
 

 

 

 

 

 

 

 

MOILANEN ULLA 

PERHEKOTITYÖNTEKIJÖIDEN KÄSITYKSIÄ TYÖSSÄ JAKSAMISESTA 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Kasvatustieteen koulutus 

2015 

  



 

   

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 
Faculty of Education   Thesis abstract 

Kasvatustieteen koulutus 

Kasvatustieteen koulutus 

Tekijä/Author 

Moilanen Ulla 

      Työn nimi/Title of thesis 

Perhekotityöntekijöiden käsityksiä työssä jaksamisesta 

Pääaine/Major subject 

Kasvatustiede 

Työn laji/Type of thesis 

Pro gradu -tutkielma 

Aika/Year 

Toukokuu 2015 

Sivumäärä/No. of pages 

64 + 2 

Tiivistelmä/Abstract 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä perhekotityöntekijöillä on työssä jaksa-

misesta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, mitkä tekijät lisäävät ja mitkä heikentävät per-

hekotityöntekijöiden työhyvinvointia. Tämän lisäksi haluttiin tarkastella, ovatko perhekotityönteki-

jät tyytyväisiä saamansa palautteen ja tuen määrään vai toivovatko he siihen muutosta.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin nettikyselylomakkeella, joka lähetettiin Luja ry:n, eli yksityisten per-

hekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistyksen, yhteisöjäsenille. Jäseniin kuuluu kahdeksan perheko-

tia. Muistutusviestien jälkeen vastauksia saatiin yhdeksältä perhekotityöntekijältä. Tutkimus on fe-

nomenografinen ja kyselystä saadut tulokset analysoitiin aineistolähtöisesti, eli vastauksista muo-

dostettiin erilaisia kategorioita niiden merkitysten perusteella. Tutkimustuloksia tarkasteltiin 

Marja-Liisa Mankan (2010) Työhyvinvoinnin malliin peilaten. 

Tutkimus osoitti, että perhekotityöntekijöillä on elämässään useita tekijöitä, jotka lisäävät heidän 

työssä jaksamistaan. Voimavaroiksi koetaan muun muassa hyvät välit työkavereihin, onnistumisen 

kokemukset työssä, omat harrastukset sekä perhe ja ystävät. Työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä 

ovat esimerkiksi puutteellinen kommunikointi työkavereiden välillä tai erimielisyydet sijoitettujen 

lasten perheiden tai yhteistyötahojen kanssa. Myös lain vaatimien kirjaamisten lisääntyminen kuor-

mittaa perhekotityöntekijöitä. Tukea perhekotityöntekijät saavat puolisoiltaan ja työkavereiltaan 

sekä työnohjauksessa. Viranomaisilta he toivovat työhön enemmän tukea, ei pelkkää valvontaa ja 
arviointia. Perhekotityöntekijät kaipaavat suoraa palautetta kollegoiltaan ja yhteistyötahoilta, sillä 

varsinkin positiivinen palaute lisää työhyvinvointia. Paras palaute tulee sijoitetuilta lapsilta ja nuo-

rilta yleensä sijoituksen jälkeen. 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että perhekotien työntekijät jaksavat työssään hyvin. 

Heillä on elämässään pääsääntöisesti enemmän työhyvinvointia lisääviä kuin sitä heikentäviä teki-

jöitä. Vaikka kuormittaviakin hetkiä on, osaavat perhekotityöntekijät suhtautua niihin osana työ-

tään. Heillä on ammattitaitoa varautua haastaviin tilanteisiin jo etukäteen sekä nähdä työn merkitys 

pitkällä aikavälillä, mistä johtuen he eivät koe työtään liian kuormittavana.  

Tutkimuksesta saadut tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan koko Suomen perhekotityönte-

kijöiden työssä jaksamista, sillä tutkimuksen kohdejoukko oli verrattain pieni. Perhekoteja koske-

via tutkimuksia on kuitenkin tehty varsin vähän, joten tämä tutkimus antaa lisätietoa perhekoti-
työntekijöiden tämän hetkisestä työhyvinvoinnista. 

Asiasanat/Keywords  lastensuojelu, perhekoti, työhyvinvointi, fenomenografia 

  



 

 

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

Faculty of Education   Thesis abstract 

Degree Programme in Education 

  

Tekijä/Author 

Moilanen Ulla 

      Työn nimi/Title of thesis 

Foster home workers’ ideas of coping at work 

Pääaine/Major subject 

Education 

Työn laji/Type of thesis 

Master's thesis 

Aika/Year 

May 2015 

Sivumäärä/No. of pages 

64 + 2 

Tiivistelmä/Abstract 

The purpose of the current study was to find out how foster home workers felt about coping at work. 

The study aimed at finding out which factors enhanced and reduced their welfare at work. I also wanted to 

study if foster home workers were satisfied with the amount of feedback and support they received, or if 
they wished for a change in it.  

The research data was collected using an online questionnaire that was sent to the community members of 

the Luja association of private foster homes and child protection institutions. The members included eight 

foster homes. After reminders, responses were received from nine foster home workers. The study is 

phenomenographic in nature, and the results obtained through the questionnaire were subjected to a data-

driven analysis, i.e. various categories were formed from the responses based on their meanings. The re-
sults were discussed in terms of the model of work welfare created by Marja-Liisa Manka (2010). 

The study showed that foster home workers have several factors in their lives that enhance their coping at 

work. Things identified as positive resources include good relations with fellow workers, experiences of 

success at work, hobbies as well as family and friends. Factors with a negative impact on well-being at work 

include, among others, insufficient communication between fellow workers or disagreement with the fami-

lies of placed children and with the cooperation partners. Foster home workers are also burdened by the 

increased need to record things required by the law. They get support from their spouses and fellow 

workers and through work coaching. They would like more support for their work from the authorities, 

not just supervision and evaluation. Foster home workers would like direct feedback from their colleagues 

and cooperation partners, as well-being at work is enhanced by positive feedback in particular. The best 
feedback is received from the children and adolescents in placement, usually after their placement. 

Based on this study, we can say that foster home workers are coping well in their work. As a rule, they 

have more factors in their life that enhance their welfare at work than ones that reduce it. Although they 

do have burdening moments, they know how to take them as part of their work. They know how to get 

prepared for challenging situations in advance and how to see the significance of their work in the long 
run, which is why they do not experience their work as excessively burdening. 

The results obtained in this study cannot be generalised to coping at work among all foster home workers 

in Finland, as the sample in this study was relatively small. Not too many studies have been conducted on 

foster homes, however, so this study does give some additional information about welfare at work among 

foster home workers at the present time. 

Asiasanat/Keywords  child protection, foster home, welfare at work, phenomenography 





 

   

 

Sisältö 

1 JOHDANTO............................................................................................................................................ 1 

2 LASTENSUOJELU ................................................................................................................................ 3 

2.1 Katsaus lastensuojelun historiaan ........................................................................................................ 3 

2.2 Lapsen oikeuksien sopimus ja lastensuojelulaki .................................................................................. 5 

2.3 Lastensuojelun tukitoimet .................................................................................................................... 6 

2.3.1 Ehkäisevä lastensuojelu ............................................................................................................. 6 

2.3.2 Avohuolto ................................................................................................................................... 7 

2.3.3 Kiireellinen sijoitus .................................................................................................................... 7 

2.3.4 Huostaanotto .............................................................................................................................. 8 

2.3.5 Sijaishuolto ................................................................................................................................. 9 

2.3.6 Jälkihuolto ................................................................................................................................ 10 

3 PERHEKODIT ..................................................................................................................................... 11 

3.1 Katsaus perhekotien historiaan .......................................................................................................... 11 

3.2 Ammatillinen perhekoti ..................................................................................................................... 12 

3.3 Laitosmainen perhekoti ...................................................................................................................... 13 

3.4 Perhekodit tutkimuksissa Suomessa ja muualla ................................................................................. 14 

4 TYÖHYVINVOINTI ............................................................................................................................ 18 

4.1 Kokonaisvaltaista hyvinvointia .......................................................................................................... 18 

4.2 Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät .................................................................................................. 21 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ........................................................................................................... 24 

5.1 Tutkimusongelmat ............................................................................................................................. 24 

5.2 Tutkimuksen taustaa .......................................................................................................................... 25 

5.3 Tutkimusmenetelmät.......................................................................................................................... 26 

5.4 Tutkimuksen kohdejoukko ................................................................................................................. 28 

5.5 Aineistonkeruumenetelmät ................................................................................................................ 28 

6 TUTKIMUSTULOKSET ..................................................................................................................... 30 

6.1 Työhyvinvointia lisäävät tekijät ......................................................................................................... 30 

6.2 Työhyvinvointia heikentävät tekijät ................................................................................................... 40 

6.3 Tuen ja palautteen tarve ..................................................................................................................... 45 

6.4 Työkokemus ja tulevaisuuden suunnitelmat ...................................................................................... 49 

7 POHDINTA ........................................................................................................................................... 53 

7.1 Työprosessin arviointia ...................................................................................................................... 56 

7.2 Luotettavuudesta ................................................................................................................................ 57 



  

 

  

7.3 Jatkotutkimusehdotuksia .................................................................................................................... 58 

LÄHTEET ...................................................................................................................................................... 60 

LIITTEET 

 



 

  

1 JOHDANTO 

 

Nykyisin käydään paljon keskustelua siitä, onko lastensuojelun kentällä tarpeeksi pätevää ja 

työssään jaksavaa työvoimaa selviämään suurista asiakasmääristä.  Työ on haastavaa ja asi-

akkaiden ongelmien lisääntymisen vuoksi myös monipuolisempaa kuin ennen. Lastensuoje-

lun tehtävänä on taata, että kaikki lapset ja nuoret saavat ansaitsemansa lapsuuden. Kun täl-

laista vastuullista työtä tehdään kiireen ja paineen alla, on tärkeää pohtia, kuinka lastensuo-

jelun työntekijät itse voivat ja miten he jaksavat tehdä tätä työtä. On koko yhteiskunnan 

kannalta äärimmäisen tärkeää, että he eivät murru työtaakan alle, vaan pysyvät hyvinvoivina 

ja työkykyisinä pystyäkseen auttamaan perheitä mahdollisimman hyvin.  

Perheille tarjottavien matalan kynnyksen palveluiden, kuten kotitalousneuvonnan ja kodin-

hoitopalveluiden, vähentäminen 1990-luvun laman aikaan näkyy tämän päivän lastensuoje-

lun kentällä. Silloiset säästötoimenpiteet ovat johtaneet siihen, että nykyään ajalliset ja ra-

halliset resurssit joudutaan keskittämään pääsääntöisesti jo syntyneiden tilanteiden korjaa-

miseen sen sijaan, että pyrittäisiin ehkäisemään niitä ennakkoon. Kun ongelmat ehtivät ka-

saantua liian pitkään, eivät avohuollon tukitoimet enää riitä. Valitettavasti tämä näkyy myös 

lasten ja nuorten sijoitusten ja huostaanottojen lisääntymisenä. Myös lastensuojelun asiak-

kuudet ovat tänä päivänä jatkuvassa kasvussa; asiakasmäärä on yli kaksinkertaistunut vii-

meisen vuosikymmenen aikana. (Marttaliitto ry 2014.) 

Palvelurakenteen päivittäminen nykyaikaan on tällä hetkellä pinnalla myös hallituksen aja-

man sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen myötä. Yksi uudistuksen tavoitteista 

on nimenomaan turvata perheille oikea-aikaiset matalan kynnyksen tukitoimet, jotta lasten-

suojelun asiakkuudelta vältyttäisiin ja huostaanotot saataisiin vähenemään. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2015a.) Peruspalvelumisteri Susanna Huovisen mukaan tavoitteena on, että 

perheet saavat käyttöönsä monipuoliset peruspalvelut myös ilman joutumista lastensuojelun 

asiakkaaksi. Tällä tavoin saataisiin lastensuojelun työntekijöiden kuormitusta helpotettua ja 

resurssit pystyttäisiin jakamaan perheiden tueksi entistä aiemmassa vaiheessa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015a.) 

