystytään kehittämään työtä, mutta 

laajemmat kehityssuuntaukset ja toteuttamisraamit luodaan poliittisissa järjestelmissä. 

 

Päivähoidon perhetyöntekijän työstä toivottavasti tehdään mahdollisimman pian laajaa 

ammattitutkijoiden tuottamaa tutkimustulosta työn tarpeellisuudesta ja hyödyistä. Päi-

vähoidon perhetyöntekijän työn hyödyn mittaaminen ei ole yksinkertaista, koska per-

heen saama tuki vaikuttaa niin monipuolisesti perheiden arkeen. Perheiden hyvinvointi 

vaikuttaa perheen terveyteen, kasvatusolosuhteisiin ja parisuhteeseen. Näillä tekijöillä 

taas on vaikutusta laajemmin sosiaalisiin suhteisiin perheen ulkopuolella ja työelämään 

jne. Mielenkiintoista olisi tutkia ja vertailla päivähoitoalueita, joissa on perhetyöntekijä 

päivähoidossa ja niitä, joissa ei ole. Näkyykö päivähoidon perheiden sosiaalipalvelujen 

käyttömäärissä ja tarpeiden vaativuudessa eroja? Avioerojen määrää eri päivähoitoalu-

eilla olisi myös mielenkiintoista tarkastella. Päivähoidon perhetyöntekijän työn lyhyt 

historia on myös haaste pitempiaikaisten vaikutusten näkemiselle. Kuitenkin jokainen 

perhe, jota pienessäkin huolessa autetaan, on tärkeää ja hyvää työtä lapsen ja koko per-

heen elämälle. Poliittisestikin katsottuna lapsiperheiden hyvinvointi on kuntien ja koko 

yhteiskuntamme etu. 

  

Kiitos kaikille rinnallani kulkijoille, teidän avullanne olen oppinut paljon ja saanut kan-

nustuksestanne voimaa ja intoa opinnäytetyön prosessin ala- ja ylämäissä. Oppiminen 

jatkukoon. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kirje tutkimukseen osallistuville perheille. 

Hei! 

 

Kiitos, että olette lupautuneet osallistumaan opinnäytetyöni tutkimukseen. Teiltä saa-

mani tieto on erittäin tärkeää ja arvokasta.  

Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa sosiaalialan ylempää AMK- tutkintoa. 

Opinnäytetyöni aihe käsittelee päivähoidon perhetyöntekijän työtä ja sen tutkimusosuu-

dessa haluan tuoda esiin asiakkaan kokemuksia ja tuntemuksia päivähoidon perhetyöstä. 

Asiakkaita on mukana kolmesta eri kunnasta ja niistä jokaisesta kolme perhettä. Tutki-

mus toteutetaan narratiivisena tutkimuksena, jossa te saatte aivan omin sanoin kertoa 

kokemuksistanne tarinan muodossa.  

Aineisto käsitellään luottamuksellisesti. Anonyymisyys toteutuu siten, että minä lähetän 

postitse tämän materiaalin päivähoidon perhetyöntekijöille ja hän välittää ne teille.  

Teille saapuvassa kirjeessä on suoraan palautuskirjekuori minulle. Kertomuksenne ei 

mene ollenkaan perhetyöntekijälle ja minäkään en tiedä teidän tietojanne. Opinnäyte-

työssäni ja mahdollisesti aiheesta kirjoitettavassa kirjassa käytän osittain suoria lainauk-

sia kertomuksistanne, mutta kuitenkin niin, että niistä on mahdoton tunnistaa mistä kun-

nasta tai perheestä on tekstissä kyse. 

Jos teille tulee jotain kysyttävää, niin voitte olla yhteydessä perhetyöntekijään. Hän vä-

littää tiedon minulle.  

Toivoisin kirjeitä palautettavaksi minulle viimeistään _____________mennessä. 

   

Tuhannesti kiittäen, 

 

   Noora Kylliö 

   Sosiaalialan YAMK opiskelija 

   Tampereen ammattikorkeakoulu 

 

 

Kirjoita vapaasti omin sanoin aiheesta:  

MEIDÄN PERHEEN KOKEMUKSIA JA TUNTEMUKSIA PÄIVÄHOIDON PER-

HETYÖSTÄ  