Lastensuojelun työntekijöiden työssä kohtaamat haasteet ja vaatimukset sekä niistä noussut 

julkinen keskustelu vaikuttivat tämän tutkimuksen aihevalintaan. Tarkoituksena oli selvittää, 
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kuinka lastensuojelun työntekijät oikeasti jaksavat tänä päivänä ja millaista tukea he tarvit-

sevat pysyäkseen työkykyisinä myös jatkossa. Kiinnostus kohdistui nimenomaan heidän 

omiin käsityksiinsä työssä jaksamisesta. Mitkä heille itselleen ovat niitä asioita, joista he 

saavat voimaa ja työn iloa ja toisaalta, mitkä asiat heille aiheuttavat stressiä ja tuntuvat työssä 

kuormittavilta. Lisäksi haluttiin kuulla työntekijöiden mielipiteitä siitä, saavatko he tar-

peeksi palautetta ja tukea yhteistyötahoilta ja toivovatko he siihen jotain muutosta.  

Lastensuojelun kenttä on laaja, joten tutkimus rajattiin koskemaan perhekodeissa työskente-

leviä henkilöitä. Perhekoteihin sijoitetaan lapsia ja nuoria, joille ei voida taata turvallista 

kasvuympäristöä heidän kotonaan. (Perhekoti-käsitettä avataan enemmän kappaleessa 3.) 

Perhekotien työntekijät tekevät merkittävää ja haastavaa lastensuojelutyötä, jonka tavoit-

teena on auttaa sijoitetut lapset osaksi yhteiskuntaa. Tämä ei ole helppo tehtävä varsinkaan 

silloin kun lasten, nuorten ja heidän perheidensä ongelmat ovat ehtineet kasaantua. Sitoutu-

minen työhön voi olla perhekodeissa jopa ympärivuorokautista, sillä perhekotivanhemmat 

ottavat sijoitetut lapset ja nuoret asumaan omaan kotiinsa. Tämä tuo työssä jaksamiseen omat 

haasteensa. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää huolehtia, että perhekotien työntekijät kokisi-

vat työnsä mielekkääksi ja voisivat itse hyvin jaksaakseen työn ja arjen tuomat haasteet pit-

källä aikavälillä. 

Perhekotivanhempien ja - työntekijöiden työssä jaksamista ei ole tutkittu paljon. Perhekotien 

elämään liittyen on tehty muutama pro gradu – tutkimus, mutta suurin osa perhekoteja kos-

kevista tutkimuksista on sosiaalialan päättötöitä. Työhyvinvointia on tutkittu esimerkiksi 

perhepäivähoitajien ja sijaisvanhempien näkökulmasta sekä Suomessa että ulkomailla. Tä-

män tutkimuksen teoriaosassa käytettiin mahdollisimman uusia lähteitä. Suurin osa niistä on 

suomenkielisiä, koska perhekoti on suomalainen käsite ja sen toiminta tällaisessa muodos-

saan on käytössä ainoastaan Suomessa. (Kitinoja 2005, s. 77.) 

Tutkimuksen aineisto kerättiin nettikyselylomakkeella, joka lähetettiin sähköpostitse kai-

kille Luja ry:n, eli yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistyksen, yhteisöjä-

senille. Kaikki näistä toimipaikoista ei kuitenkaan lukeudu perhekodeiksi, minkä vuoksi osa 

jäsenistä jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Kyselyyn sai vastata anonyymiina netin 

kautta ja vastaajaksi sopi jokainen perhekodissa työskentelevä henkilö. Muistutusviestin jäl-

keen sain vastaukset yhteensä yhdeksältä työntekijältä. 
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2 LASTENSUOJELU 

 

Perhekodeissa tehtävä työ on lastensuojelutyötä. Jokaisen perhekodin ja lastensuojelulaitos-

ten toimintaa ohjaavat ja valvovat erilaiset lait ja säädökset, jotka koskevat lasten oikeuksia.  

Tästä syystä tässä tutkimuksessa tarkastellaan aluksi, mistä lastensuojelumme on lähtöisin, 

millainen on lastensuojelulaki sekä mitkä ovat lastensuojelun tukitoimet käytännön työssä. 

Lastensuojelulla on kolme perustehtävää: jokaiselle lapselle täytyy järjestää turvallinen kas-

vuympäristö, heidän vanhemmilleen tulee tarjota tukea kasvatustehtävässä sekä lapsia tulee 

suojella kaikissa tilanteissa. Nämä tehtävät eivät ole ainoastaan lastensuojeluviranomaisten 

työtä, vaan jokaisen yhteiskunnan jäsenen on toimittava lasten parhaaksi. (Terveyden ja hy-

vinvoinninlaitos 2015.) Lastensuojelun keskeisenä periaatteena on lapsen hyvinvoinnin ja 

kehityksen edistäminen. Tavoitteena on siis pyrkiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

ehkäisemään lapsen ja hänen perheensä ongelmia, etteivät ne ehdi kasvaa liian suuriksi en-

nen avun saamista. Lastensuojelun tarvetta arvioidessa ja päätöksiä tehdessä on aina ensisi-

jaisesti otettava huomioon lapsen etu. (Räty 2012, 8-9.) 

2.1 Katsaus lastensuojelun historiaan 

Suomessa elettiin 1600-luvulla maatalousvaltaisessa sääty-yhteiskunnassa. Patriarkaalisessa 

yhteisössä isän/isännän auktoriteetti oli ehdoton suhteessa lapsiin ja vaimoon. Jokainen yk-

silö nähtiin säätynä, jolla oli omat velvollisuudet ja oikeudet yhteiskunnassa. Kirkon ja val-

tion tehtävänä oli valvoa, että isäntä hoiti vastuunsa lasten kasvattamiseksi kristillisyyteen. 

Kuitenkin jo 1600-luvulla huomattiin, että patriarkaalinen perhejärjestelmä ei aina onnistu. 

Suurten kuolleisuuslukujen vuoksi kaupungit täyttyivät yksinäisistä naisista ja heidän lap-

sistaan. Selvimmin patriarkaalisen kasvatuksen epäonnistuminen näkyi suurkaupungeissa. 

Suomi eli tuolloin Ruotsin vallan aikaa, joten Tukholman köyhälistön kasvu ja siitä johtuvat 

ongelmat vaikuttivat myös Suomen lastenhuoltopolitiikkaan. (Pulma & Turpeinen 1987, 12–

13.) 

Köyhälistön lisääntyminen ja perheiden vaikeudet huolehtia lastensa toimeentulosta ja kas-

vatuksesta ovatkin lähtökohtana lastensuojelun historialle. Jo vuonna 1619 määrättiin, että 

jokaiseen kaupunkiin on perustettava lastenkoti. Vuonna 1625 perustettiin Tukholmaan en-

simmäinen kuritus- ja lapsihuone, jonka tehtävänä oli estää lasten kerjääminen ja totuttaa 
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heidät työntekoon. Siirtämällä lapset kaduilta lastenkotiin, pyrittiin siivoamaan kaupunkiku-

vaa kerjäläisistä. Toisena keinona oli laittaa lapset kouluun. (Pulma & Turpeinen 1987, 12–

14.) 

Vuonna 1734 päätettiin, että mikäli vanhemmat eivät pysty elättämään lapsiaan, tulee lapset 

siirtää lastenkotiin, kunnes he pystyvät työnteollaan elättämään itsensä. Lastensuojelua pi-

dettiinkin tuolloin lasten työhön sijoittamisena. Lastenkotien puutteen vuoksi määrättiin ta-

lolliset ottamaan huollettavakseen turvattoman lapsen. Lapsen tehtävä oli työnteollaan mak-

saa takaisin hoitokustannuksensa, eli palveltava isäntäänsä vähintään 18-vuotiaaksi asti. 

Isännän tuli huolehtia lapsen ruokkimisesta, vaatettamisesta ja kristillisestä kohtelusta. 

(Pulma & Turpeinen 1987, 14–15.) 

Lapsikuolleisuuden suuren määrän vuoksi lastensuojelua alettiin tarkastella eri näkökul-

masta ja päätettiin, että alle 2-vuotiaiden hoito tulee järjestää kotona tai kasvatusvanhemman 

luona eikä laitoksessa. Ensimmäisenä lastensuojelulakina voidaan pitää vuonna 1763 annet-

tua asetusta, joka sisälsi määräyksiä turvattomien lasten huollosta. Äideille järjestettiin tar-

vittaessa lastenhoitoapua. Perhehoitoa tuettiin, sillä laitoksiin paneminen tuli yhteiskunnalle 

kalliiksi. Yksilöllisempi hoito ja kulkutaudeilta välttyminen nähtiin perhehoidon etuina lai-

tokseen verrattuna. (Pulma & Turpeinen 1987, 16–21.) Tällainen kotihoidonmalli ja van-

hempien tukeminen näyttävät olevan vallalla myös tämän päivän lainsäädännössä.  1800-

luvulla kirkko otti vastuulleen pääsääntöisesti tilattomien lasten suojelun. Tuolloinkin lapsen 

tuli maksaa ylläpitonsa tekemällä työtä. Teollistumisen myötä lapsia alettiin käyttää apuna 

myös tehdastöissä, kunnes vuonna 1889 tuli voimaan laki, joka kielsi alle 12-vuotiaiden 

työskentelyn tehtaissa. (Pulma & Turpeinen 1987, 64–96). 

1900-luvun jälkeen alkoivat muutokset lastensuojelussa ja lastensuojelulaki alettiin valmis-

tella 1920-luvulla. Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan vuonna 1922 ja huostaanottoa varten 

luotiin säännökset. Lähestyttäessä 1980-lukua sijaishuollon tarve lisääntyä ja se on jatkunut 

siinä asti. Työttömyys ja lama ovat vaikeuttaneet lapsiperheiden taloudellisia tilanteita, mikä 

on johtanut huono-osaisuuden kasvuun. Ongelmien kasaantuessa perheet ja lapset ovat syr-

jäytyneet, mikä näkyy kasvaneissa lastensuojelun asiakasmäärissä. Nykypäivän ongelmia 

ovat vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmien lisäksi jatkuva kiire, mikä johtaa van-

hempien läsnäolon puutteeseen. Suurimpana haasteena tällä hetkellä on se, että ongelmat 

ovat ehtineet kasaantua jo suuriksi jo ennen kuin tilanteita ryhdytään korjaamaan. Tämä vai-
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kuttaa siihen, että tällä hetkellä lastensuojelun saralla kaikki resurssit tuntuvat menevän lä-

hinnä jo syntyneiden vahinkojen korjaamiseen, ei niiden ennalta ehkäisyyn. (Hänninen & 

Koivumaa 2005, 34–35.) 

2.2 Lapsen oikeuksien sopimus ja lastensuojelulaki 

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) määritteli lapsen oikeudet omaksi osakseen ihmisoikeuksia 

jo vuoden 1959 julistuksessa. Tällöin julistus oli tosin vielä hyvin yleisluontoinen ja lasten 

oikeuksien huomioiminen tuli pakolliseksi vasta vuonna 1989, jolloin YK laati lapsen oi-

keuksien sopimuksen (LOS). Tällä hetkellä lähes kaikki maailman maat ovat hyväksyneet 

ja ottaneet käyttöön kyseinen sopimuksen. Suomessa lasten oikeuksien sopimus hyväksyt-

tiin vuonna 1991. Lapsen oikeuksien sopimuksen tärkeimpänä tehtävänä on taata, että pe-

rusoikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Näihin oikeuksiin kuuluvat terveys, koulu-

tus, tasa-arvo ja turva. Sopimukseen on kirjattu yhteisesti määritellyt näkemykset siitä, mil-

laista on lapsen hyvä elämä. Lapseksi lasketaan jokainen alle 18-vuotias. (Lastensuojelun 

keskusliitto 2014, 2-7; Aer 2012, 8.) 

Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) 3 artikla vaatii, että lasta koskevia päätöksiä tehtäessä 

tulee aina ensisijalla olla lapsen etu. Tämän tulisi siis olla aina mielessä kun tehdään lapsen 

elämään vaikuttavia päätöksiä. LOS 9 artiklan mukaan lapsella on oikeus elää vanhempiensa 

kanssa, paitsi silloin, kun se ei ole lapsen edun mukaista. Vanhempien pahoinpidellessä tai 

laiminlyödessä lastaan asetetaan lapsen turvallisuus ensisijaiseksi, vaikka se vaatisi uutta 

asuinpaikkaa lapselle. Päätöksen huostaanotosta tekevät toimivaltaiset viranomaiset, joiden 

päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi. (Lastensuojelun keskusliitto 2014, 

7-9.) 

LOS 20 artiklan mukaan sellaisella lapsella, jolle ei voida taata turvallista kasvuympäristöä 

omassa perheessä, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Valtion tulee taata 

lapselle turvallinen kasvuympäristö, esimerkiksi sijoittamalla hänet kodin ulkopuolelle. Ko-

din ulkopuolisia sijoituspaikkoja ovat muun muassa tässä tutkimuksessa käsitellyt perheko-

dit sekä lastensuojelulaitokset. Yhteiskunnan tehtävänä on taata, että lapsen ulkopuolisen 

sijoituksen hoito on laadukasta sekä tarkistaa ajoittain kunkin sijoituksen tarpeellisuus. (Las-

tensuojelun keskusliitto 2014, 15–19.) YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2009 sijaishuol-

toa koskevat toimet. Niitä ovat muun muassa vanhempien tukeminen, perheiden hajoamisen 
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estäminen ja perheen yhteen saattaminen sekä sopivimman hoitomuodon valinta. (Aer 2012, 

10.) 

Lastensuojelun toteutumista säädellään lastensuojelulailla. Sen tarkoituksena on valvoa, että 

jokaisella lapsella on turvallinen kasvuympäristö sekä mahdollisuus oman ikätasonsa mu-

kaiseen kehitykseen. (L13.4.2007/417, 1 §.) Vuonna 2007 voimaan tullut lastensuojelulaki 

korvasi vuoden 1983 lastensuojelulain. Uusi laki on aiempaa yksityiskohtaisempi ja laa-

jempi. Uuden lain tarkoituksena on selkeyttää lastensuojelulakia niin, että toiminta olisi asia-

kaslähtöisempää ja lapsen etu otettaisiin paremmin huomioon eri tilanteissa. (Aer 2012, 3-

4.) Lastensuojelulaissa määritellään, että vastuu lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä on 

pääsääntöisesti hänen vanhemmillaan ja muilla huoltajilla. Lastensuojelun työtä on heidän 

tukeminen kasvatustyössä ja avun antaminen tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Tarvittaessa 

on ryhdyttävä toimenpiteisiin lapsen tai nuoren hoidon takaamiseksi, esimerkiksi sijoitta-

malla lapsi kodin ulkopuolelle, mikäli vanhemmat eivät kykene hoitamaan kasvatustehtä-

väänsä. (L13.4.2007/417, 2 §.) 

2.3 Lastensuojelun tukitoimet 

Kuntien tehtävänä on järjestää lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu niin, että se pystyy vas-

taamaan sisällöltään ja laadultaan perheiden tarpeisiin. Tarkoituksena on auttaa lapsia ja hei-

dän perheitään antamalla heille tarvittavaa apua ja tukea. Lastensuojelun toimivuuden takaa-

miseksi tulee kunnan tehdä yhteistyötä muiden kuntien, viranomaisten tai palvelua järjestä-

vien tahojen kanssa, jotta voidaan taata riittävien palvelujen saanti. Lastensuojelulla on eri-

laisia tukitoimia, joista osan voi saada olematta lastensuojelun asiakas ja osan sitten, kun 

asiakkuus on syntynyt. Seuraavaksi käydään läpi näitä tukitoimia. (L13.4.2007/417, 11 §.) 

2.3.1 Ehkäisevä lastensuojelu 

Puhuttaessa ehkäisevästä lastensuojelusta, tarkoitetaan niitä matalan kynnyksen palveluja, 

joita perheille tarjotaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tällaisia palveluja ovat 

muun muassa tuki ja erityinen tuki, jota annetaan neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, 

nuorisotyössä ja muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Avun tarve määritellään jokaiselle 

perheelle erikseen ja tarjolla on erilaisia palveluja, jotka helpottavat arkea, kuten kodin- tai 

lastenhoitoapua, talousneuvontaa, mielenterveyspalveluja tai vertaisryhmätoimintaa. En-
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nalta ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena on lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja hy-

vinvoinnin turvaaminen ja edistäminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Ennalta ehkäisevän 

lastensuojelun palvelujen käyttäminen ei edellytä perheiltä lastensuojelun asiakkuutta. (L 

13.4.2007/417, 3 a §; Räty 2012, 4.) Ehkäisevää lastensuojelutyötä on myös vanhemmille 

suunnatut palvelut, kuten mielenterveys- ja päihdepalvelut silloin, kun nousee huoli siitä, 

että vanhemman kyky huolehtia lapsestaan/lapsistaan on heikentynyt. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2015a.) 

2.3.2 Avohuolto 

Avohuollon toimiin tulee sosiaaliviranomaisten ryhtyä välittömästi sen jälkeen, kun lasten-

suojelun tarve on todettu. Avohuollon toimenpiteet otetaan käyttöön silloin, jos lapsen kas-

vuolosuhteet ovat vaarana hänen terveydelle ja kehitykselle tai jos lapsi itse käytöksellään 

vaarantaa ne. (L 13.4.2007/417, 34 §; Räty 2012, 269.) Avohuollon tukitoimena tulee kun-

nan huolehtia perheen taloudellisesta tilanteesta tai järjestää perheelle asunto, mikäli lasten-

suojelun tarve johtuu riittämättömästä toimeentulosta tai puutteellisista asuinolosuhteista. 

Muita avohuollon toimenpiteitä ovat muun muassa kotipalveluiden tarjoaminen, päivähoi-

don järjestäminen lapsille, loma- ja virkistystoiminnan tai harrastusten mahdollistaminen tai 

vertaistuki- ja tukiperhepalvelut. Tarkoituksena on siis tukea koko perhettä heidän omasta 

kodistaan käsin. (L 13.4.2007/417, 35–36 §, Räty 2012, 273–276.) 

2.3.3 Kiireellinen sijoitus 

Lapsi tai nuori voidaan sijoittaa kiireellisesti pois kotoaan silloin, kun hän on välittömässä 

vaarassa. Kiireellisessä sijoituksessa kyseessä on aina väliaikainen sijoitus, joka lopetetaan 

kun kiireelliselle sijoitukselle ei ole enää tarvetta. Kiireellinen sijoitus kestää aina korkein-

taan 30 päivää. Päätöksen sijoittamisen aloittamisesta ja lopettamisesta tekee sosiaalityönte-

kijä. Lopettamisen jälkeen lapsi joko palautetaan kotiinsa tai tehdään päätös huostaanotosta. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2015a; L 13.4.2007/417, 38 §; Räty 2012, 305.) 
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2.3.4 Huostaanotto 

Lapsi tai nuori otetaan huostaan, mikäli kodin olosuhteet tai lapsen oma käytös ovat sellaisia, 

että ne vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä. Huostaanottopäätös tehdään vasta kun avo-

huollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi ja sen todetaan olevaan lapsen edun mu-

kaista. Päätöksen huostaanotosta tekee aina kunnan sosiaalihuollon johtava viranhaltija tai 

hänen määräämänsä muu viranhaltija toisen sosiaalityöntekijän kanssa. Mikäli lapsen huol-

taja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa, tehdään huostaanottopäätös hal-

linto-oikeudessa. Kuten muussakin lastensuojelutyössä, tavoitteena on kuitenkin päästä van-

hempien kanssa yhteistyöhön myös huostaanottotilanteessa. Huostaanotto on aina viimeinen 

keino turvata lapsen turva ja kehitys. Kun päädytään siihen, että lapsella on parempi asua 

muualla kuin kotonaan, on huostaanotto aloitettava välittömästi ja lapselle on järjestettävä 

uusi asuinpaikka. Tällöin tulee muistaa, ettei tilanteessa tule tyytyä lapsen säilyttävään hoi-

toon. Huostaanotto päättyy tilanteen muuttuessa niin, ettei huostaanotolle ole enää tarvetta 

tai kun nuori täyttää 18 vuotta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015a; L 13.4.2007/417, 41 §; 

Räty 2012, s. 311). 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on ollut kasvussa viime vuosikym-

menien ajan. Vuonna 2013 sijoitettuna oli 18 022 lasta ja nuorta. Alla olevassa taulukosta 1. 

näkyy, millaisessa suhteessa kasvua on tapahtunut. Pylväät kuvaavat kodin ulkopuolelle si-

joitettujen lasten ja nuorten määrää. Ylempi käyrä kertoo, moniko lapsista oli huostaan otet-

tuna ja alempi, kuinka moni lapsista oli sijoitettu kiireellisesti. Sama lapsi saattaa kuulua 

molempiin tilastoihin, mikäli hänet on ensin sijoitettu kiireellisesti ja sen jälkeen tehty päätös 

huostaanotosta. (Suomen virallinen tilasto 2015.) 

 

Taulukko 1. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret sekä niistä huostassa ol-

leet ja kiireellisesti sijoitetut lapset vuosina 1991–2013. (Suomen virallinen tilasto 2015). 
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2.3.5 Sijaishuolto 

Sijaishuolto tarkoittaa sellaista toimintaa, jossa huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun 

lapsen hoito ja kasvatus järjestetään kodin ulkopuolella. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2015a.) Vaihtoehtoina on tällöin perhe-hoito, eli asuminen sijaisperheessä, laitoshuolto, eli 

sijoittaminen ammatilliseen perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen tai joku muu tapa, mikäli 

lapsen tarve sitä edellyttää. Lastensuojelulaitoksia ovat koulukodit, nuorisokodit sekä las-

tenkodit. Ammatillisissa perhekodeissa ovat sijoitettuina ne lapset ja nuoret, joita ei vaikea-

hoitoisuuden vuoksi voida sijoittaa sijaisperheeseen. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2015.) Ammatilliset perhekodit ovat usein yritysmuotoisia ja ne antavat kodinomaisempaa 

hoitoa kuin edellä mainitut laitokset. Perhekodit voidaankin katsoa perhehoidon ja lasten-

suojelulaitosten välimalliksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015a.) 

Lapsen sijoittavan kunnan vastuulla on valvoa, että hoitoa antava paikka vastaa juuri hänen 

tarpeitaan. Ensisijaisena pyrkimyksenä on tarjota lapselle perhehoitoa, mikäli se on hänelle 

sopivin vaihtoehto. Lastensuojelulain 50 §:n mukaan laitoshuoltoa järjestetään, mikäli lap-

sen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla per-

hehoidossa tai muualla (L 13.4.2007/417, 49–50 §; Räty 2012, 405.)  

Tulee muistaa, että sijaishuolto ja sijoittaminen ovat eri asioita. Sijoitus avohuollon tukitoi-

mena tehdään silloin, kun vanhempi ei hetkellisesti pysty hoitamaan lastaan esimerkiksi sai-

rauden takia. Lapsi voidaan sijoittaa myös yhdessä vanhemman kanssa. Tällöin sijoitukseen 
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on vanhemman suostumus.  Päätöksen sijoituksesta tekevät vastaava sosiaalityöntekijä, van-

hempi tai vanhemmat sekä yli 12-vuotias lapsi yhdessä. Lapsen ja vanhempien tapaamisoi-

keutta ei sijoituksissa rajata. (Ensi- ja turvakotien liitto 2015; Aer 2012, 75.)  

Lapsi voidaan sijoittaa myös vanhempiensa tahdon vastaisesti, mikäli lapsen etu sitä vaatii. 

Tällöin kyse on sijaishuollosta, jolla tarkoitettaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä 

kodin ulkopuolella. Sijaishuolto koskee siis huostaanotettuja tai kiireellisesti sijoitettuja lap-

sia ja nuoria ja se voidaan järjestää joko perhehoitona tai laitoshoitona. (Aer 2012, 75; L 

13.4.2007/417, 49 §.) Huostaanotto, jossa vanhempien kasvatusvastuu siirtyy perhekotien 

tai lastensuojelulaitosten työntekijöille, tapahtuu ainoastaan sosiaalihuollon johtavan viran-

haltijan tai hallinto-oikeuden päätöksellä. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015.) 

2.3.6 Jälkihuolto 

Jälkihuolto tapahtuu nimensä mukaisesti sijoituksen jälkeen. Sillä tarkoitetaan tukea, jota 

nuori saa oltuaan sijaishuollossa tai avohuollon piirissä vähintään puoli vuotta. Tukitoimina 

annetaan esimerkiksi sosiaaliohjaajan neuvoja tai autetaan nuorta saamaan oma asunto. (So-

siaali- ja terveysministeriö 2015a.) Sosiaalityöntekijän tulee tarvittaessa tehdä yhdessä nuo-

ren kanssa asiakassuunnitelma, josta käy ilmi, mitä palveluja ja tukitoimia nuorella on käy-

tössään jälkihuollon päättymisen jälkeen. Kunnan tehtävänä on taata, että nuorella on riittävä 

taloudellinen tuki ja tarpeen mukainen asunto kuntoutusta varten. Nuorelle myönnetään 

tietty määrä itsenäistymisvaroja itsenäistymisen tukemiseen ja turvaamiseen viimeistään hä-

nen täyttäessä 21 vuotta. (L 13.4.2007/417, 76 §.) 
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3 PERHEKODIT 

 

Sijaishuolto järjestetään sijoittamalla lapsi tai nuori tarpeidensa mukaan joko perhehoitoon, 

ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai muuhun tarvetta vastaavaan paikkaan. 

(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015.) Perhekoti on käsitteenä monitahoinen jopa lasten-

suojelun piirissä työskentelevien parissa. Perhekotinimitystä voidaan käyttää ammatillisista 

perhekodeista, joissa perhekotivanhemmat asuvat sijoitettujen ja mahdollisten omien las-

tensa kanssa. Laitosmainen perhekoti puolestaan tarkoittaa kodinomaista sijoituspaikkaa, 

jossa työntekijät käyvät “vain” töissä. Perhekotitoiminta voidaan nähdä laitosmaisten lasten-

kotien ja sijaisvanhemmuuden välimuotona. Suomalaista lastensuojelun kenttää on vaikea 

verrata kansainvälisesti, sillä menetelmät, käsitteet ja lainsäädäntö ovat eri maiden välillä 

selvästi erilaisia. Perhekotimuotoa tällaisenaan on olemassa ainoastaan Suomessa. (Kitinoja 

2005, 77.)  

3.1 Katsaus perhekotien historiaan 

Perhekotitoiminta on lastensuojelutyön muotona suhteellisen uusi; sen historia ulottuu vain 

40 vuoden päähän. Suomen ensimmäinen perhekoti perustettiin Nuorten Ystävät ry:n yllä-

pitämän koulukodin, Pohjolakodin, seuraajaksi Muhokselle vuonna 1974. Perhekoti-idean 

isinä pidetään Pohjolakodin johtajaa Seppo Salorantaa sekä silloista Oulun kaupungin sosi-

aalijohtajaa, Jori R. Rissasta. Heidän tavoitteenaan oli muuttaa koulujen suuret oppilasasun-

tolat kodinomaisempaan muotoon. Aluksi Nuorten Ystävät ry:n julkistama ajatus perheryh-

mäperiaatteella toimivasta yksiköstä ei saanut kannatusta. Koulukoteihin sijoitettujen nuor-

ten ei ajateltu pärjäävän kotimaisessa ympäristössä, sillä siellä olevat nuoret olivat hyvin 

haastavia. Koulukodit olivat valtion ylläpitämiä, sillä erityistä tukea tarvitsevien nuorten 

määrä oli niin pieni, ettei kuntien kannattanut perustaa omia yksiköitä. (Saloranta 2005, 2.) 

Vuonna 1968 perustettu Sosiaalihallitus otti kuitenkin tehtäväkseen koulukotien kehittämi-

sen, mistä alkoi vähittäinen modernisoituminen. Perhekotimalli alkoi saada pikkuhiljaa kan-

natusta ajatuksen tasolla, mutta siitä huolimatta Pohjolakoti toteutti perhekotitoimintaa yksin 

lähes 20 vuotta, ennen kuin muut koulukodit seurasivat perässä. Vaadittiin yksityisten ih-

misten kokemus ja innovaatio sekä kasvatuskulttuurin muutos, jotta saatiin aikaan suurin 

muutos vuosikymmenin lastensuojelun sijaishuollon piirissä. Vuonna 2005 Pohjolakodilla 
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oli jo 16 perhekotia ja nykyään perhekotitoiminta on Suomessa yksi lastensuojelun sijais-

huollon perusmalli sijaiskotitoiminnan rinnalla. (Saloranta 2005, 2.) 

Perhekotitoiminnan alkuun panevana voimana oli toive saada koulukotien laitosmaisuus ja 

järjestyksenpito muuttumaan kodinomaisempaan muotoon, jossa aikuisen läsnäolo ja vuo-

rovaikutuksellisuus olisivat etusijalla. Perhekotiasumisen paremmuutta asuntolaan verrat-

tuna Saloranta ja Rissanen perustelivat muun muassa sillä, että perhekodissa nuorten yksi-

löllinen huomioiminen on helpompaa, äidin ja isän vuorovaikutuksellisuus on jatkuvaa ja 

nuori pystyy paremmin saamaan huomiota tai kaipaamaansa rauhaa kodinomaisessa ympä-

ristössä. Wallenius (2005) on ensimmäisenä tutkinut perhekodin aikuisten ja lasten välistä 

vuorovaikutusta. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että perhekotityön yksi tärkeimmistä 

vahvuuksista on aikuisen läsnäolo. (Saloranta 2005, 3.) 

3.2 Ammatillinen perhekoti 

Ammatillinen perhekoti on sijaishuoltomuoto, joka sijoittuu perhehoidon ja laitoshoidon vä-

liin. Ammatillisella perhekodilla tarkoitetaan yksityisen sosiaalipalvelun luvan saanutta per-

hekotia, jossa perhekotivanhemmat asuvat sijoitettujen lasten kanssa. Hoito ja kasvatusvas-

tuu ovat siis perhekotivanhemmilla. Myös perhekotivanhempien biologisia lapsia voi asua 

vielä kotona heidän kanssaan. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015). Kaikkien ympäri-

vuorokautista palvelua tarjoavien tahojen, kuten perhekotien, tulee saada aluehallintoviras-

tolta tai Valviralta lupa toiminnalleen. Luvan edellytyksenä on laissa säädetyt kohdat yksi-

tyisistä sosiaalipalveluista, joissa määritellään muun muassa toiminnan edellytykset ja laa-

tuvaatimukset. Perhekodissa jokaiselle lapselle täytyy järjestää oma huone, yhteisiä tiloja 

tulee olla riittävästi yhdessä oloon ja ruokailuun sekä omat pesutilat tytöille, pojille ja hen-

kilökunnalle. Tilojen tulee olla sellaiset, että siellä ne takaavat turvalliset ja terveelliset kas-

vuolosuhteet. (Valvira 2012, 37.) 

Ammatillisessa perhekodissa sijoitettuja lapsia saa olla enintään neljä perhekotivanhemman 

omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna. Jos perhekotivanhempia on kaksi ja heistä 

vähintään toinen on koulutukseltaan pätevä, voi lapsia olla yhteensä seitsemän. Perhekoti-

vanhempien pätevyysvaatimuksiin kuuluu se, että heillä on koulutusta ja työkokemusta 

hoito- ja kasvatustyöstä sekä heidän täytyy hallita yrittäjyyden perusasiat. (L 

30.12.2014/1301, 26§ ja 26a.)  
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Ammatillinen perhekoti ei täytä laissa määritellyn lastensuojelulaitoksen määritelmää täy-

sin, sillä se sijoittuu perhehoidon ja lastensuojelulaitoksen väliin. Lain edessä ammatillinen 

perhekoti sijoittuu lähemmäs perhehoitoa, vaikka ammatillisten perhekotien työntekijöillä 

täytyy olla erityinen ammattitaito, joka mahdollistaa myös erityistä hoivaa tarvitsevien las-

ten ja nuorten sijoittamisen perhehoitoon. Sen rajoitustoimenpiteet ovat täten suppeammat 

kuin laitoshoidossa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015). Ammatillisissa perhekodeissa 

ainoa hyväksytty rajoitustoimenpide on yhteydenpidon rajoittaminen, kun taas laitosmai-

sissa perhekodeissa sen lisäksi ovat muun muassa lupa ottaa vaaralliset aineet ja esineet hal-

tuun, lapsen tai nuoren sekä hänen omaisuutensa tarkastaminen, kiinni pitäminen sekä liik-

kumavapauden rajoittaminen. (L13.4.2007/417, 61–73 §.) Lasten ja nuorten moniongelmai-

suuden vuoksi perhekotien työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä useiden eri ammattilaisten 

kanssa. Vaikka perhehoitoa suositellaan erityisesti pitkäaikaissijoituksiin laitosta enemmän, 

ei perheessä annettava hoiva ja tuki aina riitä. Moniongelmaisille tai murrosiässä oleville 

nuorelle on usein perustellumpaa järjestää paikka lastensuojelulaitoksesta. (Terveyden ja hy-

vinvoinninlaitos 2015.) 

3.3 Laitosmainen perhekoti 

Laitosluvan saaneet ammatilliset perhekodit lasketaan lastensuojelulaitoksiksi. Perhekoti-

määritelmästä käydään edelleen paljon keskustelua ja lastensuojelun piirissä on toivottu sel-

vennystä asiaan. Lastensuojelun käsikirjassa lastensuojelulaitoksiksi mainitaan tällä hetkellä 

muun muassa lastenkodit, nuorisokodit ja koulukodit. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015.) Laitosmainen perhekoti eroaa ammatillisesta perhekodista siinä, että siellä ei ole per-

hekotivanhempia, jotka asuvat samassa paikassa sijoitettujen lasten kanssa. Lapsia ja nuoria 

voi olla määrällisesti enemmän kuin ammatillisessa perhekodissa, koska työntekijöitäkin on 

enemmän. Tilojen ja lupien tulee olla kunnossa, kuten ammatillisissakin perhekodeissa. Ta-

voitteena myös lastensuojelulaitoksissa on mahdollisimman kodinomainen ympäristö, 

vaikka asuinyksiköitä voi olla yksi tai useampia. Tulee muistaa, että laitoksiin sijoitettujen 

lasten ongelmat sekä sijoitettujen lasten tiheä vaihtuvuus aiheuttavat levottomuutta. Myös 

isot ryhmäkoot vaikeuttavat lasten ja nuorten kuntoutumista. (Saastamoinen 2010, 93.)  

Henkilökuntaa täytyy siis olla riittävästi, lähes yksi hoito- ja kasvatustehtävissä toimiva 

työntekijä lasta tai nuorta kohti. Tosin vaikeahoitoiset lapset tarvitsevat muita enemmän hoi-

toa, mikä tulee ottaa huomioon työntekijäresursseja järjestäessä. (Saastamoinen 2010, 94.) 
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Koska sijoitetut lapset ovat usein traumatisoituneita ja moniongelmaisia, on erittäin tärkeää, 

että henkilöstö on riittävän kokenutta ja ammattitaitoista. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 

ja nuoret oireilevat nykyisin hyvin monin tavoin: heillä saattaa esiintyä päihteiden tai huu-

meiden käyttöä, psykiatrisia ongelmia ja vakavia käytöshäiriöitä. Lapset ja nuoret tarvitsevat 

erilaisia tukia, joten työntekijöiltä vaaditaan laajaa ammattitaitoa sekä kykyä työskennellä 

myös haastavissa tilanteissa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015.) 

3.4 Perhekodit tutkimuksissa Suomessa ja muualla 

Lastensuojelutyön muotona perhekotitoiminta ei ole vielä kovin pitkäikäistä, mistä johtuen 

suomalaista tutkimustietoa on saatavilla vähän. Perhekotia tällaisena laitoksen ja perhehoi-

don välisenä sijoitusmuotona ei ole käytössä muualla kuin Suomessa, joten ulkomaalaisia 

tutkimuksia ei ole perhekotityöstä tehty ollenkaan. Sen sijaan suomalaisia pro gradu -tutkiel-

mia perhekodeista on tehty jonkin verran. Oulun yliopistossa on tehty vuonna 2009 tutkimus, 

joissa Korkatti ja Vattula tutkivat sijoitettujen nuorten keskinäisiä suhteita. Heidän tutki-

muksessaan tuli ilmi, että samaan perhekotiin sijoitettujen nuorten ryhmä on kohtalaisen 

kiinteä. Kuitenkin muutama nuorista tuntui olevan hieman ulkopuolisia ryhmässä, mutta 

tunne samankaltaisuudesta yhdistää heitä joltain osin. 

Alamartimo ja Impola selvittivät myös vuonna 2009, kuinka perhekodeissa onnistuu koko-

naisvaltaisen kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Tutkimuksen mukaan perhekodin 

arki, rajat ja rutiinit auttavat lapsia ja nuoria näkemään normaalin perhe-elämän mallia. 

Vaikka yhteisöllisyyttä pidetiin tärkeänä, lapset ja nuoret nähtiin silti yksilöinä. Perhekoti-

vanhempien tarjoama tuki ja turva antoivat nuorille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä rau-

hassa. 

Perhekotivanhempien ja työntekijöiden näkökulmaa ovat tutkineet muun muassa Hänninen 

ja Koivumaa (2005), jotka tutkivat pro gradussaan perhekotien työntekijöiden ajatuksia las-

ten ja nuorten kasvattamisesta. Heidän tutkimuksestaan selvisi, että ammatillisten ja laitos-

maisten perhekotien kasvatus ei juurikaan eroa toisistaan. Suurimpana erona oli ainoastaan 

kodinomaisuus, joka näkyy ammatillisissa perhekodeissa laitoksia enemmän. Molemmat 

perhekodit pyrkivät kasvattamaan lapset ja nuoret mahdollisimman turvallisessa ja huolta 

pitävässä ympäristössä.  



15 

 

 

Sijoitettujen lasten ja nuorten äänet ovat tulleet kuulluiksi esimerkiksi Aution ja Kainulaisen 

(2003) tutkimuksessa, jossa selvitettiin sijoitettujen nuorten ajatuksia ja mielipiteitä sijoituk-

sesta ja sen vaikutuksesta heidän elämäänsä. Yleisesti ottaen nuoret kokivat tulleensa kuul-

luiksi sekä sijoitustilanteessa että sijoituksen aikana. Jokaisella tutkimukseen osallistuvalla 

suhteet vanhempiin olivat parantuneet sijoituksen aikana ja osa koki oppineensa ottamaan 

vastuuta omasta elämästään sijoituksen myötä. 

Perhekoteihin liittyvät tutkimukset tuntuvat edelleen olevan suurimmaksi osaksi ammatti-

korkeakoulujen päättötöitä ja nimenomaan sosiaali- ja terveysalojen koulutusohjelmiin liit-

tyviä. Ammatillisten perhekotien liiton saamien tutkimusten aiheina ovat olleet muun mu-

assa perhekodin rooli osana lastensuojelua, vanhemmuus ammattina, perhekoti työpaikkana 

sekä perhekotivanhempien biologisten lasten ajatuksia kodin muuttumisesta toisten lasten 

sijoituspaikaksi. (Ammatillisten perhekotien liitto 2014.) Kaikista lähimpänä tätä tutki-

musta, jossa selvitetään perhekotityöntekijöiden työssä jaksamista tällä hetkellä, ovat am-

mattikorkeakoulujen opinnäytetöitä. Lautala (2006) tutki opinnäytetyössään perhekotiyrittä-

jien arjessa jaksamista ja Parkkinen, Sutinen ja Vahvaselkä (2013) tarkastelivat ammatillis-

ten perhekotivanhempien työhyvinvointia. 

Ulkomaalaisissa tutkimuksissa työhyvinvointia on tarkasteltu eri lastenhoidon ammattilais-

ten näkökulmasta. Gerstenblatt, Faulkner, Lee, ym. (2013) ovat tarkastelleet, mitkä tekijät 

työssä aiheuttavat perhepäivähoitajille stressiä. Heidän aiheensa voidaan joltain osin rinnas-

taa tähän tutkimukseen, sillä perhepäivähoitajien ja perhekotivanhempien töissä on tiettyjä 

samankaltaisuuksia. Molemmat tekevät töitä kotonaan ja pyörittävät pientä yritystä. Vaikka 

perhepäivähoitajat eivät asu hoitolastensa kanssa samassa kodissa, ovat lapset tutkimuksen 

mukaan silti koko ajan mielessä ja heistä kannetaan huolta kuin omistaan. Työ ja vapaa-aika 

on vaikea erottaa toisistaan. Myös työkavereiden puute aiheuttaa kuormitusta työssä. Tutki-

muksen mukaan työhyvinvointia laskee se, ettei perhepäivähoitajien työtään eikä ammatti-

taitoaan arvosteta. Vaikeat asiakkaat, työolot ja elämässä tapahtuvat muutokset aiheuttavat 

stressiä. Perhepäivähoitajat itse ovat ylpeitä työstään ja tahtovat saada arvostuksen työtään 

kohtaan kasvuun. Itsestä huolehtiminen ja vapaa-ajan vietto nähdään tärkeinä tekijöinä, jotta 

työhyvinvointi ei lähtisi laskuun.  

Baumgartner, Carson, Apavaloaie, ym. (2009) ovat tutkineet stressiä aiheuttavia tekijöitä 

sekä keinoja selvitä niistä lastenhoidon tarjoajien keskuudessa. Stressiä aiheuttivat muun 

muassa työolot, työtehtävät, asiakkaat sekä työn ulkopuoliset tekijät. Hyvinvointia lisääviä 
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tekijöitä olivat esimerkiksi kävely, rukoilu, mietiskely tai stressaavien tilanteiden ennakointi. 

Lapsia hoitavien aikuisten työhyvinvoinnista on pidettävä huolta, sillä heidän stressinsä hei-

jastuu suoraan lasten kehitykseen. Vakauden, johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden puuttu-

essa lapset menevät hämilleen. Useissa vastauksissa nousee esiin, että stressiä aiheuttavat 

esimerkiksi suuret lapsiryhmät, eri-ikäiset ja taitoiset lapset ryhmissä, omien lasten läsnäolo 

tai kurinpito-ongelmat. Myös vanhempien kanssa tulee ongelmia käytännön asioista ja kas-

vatusasenteista, mitkä aiheuttaa stressiä. Tutkimuksista nousee kolme tapaa, joilla selviytyä 

stressistä. Ongelmanratkaisuun keskittyvät keinot sisältävät suunnittelua, ennakointia ja so-

siaalisia suhteita. Tunnepohjaisia keinoja ovat muun muassa vertaistuki, positiivinen ajattelu 

sekä ammatillinen kasvaminen. Vältteleviksi selviytymiskeinoiksi mainitaan esimerkiksi 

asioiden kieltäminen tai päihteiden käyttö. 

Lasten parissa työskentelevien työuupumusta, eli burnoutia, ovat tutkineet Lakin, Leon & 

Miller (2008). Uupumukseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi koulutuksen ja työkoke-

muksen puutteellisuus, henkilökohtaiset keinot selviytyä stressissä, tarpeellisen tuen saanti 

sekä työtyytyväisyyden kokeminen. Uupumusta on tutkinut Suomessa myös Karhu (2002). 

Hänen tutkimuksensa tavoitteena oli tutkia työuupumusta kokemuksellisena ilmiönä ja 

saada sitä kautta hyödyllistä tietoa uupumuksen ennaltaehkäisevän toiminnan suunnitteluun.  

Sijaisvanhempien tyytyväisyyttä tutkineet Denby, Rindfleisch ja Bean (1999) selvittivät tut-

kimuksessaan, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että sijaisvanhemmat jatkavat sijoitustyötään. 

Suurimpina vaikuttajia nousivat esiin muun muassa onnistumiset sijoitettujen lasten kasva-

tuksessa ja halu ottaa hoiviinsa lapsia, jotka tarvitsevat rakastavia vanhempia. He eivät ka-

tuneet sitä, että olivat antaneet kasvatuslapsilleen aikansa ja kotinsa. Myös viranomaisilta 

saatu kiitos hyvin tehdystä työstä kasvattaa työhyvinvointia. Yleisesti ottaen sijaisvanhem-

mat ovat tyytyväisiä työhönsä. He kaipaavat työhönsä ainoastaan lisää tukea, koulutusta ja 

ammatillista arvostusta. 

Fees, Stockdale, Crase, ym. (1998) halusivat selvittää, kuinka sijaisvanhemmat saataisiin 

pidettyä työssään. Aktiivisten vanhempien pitäminen varsikin ensimmäisen työvuoden jäl-

keen on ollut haaste. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko henkilökohtaisilla omi-

naisuuksilla, ennakoivalla koulutuksella tai aiemmalla kokemuksella sijaisvanhempien ko-

kemaan tyytyväisyyteen työssä ensimmäisen työvuoden jälkeen. Tuloksista nousi kolme te-

kijää, jotka edistävät sijaisvanhempien tyytyväisyyttä. Näitä ovat tyytyväisyys sijaisvanhem-
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pana olon vaatimuksiin, saatuun tukeen sekä henkilökohtaisiin tarpeisiin. Ennakoiva koulu-

tus nähtiin tärkeänä uuden roolin omaksumiseksi ja koulutuksen laatu pyritäänkin pitämään 

hyvänä edelleen. 
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4 TYÖHYVINVOINTI 

 

Työhyvinvointi on käsitteenä hyvin tunnettu, sillä siitä puhutaan nykyaikana paljon. Erilaisia 

ohjeita työssä jaksamiseen tulee lisää jatkuvasti. Koska ihmisen elämässä kaikki osat 

vaikuttavat hänen yleiseen hyvinvointiinsa, täytyy työhyvinvointitarkastelussakin ottaa 

huomioon myös työn ulkopuoliset tekijät. Vaikka itse työ koettaisiinkin mielekkäänä ja 

motivoivana, voivat esimerkiksi muuttunut elämäntilanne tai työn loppumisen pelko 

aiheuttaa työntekijälle kuormitusta. Tällöin hänen työtehonsa saattaa laskea, mikä osaltaan 

laskee työhyvinvointia.  

4.1 Kokonaisvaltaista hyvinvointia 

Työhyvinvointiin sisältyy useita eri osa-alueita, jotka vaikuttavan työntekijän motivoitumi-

seen ja jaksamiseen työssä. Työn kokeminen mielekkäänä ja merkityksellisenä on erittäin 

tärkeää työhyvinvoinnin kannalta. Työhyvinvointi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin ihminen 

jaksaa tehdä työtään. Mitä enemmän hänellä on voimavaroja elämässään, sitä motivoitu-

neempi ja sitoutuneempi hän on työhönsä. Vaikka työhyvinvointi on hyvin yksilöllinen kä-

site, on sen ylläpito yksilön lisäksi koko työyhteisön vastuulla. Mikäli työntekijä kokee työ-

yhteisön tukevan häntä, auttaa se häntä sopeutumaan työyhteisöön. Työntekijä itse vastaa 

oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä, kun taas työnantajan vas-

tuulla on huolehtia työpaikan turvallisuudesta, motivoivasta johtajuudesta sekä työntekijöi-

den yhdenvertaisesta kohtelusta. Jokainen työyhteisön jäsen alaisesta johtajaan vaikuttaa 

omalla olemuksellaan koko työyhteisön ilmapiiriin. Myös työympäristön turvallisuus vai-

kuttaa työhyvinvointiin. Jos työntekijä kokee, että työpiste on turvallinen ja työssä tarvittavat 

välineet asianmukaisia, pystyy hän keskittymään rauhassa työnsä tekemiseen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014; Salovaara & Honkonen 2013, 18.) 

Työhyvinvointi kertoo nimensä mukaisesti siitä, kuinka yksilö voi työelämässään. Mamia 

(2009) muistuttaa, että tällaisenaan käsite irrottaa palkkatyön muusta elämästä. Työ ja va-

paa-aika muodostavat ihmisen elämässä kokonaisuuden, jonka molemmilla osa-alueilla on 

vaikutusta ihmisen hyvinvointiin ja jaksamiseen työssä. Näin ollen työhyvinvointi tulee 

nähdä moniulotteisena ilmiönä ja muistaa, että hyvinvointi on yksilöllinen kokemus. (Mamia 

2009, 21–23.) Rauramo (2008) on samaa mieltä siinä, että työtä ja muuta elämää ei saisi 
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erottaa toisistaan. Hän puhuu elämänikuisesta prosessista, jossa työ ja perhe sovitetaan yh-

teen. Perhemyönteinen työkulttuuri organisaatioissa edistää työntekijöiden hyvinvointia ja 

tyytyväisyyttä työssä sekä vähentää halua vaihtaa työpaikkaa. Ristiriidat työn ja perheen yh-

teensovittamisessa saadaan tällaisessa organisaatiossa selvitettyä avoimella keskustelulla. 

Yrityksen perheystävällinen arvomaailma on yhä tärkeämpi valtti nykypäivänä. Rauramon 

mukaan ihminen jaksaa sitä paremmin työssään, mitä paremmin hän kokee onnistuneensa 

arkensa hallinnassa. (Rauramo 2008, 21–23.) Tulee siis muistaa, että työhyvinvointi on 

enemmän kuin osiensa summa. (Salovaara & Honkonen 2013, 18.) 

Perhekotityötä tutkiessa on erityisen tärkeää ottaa huomioon se, että työ ja vapaa-aika saat-

tavat olla paljon tiiviimmin yhteydessä toisiinsa kuin muissa töissä. Erityisesti tämä näkyy 

ammatillisten perhekotien vanhemmilla, joiden koko elämä pyörii perhekodin ympärillä: työ 

on samalla heidän arkeaan ja työpaikka on heidän oma kotinsa. Omat lapset asuvat mahdol-

lisesti vielä kotona ja toimistotyöt hoidetaan samoissa tiloissa. Tällöin on erityisen tärkeää, 

että perhekotivanhemmat ovat työssä jaksamisestaan rehellisiä sekä itselleen että muille. 

Heidän täytyy osata ottaa tarpeeksi omaa aikaa ja tehdä niitä asioita, joista saavat itselleen 

voimavaroja, jotta he jaksavat tehdä työtään päivästä toiseen. Perhekodin työhyvinvoinnin 

tukeminen on tärkeää, sillä se vaikuttaa sijaishuollon laatuun. Mikäli työntekijä on motivoi-

tunut työhönsä ja kokee voivansa hyvin, on työn jälki laadukasta ja pitkäjänteistä. (Amma-

tillisten perhekotien liitto 2014.) 

Marja-Liisa Manka on kirjoittanut työhyvinvoinnista ja työn ilosta teoksissaan Tiikerin-

loikka työniloon ja menestykseen (2010) sekä Työn ilo (2013). Hänen mukaansa ihminen 

on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, joten jokainen elämän osa-alue vaikuttaa myös 

työssä jaksamiseen. Nykyisin on olemassa paljon neuvoja, kuinka huolehtia omasta kehos-

tamme ja Manka muistuttaakin, että on erityisen tärkeää keskittyä huolehtimaan myös hen-

kisestä puolestamme. Mikäli työntekijät ovat stressaantuneita tai loppuun palaneita eivätkä 

he koe työtään mielekkääksi, heidän luovuutensa ja motivaationsa laskee, mikä estää työn 

tekemisen hyvin. (Manka 2010, 3.) 

Työhyvinvointi on tärkeää paitsi yksilölle itselleen, myös yhteiskunnallisessa mittakaavassa. 

Hyvinvoivat työntekijät ovat tehokkaampia ja tuottavampia kaikin puolin. Tästä syystä hy-

vinvoinnin edistämiseen tulisi käyttää entistä enemmän resursseja, koska se on merkittävä 

tekijä hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. Mankan mukaan työhyvinvointi tulee nähdä ko-



20 

 

 

konaisuutena, joka parhaassa tapauksessa auttaa koko työyhteisöä kehittymään. Siihen kuu-

luvat osa-alueet ovat muun muassa oikeudenmukainen johtaminen, osaamisen kehittäminen, 

onnistumisten kokemukset sekä jokaisen yksilön psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. 

(Manka 2013, 35.) 

Työssä jaksamiseen kiinnitetään nykyisin entistä enemmän huomiota, mikä näkyy muun 

muassa työministeriön tuottamana Työssä jaksamisen ohjelmana vuodelta 2003. Tämän het-

kisessä työelämässä - ja itseasiassa myös työn ulkopuolisessa elämässä - on valloillaan ai-

nainen kiire ja aikataulutus. Työtilanne on melkein jokaisella alalla hyvin epävarma, mikä 

lisää työntekijöiden stressiä. Nämä tekijät heikentävät työntekijöiden hyvinvointia ja yhä 

useampi ihminen uupuu työssään. (Manka 2010, 11–12.) Antonovsky on jo 1970-luvulla 

pohtinut sitä, kuinka ihmiset kestävät stressiä ja pysyvät terveinä. Hän on luonut teorian 

koherenssin tunteesta. Se on hänen mukaansa pysyväluontoinen ominaisuus, jonka kautta 

ihminen vastaanottaa erilaisia elämänsä tapahtumia. Tämän mukaan ne henkilöt, joilla on 

vahva koherenssin tunne, selviävät stressistä ja kuormituksesta paremmin kuin ne, joilla se 

on heikko, mikä vaikuttaa osaltaan myös työhyvinvoinnin kokemiseen. (Antonovsky 1987, 

15–19.) 

Perhekotityössä työntekijöiden jaksaminen on erityisen tärkeää lasten ja nuorten näkökul-

masta. Mikäli perhekotivanhempi tai muu työntekijä ei koe koskaan työniloa tai ole aidosti 

läsnä, se heijastuu suoraan sijoitettuihin lapsiin. Sijoitetut lapset ovat elämässään joutuneet 

koville jo aiemmin, eikä luottamusta aikuiseen välttämättä ole lainkaan. Mikäli tällaisessa 

tilanteessa perhekodin työntekijä on poissaoleva, väsynyt tai ei ole lainkaan kiinnostunut 

lapsesta tai nuoresta, voi lapsi kokea sen torjuntana, jolloin hän sulkeutuu entistä enemmän. 

Aikuisen näkökulmasta tilanne voi kuitenkin olla täysin lapsesta riippumaton. Esimerkiksi 

kiire, palautteen puuttuminen tai kollegan kanssa erimielisyydet saattavat näkyä muille kiin-

nostuksen puutteena. Mankan mukaan tulee muistaa, että vaikka työyhteisössä monet asiat 

vaikuttavat työhyvinvointiin, on kuitenkin aina kyseessä työntekijän oma tulkinta kustakin 

toiminnasta, jota hän peilaa omaan persoonaansa ja aiemmin kokemaansa. (Manka 2010, 

15.) 
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4.2 Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät 

Manka (2010) on avannut kuvioon 1. työhyvinvoinnin eri osa-alueita. Kuvio kuvaa työhy-

vinvoinnista yleisesti, sopien jokaiseen työympäristöön ja mille tahansa alalle. Tässä tutki-

muksessa tarkastellaan kyseisiä osa-alueita perhekotien näkökulmasta. 

 

Kuvio 1. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät. (Manka 2010, 16; Manka 2013, 76.) 

 

Organisaatiolla on oltava tietty tavoite, jota kohti eri strategiat vievät. On tärkeää, että jokai-

nen työyhteisön jäsen tietää, mitkä ovat työpaikan arvot, visiot ja strategiat, jotta he voivat 

tehdä oman osansa päämäärän saavuttamiseksi. Työhyvinvoinnin kannalta työssä tulisi olla 

tietynlainen joustava rakenne, jolloin jokainen saisi toimia omalla alueella ja saisi myös tu-

kea ja tietoa toiminnalleen. Työntekijöiden yksilöllisten taitojen huomioiminen on organi-

saatiolle tärkeää, mutta sen tulee pystyä myös näkemään kokonaiskuva siitä, kuinka saada 

koko työyhteisöstä esiin paras toiminta. On osattava kehittyä ja oppia koko työyhteisön voi-

min. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen vaikuttaa yksilön työhyvinvointiin, mutta 

myös työympäristöllä on vaikutusta työssä jaksamiseen. Työssä tarvittavien välineiden ja 

työpisteen tulee olla kunnossa ja tarkoituksenmukaisia tehtävää työtä varten, jotta työtä yli-

päänsä voi tehdä. (Manka 2010, 17.) 

Esimiehen tehtävänä on johtaa sekä ihmisiä että suorituksia. Ihmisten johtamiseen tarvitaan 

taitoa kuunnella alaisiaan sekä työntekijöiden oikeudenmukaista kohtelua. Luottamukselli-
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suus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joita esimies tarvitsee. Suoritusten paranta-

miseksi täytyy esimiehen opastaa ja neuvoa työntekijää tarpeeksi sekä antaa palautetta teh-

tävän tekemisestä. Esimiehen toiminnalla ja siinä, kuinka työntekijä sen kokee, on suuri 

merkitys yksilön työhyvinvointiin. (Manka 2010, 18.)  

Työyhteisön jokaisella jäsenellä on vaikutusta siihen, millainen on kulloisenkin työyhteisön 

ryhmähenki. Hyvät käytöstavat ja auttamishalu helpottavat ryhmän toimimista, mutta erityi-

sen tärkeää on avoin ja rehellinen vuorovaikutus ryhmän jäsenten kesken. Yhteiset onnistu-

misen kokemukset, suunnittelupalaverit ja tavoitteiden asettamiset lisäävät työhyvinvointia 

enemmän kuin yksilöiden henkilökohtaiset saavutukset. (Manka 2010, 18.)  

Itse työssä työntekijälle on tärkeää sen monipuolisuus sekä mahdollisuus oppia uutta. Omaan 

työhönsä vaikuttaminen nostaa yleensä myös työhyvinvointia. Kuten elämänhallinta, myös 

tunne työnsä hallitsemisesta vähentää stressiä ja lisää työmotivaatiota. Toki vaikutusta on 

myös työstä saatavan korvauksen määrällä. (Manka 2010, 18.) 

Jokaisella ihmisellä on erilainen taito selviytyä elämän haasteista. Tätä kykyä kutsutaan elä-

mänhallinnan tunteeksi. Sen pääpiirteenä on usko siihen, että elämään voi vaikuttaa omilla 

ponnisteluilla ja valinnoilla. Ihminen käyttää fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaro-

jaan käsitelläkseen ongelmiaan ja selvitäkseen niistä. Elämänhallinnan tunne vähentää yksi-

lön stressiä ja lisää tyytyväisyyttä elämään, mitkä puolestaan johtavat sairauspoissaolojen 

vähenemiseen. (Manka 2010, 15.) 

Ihminen, joka tuntee itsensä tyytyväiseksi elämäänsä, tahtoo usein kehittyä lisää ja oppia 

uutta. Tätä ominaisuutta Manka kutsuu kasvumotivaatioksi. Motivoitunut ihminen on innos-

tunut ja näkee tulevaisuutensa positiivisessa valossa. Tällöin hänen työhyvinvointinsa on siis 

hyvä ja hänen voimavaransa ylittävät kuormittavat asiat työssä. (Manka 2010, 15.) 

Fyysinen kunto on myös yksi vaikuttava tekijä työhyvinvointiin. Moni tietää, kuinka stres-

saantuneena on usein helpompaa jäädä herkkujen kanssa sohvalle kuin lähteä lenkille, mutta 

myös sen, kuinka paljon parempi mieli on urheilun jälkeen. Manka muistuttaa, että huono 

fyysinen kunto ei vaikuta pelkästään meidän fyysiseen jaksamiseen, vaan se heikentää myös 

älyllistä toimintaa. (Manka 2010, 15.) Kun ihminen väsyy henkisesti hän saattaa jättää en-

simmäisenä pois ulkoilun ja urheilun kerätäkseen voimia työpäivää varten. Tämä puolestaan 

johtaa siihen, että liikkumattomuudesta ja laiskottelusta tulee henkisesti entistä huonompi 
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olo, jolloin tilanne pitkittyessään voi johtaa jopa työuupumukseen. Tällainen kierre ei tee 

hyvää työntekijälle, vaan se tulisi katkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että lastensuojelun työntekijät voivat mahdollisim-

man hyvin jaksaakseen tehdä tärkeää työtään. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, millaisia 

käsityksiä perhekotien työntekijöillä on työssä jaksamisesta nykypäivänä. Seuraavaksi esi-

tellään ne tutkimuskysymykset, joiden kautta tilannetta lähdettiin tutkimaan.  

5.1 Tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada kuva siitä, millaisena perhekotien työntekijät itse nä-

kevät työhyvinvointinsa nykypäivänä. Tavoitteena oli saada heidän oma äänensä kuuluviin, 

joten tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin perhekotien työntekijöitä, joita pyydetiin vastaa-

maan työhyvinvointia ja heidän elämäänsä koskeviin kysymyksiin. Tätä kautta muodostui 

tutkimuksen pääongelma ja alaongelmat, joiden avulla saataisiin selvyys koko tutkimuksen 

pääkysymykseen, eli siihen millaisia käsityksiä perhekotityöntekijöillä on työssä jaksami-

sesta. 

Tarkoituksena oli selvittää, mitkä heille itselleen ovat niitä asioita, joista he saavat voimaa 

ja työn iloa ja toisaalta, mitkä asiat heille aiheuttavat stressiä ja tuntuvat työssä kuormitta-

vilta. Toiseksi haluttiin kuulla heidän mielipiteitään siitä, kokevatko he saavansa tarpeeksi 

palautetta ja tukea yhteistyötahoilta ja toivovatko he tähän jotain muutosta. 

Päätutkimusongelmaksi muodostui näin ollen: 

1. Millaisia käsityksiä perhekotityöntekijöillä on työssä jaksamisesta? 

Yllä olevaan kysymykseen pyrittiin saamaan vastaus seuraavien alatutkimusongelmien 

kautta: 

2. Mitä tekijöitä perhekotityöntekijät pitävät työnsä voimavaroina? 

3. Mitä tekijöitä he pitävät työtä kuormittavina? 

4. Saavatko he tarpeeksi tukea ja palautetta vai toivovatko he tähän muutosta?  
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5.2 Tutkimuksen taustaa 

Tutkimukseni aihepiiri muokkautui vuosien saatossa omista kiinnostuksen kohteistani. Tut-

kin erityispedagogiikan proseminaarityössäni vuonna 2008 erityislasten ja – nuorten parissa 

työskentelevien opettajien ja ohjaajien käsityksiä heidän työssä jaksamisestaan. Jo tuolloin 

mielenkiintoni oli herännyt haasteellista työtä tekevien työhyvinvointia kohtaan. Tarkoituk-

senani oli jatkaa saman aihepiirin parissa pro gradu – tutkielmassani, kunhan opintoni eteni-

sivät siihen pisteeseen.  

Loppujen lopuksi vei vuosia päästä vihdoin tekemään pro graduani, mutta aihe säilyi mie-

lessäni koko tämän ajan. Itse asiassa aihe on vain syventynyt oltuani vuosia kotiäitinä ja 

vastaavana iltapäiväohjaajana, sillä olen ymmärtänyt lastensuojelun merkityksen paremmin 

omien lasten myötä sekä nähnyt lastensuojelulain uudistumisen vaikuttavan aiempaa enem-

män myös koulujen ja iltapäiväkerhojen työntekijöiden toimintaan. Iltapäivätoiminnan vas-

taavana ohjaajana minun täytyi perehtyä tarkasti lastensuojelulakiin ja erityisesti vuonna 

2012 tulleeseen muutokseen, jossa ilmoitusvelvolliseksi määrättiin myös koululaisten aamu- 

ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henki-

löt. (L 1302/2014, 25§.) 

Työvuosieni aikana ymmärsin myös työhyvinvoinnin merkityksen, sillä koin silloisen tilan-

teen työssäni pääsääntöisesti voimiani vievänä. Mikäli ihminen kokee työnsä liian kuormit-

tavana, eikä tunne lainkaan työn iloa, voi tilanne pitkittyessään johtaa työuupumukseen. Täl-

löin ihminen ei enää kykene suoriutumaan työtehtävistään ja väsymys heijastuu jopa hänen 

yksityiselämäänsä. Marja-Liisa Mankakin tarkastelee työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti 

(Manka 2013, 75.) Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen olento ja kaikki osa-alueet hänen 

elämässään vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa. Myös menneisyydellä ja omilla asenteilla on 

merkitystä siinä, kuinka ihminen ottaa vastaan elämässä kohdatut haasteet. Tulevassa työ-

elämässäni haluaisinkin paneutua keinoihin, joilla työntekijöiden hyvinvointia voitaisiin pa-

rantaa. Tästä syystä halusin päästä tarkemmin perille siitä, mitä työhyvinvoinnilla tarkoite-

taan.  

Päädyin tässä tutkimuksessa tarkastelemaan työhyvinvointia perhekotien työntekijöiden 

kautta. Olen aina pitänyt lastensuojelutyötä ja erityisesti perhekodeissa tehtävää työtä suu-

ressa arvossa ja ajatellut sen olevan ajoittain raskasta ja haastavaa, mutta silti mielenkiin-

toista ja palkitsevaa. Halusin selvittää, pitävätkö nämä ennakko-oletukseni paikkansa vai 
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ovatko ne vain yleinen luulo perhekotityön luonteesta. Koska en ole itse työskennellyt per-

hekodeissa tarkoitukseni oli aluksi tutustua perhekotien elämään aiemmin tehtyjen tutkimus-

ten kautta. En löytänyt kovin montaa tutkimusta, joissa käsiteltäisiin nimenomaan perheko-

tien työntekijöiden työhyvinvointia, joten päätin tuoda oman panokseni tälle kentälle teke-

mällä tutkimuksen kyseisestä aiheesta.  

Aluksi ajattelin tutkia ainoastaan perhekotivanhempien käsityksiä asiasta, sillä heidän eronsa 

muihin perhekotityöntekijöihin on se, että perhekotivanhemmat asuvat sijoitettujen lasten 

kanssa ympärivuorokautisesti. Huostaanotetut lapset tai nuoret muuttavat perhekotivanhem-

pien omaan kotiin, jolloin työstä tulee pikemminkin elämäntehtävä. Tämä ajatus olikin tä-

män tutkimukseni ponnahduslautana; halusin tietää, millaista 24/7 tehtävä työ oikeasti sitä 

tekevistä ihmisistä tuntuu. Paras keino saada vastaus tällaiseen pohdintaan on kysyä sitä 

heiltä itseltään ja antaa suunvuoro heille. 

Halusin selvittää tutkimuksessani nimenomaan sitä, millaisia käsityksiä perhekotien työnte-

kijöillä on työhyvinvoinnista. Käsitys ei ole sama asia kuin kokemus, sillä käsitys ei välttä-

mättä ole itse koettua. Käsitykset ovat enemmänkin ajatuksia ja mielipiteitä, jotka syntyvät 

kasvatuksen, opetuksen ja sosialisaation kautta. Ne voivat siis olla tietyn yhteisön muodos-

tamia mielipiteitä tai ideologioita kyseessä olevasta asiasta ennemminkin kuin omista koke-

muksista muodostuneita kuvia maailmasta. Voi olla jopa niin, että ihmisillä on käsitys asi-

asta ilman minkäänlaista kokemusta siitä. Tämän tutkimuksen avulla saan siis vastauksen 

siihen, millaisia ajattelutapoja ja mielipiteitä perhekotien työntekijöillä on heidän työhyvin-

voinnistaan ja siihen liittyvistä teemoista. (Laine 2001, 36–37). 

5.3 Tutkimusmenetelmät 

Tämä on laadullinen tutkimus, jonka metodologiaksi on valittu fenomenografia. Se tutkii, 

millaisia käsityksiä ihmisillä on ympäröivästä maailmasta, joten se soveltuu tähän tutkimuk-

seen. (Ahonen 1994, 114.) Fenomenografia tutkii toisen asteen näkökulmia, eli ihmisten kä-

sityksiä asioista. Käsitys on eri asia kuin kokemus. Selventääkseen näiden termien eroa 

Niikko (2003) kuvailee näin: Kokemus on prosessi, joka tähtää käsityksiin ja niiden tarken-

nuksiin. Fenomenografia ei siis ole kiinnostunut ihmisten kokemuksista, vaan siitä, kuinka 

asiat näyttäytyvät tietylle ryhmälle heidän maailmassaan. (Niikko 2003, 24–26.) Tässä tut-
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kimuksessa siis selvitetään perhekotityöntekijöiden ajatuksia yleisesti heidän työhyvinvoin-

nistaan ja siitä, mitä tekijöitä he alan ammattilaisina nostavat esiin työhyvinvointia arvioi-

dessa. 

Fenomenografisen tutkimuksen kulkua voidaan kuvailla alla olevan taulukon 2. mukaan. 

Aluksi tutkija valitsee tutkimuskohteekseen jonkun teeman, josta haluaa saada tietoon ih-

misten käsityksiä. Seuraavaksi hän perehtyy aihepiiriin liittyviin käsitteisiin ja muodostaa 

niiden perusteella tutkimuksensa teoriapohjan. Hän jäsentelee alustavasti tutkimukseen liit-

tyvät osiot ja tekee niistä sisällysluettelon, joka tulee tarkentumaan tutkimuksen edetessä. 

Tutkija kerää aineiston haastattelemalla ihmisiä heidän käsityksistään kyseisestä aiheesta, 

jonka jälkeen hän luokittelee saadut tulokset niiden merkitysten perusteella eri kategorioihin. 

Aineiston analyysi tehdään saadusta aineistosta. Fenomenografiassa aineiston analyysi ei voi 

olla kovin strukturoitu, eikä sitä voi määritellä yksiselitteisesti. Analyysin tekeminen jatkuu 

koko tutkimuksen ajan ja se onkin nimenomaan reflektiivinen prosessi. Tutkija keskittyy 

vain tutkimuksesta saatuihin merkityksiin, ei siihen, kuka tutkittavista on mitäkin vastannut. 

Aineistosta nousevien tulosten perusteella voidaan otsikkoa tai tutkimusongelmia joutua tar-

kentamaan tai muuttamaan. (Metsämuuronen 2006, 228–229; Ahonen 1994, 115; Niikko 

32–33.) 

 

Taulukko 2. Fenomenografisen tutkimuksen kulku (Metsämuuronen 2006, 229.) 

1. Tutkimuskohteen valinta: 

Tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, 

josta näyttää esiintyvän erilaisia käsityksiä. 

2. Teoreettinen perehtyminen aiheeseen: 

Tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen teoreettisesti. 

Tutkija jäsentää alustavasti siihen liittyvät näkökohdat. 

3. Aineiston kokoaminen: 

Tutkija haastattelee ihmisiä heidän käsityksistään asiasta. 

4. Aineiston luokittelu: 

Tutkija luokittelee käsitykset eri kategorioihin niiden merkityksen perusteella. 
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5.4 Tutkimuksen kohdejoukko 

Tutkimukseni kohderyhmänä ovat Luja ry:n jäsenet. Luja ry on yksityisten perhekotien ja 

lastensuojelulaitosten yhdistys, jolla on tällä hetkellä 16 yhteisöjäsentä ympäri Suomen. 

Näistä kahdeksan yksikköä toimii perhekotinimikkeellä, joten tutkimukseni koskee nimen-

omaan näiden paikkojen työntekijöitä. Muut jäsenyksiköt ovat esimerkiksi asumis- tai nuo-

risokoteja tai lastensuojeluyksiköitä. 

Tutkimukseni alkuvaiheessa olin yhteydessä Luja ry:n hallituksen jäseneen, joka lupasi esi-

tellä tutkimusaiheeni myös muille Luja ry:n jäsenille. Sainkin jo ennen syyslomaa sähkö-

posteja jäseniltä, jotka ilmoittivat halukkuutensa osallistua tutkimukseeni. Täten siis rajautui 

tutkimukseni vastaajaryhmä. Hirsjärvi, Remes & Rajavaara muistuttavatkin, että laadulli-

sessa tutkimuksessa ei kohdejoukkoa valita satunnaisotoksen menetelmällä vaan se nimen-

omaan valitaan sen mukaan, että se palvelee kyseessä olevaa tutkimusta parhaalla mahdol-

lisella tavalla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164.) 

5.5 Aineistonkeruumenetelmät 

Koska Luja ry:n jäsenperhekodit sijaitsevat ympäri Suomea osoittautui parhaaksi ratkaisuksi 

valmistella nettikysely, jotta kaikki halukkaat pääsevät vastaamaan helposti. En kokenut 

haastatteluja tarpeelliseksi tässä vaiheessa, sillä ympäri Suomen matkustaminen olisi vienyt 

paljon aikaa ja resursseja. Koin myös, että tällainen aihe on liian henkilökohtainen ja kenties 

vaikeakin, jotta olisin saanut puhelinhaastatteluna tarpeeksi tarkkoja ja luotettavia vastauk-

sia. Luja ry:n jäsenistössä on noin parikymmentä perhekoti-nimikkeellä toimivaa yksikköä, 

joten ajattelin koon olevan tarpeeksi suuri laadulliseen tutkimukseen. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2000) mukaan tutkimuksen kohderyhmän koko tulee valita niin, ettei tiedon keruuseen 

mene liikaa aika eikä se vie liikaa rahaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 166.)  

Kun olin perehtynyt hieman tutkimukseni teoriaosioon, laadin kyselyn, joka sisälsi sekä 

avoimia että monivalintakysymyksiä, joiden jälkeen oli tilaa vastata myös vapaasti. Esites-

tasin lomakkeen ohjaajani lisäksi miehelläni, joka on käyttöliittymäsuunnittelija. Aikomuk-

senani oli testata kysymykset myös parilla tutulla perhekotityöntekijällä, mutta en saanut 

heidän kommenttejaan testistä. Lähetin kyselyn hieman paranneltuna kaikille Luja ry:n jä-

senille 3.2.2015. Kyselyjä lähti siis yhteensä kahteenkymmeneen Luja ry:n perhekotiin ja 

laitokseen. Ne laitokset, jotka eivät täyttäneet perhekotimääritelmää, jäivät pois vastauksia 
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kerätessä. Muokkasin kyselylomakkeen Webropol-ohjelmalla tähän tutkimukseen sopivaksi 

oman proseminaarini sekä aiempien työhyvinvointitutkimusten pohjalta. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET  

 

Tutkimukseeni vastasi yhdeksän perhekodissa työskentelevää henkilöä. Heistä seitsemän oli 

naisia ja kaksi miehiä. En tee tässä tutkimuksessa erottelua sukupuolen mukaan vastausten 

yhtäläisyyksistä tai eroavaisuuksista. Kyselyyn vastanneet ovat syntyneet vuosien 1950 ja 

1990 välillä. Heistä suurin osa, jopa 88,9 % on syntynyt ennen 1980-lukua. Vain yksi vas-

taajista oli siis iältään alle 39-vuotias. 

Nykyisessä perhekodissa työskennellessään vastaajien tehtävänimikkeet jakautuivat kahteen 

pääryhmään: johtajiin ja ohjaajiin. Johtajiin kuului toiminnanjohtaja, kehitysjohtaja ja (per-

hekodin) johtaja. Ohjaajista yksi oli vastaava ohjaaja, muut ohjaaja-nimikkeellä. Eräs ohjaa-

jista toimii myös yrittäjänimikkeellä, sillä perhekotihan on yritysmuotoinen sijaishuolto-

muoto. Yksi vastaajista ilmoitti tehtävänimikkeekseen erityistyöntekijä. 

Vaikka tehtävänimikkeet olivat vastaajilla melko yhteneviä, oli heidän koulutustaustansa 

hyvin monipuolinen. Mukana oli sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun käyneitä. Sen 

lisäksi oli erilaisista opistoista ja eri aloille valmistuneita. Usealla vastaajalla oli enemmän 

kuin yksi koulutus, joten luettelen tässä vain osan vastaajien koulutusjakaumasta. Työnteki-

jöissä on muun muassa koulukuraattori, huonekalupuuseppä, perhepäivähoitaja, erityisopet-

taja, laborantti, yrittäjä, hevosenhoitaja, nuorisotyönohjaaja ja psykoterapeutti sekä muuta-

mia sosionomeja ja lähihoitaja. 

Koulutustaustaa enemmän yhdenmukaisuutta löytyikin työntekijöiden aiemmasta työhisto-

riasta. Sieltä näkee selvästi sen kaaren, miten perhekotivanhemmaksi tai – työntekijäksi 

yleensä päädytään. Suurin osa vastaajista on työskennellyt lasten ja nuorten parissa jo pit-

kään ennen perhekotityötä.  

6.1 Työhyvinvointia lisäävät tekijät 

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, kuten Manka usein mainitsee puhuessaan 

työhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. (Manka 2010, 3.) Ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvin-

vointiin vaikuttavat kaikki hänen elämänsä osa-alueet. Työhyvinvointia tutkiessa ei siis 

voida tarkastella ainoastaan työhön liittyviä asioita, vaan tulee ottaa huomioon myös yksilön 

elämäntilanne, henkinen jaksaminen, menneisyyden vaikutus sekä yleinen elämänasenne. 
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Nämä kaikki vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka henkilö jaksaa työssään. Tästä syystä selvi-

tän tutkimuksessani sekä työhön että vapaa-aikaan liittyviä tekijöitä.  

Kursivoidut otteet ovat suoria lainauksia saaduista vastauksista kirjoitusvirheineen. Jokaisen 

kappaleen jälkeen on muutama lainaus saaduista vastauksista todentamaan, että asia on ym-

märretty, kuten vastaaja on sen tarkoittanut ja sitä kautta lisäämään tutkimuksen luotetta-

vuutta. 

Työkaverit 

Lähes jokainen vastaajista mainitsi työkaverit yhdeksi voimavarakseen työssään. Pitkäaikai-

set, ihanat ja luotettavat työtoverit nähdään kannattavana voimana ja heiltä saadaan työn 

jaksamisen kannalta tärkeää positiivista energiaa. Erityisesti kollegan positiivinen asenne ja 

energinen työote vaikuttavat työntekijän asenteeseen ja nostavat työmotivaatiota. Kun työ-

yhteisössä on positiivinen vire, on kaikkien helpompi työskennellä yhdessä. 

”pitkäaikaiset työkaverit tärkeitä -aidot ja empaattiset työtekijät helpottavat 

suuresti omaa jaksamista”  

”Jos työkaveri on energinen ja hyvällä fiiliksellä, voi olo tarttua itseeni hel-

posti, mikä auttaa työssä jaksamisessa ja keventää oloa.”  

Vastaajat mainitsivat myös huumorin tärkeänä osana työhyvinvointia. Haastava ja ajoittain 

raskaskin työ vaatii vastapainoksi myös iloa ja naurua - erään vastaajan mukaan nimen-

omaan ”hurttia huumoria.” 

Toimiva yhteistyö työkavereiden kanssa edellyttää suoraa ja avointa vuorovaikutusta sekä 

yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä, joiden mukaan työtä tehdään. Mikäli tavoitteet eivät ole 

kaikille selvät, voi käydä niin, että työntekijä ei tiedä omaa rooliaan ja tehtäviään työyhtei-

sössä, mikä hankaloittaa työn tekemistä. Tällaisella tilanteella on vaikutusta koko työyhtei-

sön hyvinvointiin, sillä työntekijöiden täytyy voida luottaa, että jokainen hoitaa oman työnsä 

hyvin eikä levittele perhekodin sisäisiä asioita talon ulkopuolelle. 

”työyhteisön keskinäinen luottamus ja keskinäinen avoin vuorovaikutus.”   

”ja yhtenväiset käytännöt joita kaikki noudattavat” 
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”työkaverit ovat yksi suurimmista energian antajista. Yhteen hiileen puhalta-

minen on äärettömän hyvä. MEillä on hyvä henki, ja sen aistii myös ulkopuo-

liset.” 

Aina yhteistyö ja kommunikointi työkavereiden kanssa eivät toimi, mikä saattaa aiheuttaa 

työntekijöille stressiä ja kuormitusta. Tällaiset tilanteet vaativat selvittelyä, jotta ne saadaan 

käännettyä yhteisön voimavaraksi. Kyräily ja negatiivinen asenne eivät lisää kenenkään työ-

hyvinvointia. Vastausten mukaan tällaiset asenteet ovat kuitenkin harvinaisia ja väliaikaisia 

perhekotien työympäristössä. Parhaimmillaan tilanteet saadaan kuitenkin ratkeamaan puhu-

malla, jolloin yhdessä selviämisen tunne korostuu ja työyhteisön hyvinvointi kasvaa. 

”Huonoimmillaan turhaa stressiä ja parsimista.”   

”Jos tuntuu, että toisella on jotain, mikä häntä ärsyttää, mutta asiasta ei pu-

huta, tulee oloni ahdistuneeksi ja yritän vältellä kyseistä henkilöä.” 

Koska lastensuojelutyöhön kuuluu vaitiolovelvollisuus, ovat työkaverit niitä harvoja ihmi-

siä, joille työasioista voi puhua totuudenmukaisesti. Vertaistuella on suuri merkitys siihen, 

etteivät pienet murheet pääse kasvamaan liian suuriksi. Yhteisissä palavereissa voidaan nos-

taa esiin mieltä painavat asiat ja pohtia yhdessä ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin. Tiimityössä 

korostuu työyhteisössä vallitsevan hyvän ja luottavan ilmapiirin ja yhteishengen tärkeys. 

”Saa jakaa pieltä painavat työmurheet.”  

”suora palaute, palaverit, tiimityö, tärkeät”   

Perhekotivanhemmat sitoutuvat työhönsä useiksi vuosiksi perhekotia perustaessaan. Myös 

työntekijät saattavat olla kauan työsuhteessa samassa perhekodissa. Vakiintuneissa työyh-

teisöissä ihmiset oppivat tuntemaan toisensa hyvin ja kollegoiden välille syntyy luottamuk-

sellisia suhteita. Useat vastaajista kokevat tulleensa työkavereidensa kanssa niin läheisiksi, 

että kutsuvat heitä ystävikseen. Eräs vastaajista pitää heitä jopa perheenään. Työkavereiden 

tehdään asioita myös työn ulkopuolella. Perhekotivanhemmilla työ on elämäntapa, jolloin 

myös rajat työn ja muun elämän välillä eivät ole niin vahvat kuin jossain muussa työssä 

saattaisi olla. Osa vastaajista viettää työtovereiden kanssa vapaa-aikaa ja lomiakin yhdessä. 

”Huippuja, perhettä.”  

 ”Erittäin tärkeitä, jopa ystäväsuhteita muodostunut.” 
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(Kenen/keiden kanssa lomailet?) ”Ystävien joihin lukeutuu myös työtovereita” 

Työn mielekkyys 

Vastaajat kokevat tärkeänä voimavarana työhyvinvointinsa kannalta sen, että työ tuntuu tär-

keältä ja mielekkäältä. Vaikka itse työ ja yrittäjyys ovatkin ajoittain haasteellisia, on perhe-

kotien työntekijöillä tunne siitä, että he tekevät työtä, jolla on merkitystä myös yhteiskun-

nallisessa mittakaavassa. Perhekotiyrittäjillä työhön liittyy vastuun lisäksi myös vapaus vai-

kuttaa itse päivänsä kulkuun, mikä koetaan työhyvinvointia lisäävänä tekijänä. Pitkä koke-

mus lastensuojelualalla kasvattaa varmasti varmuutta omaan itseensä, mikä helpottaa osal-

taan työn tekemistä ja antaa voimavaroja työn tekemiseen.  

”yrittäjyyden haasteet” 

”työn haastavuus, pitkäaikainen kokemus” 

”saa vaikuttaa itse oman päivän kulkuun töissä, päivärytmi ei ole sidottu kaa-

voihin.” 

Onnistumisen kokemukset 

Voimavaroinaan perhekotien työntekijät pitävät myös sijoitettuja lapsia ja nuoria sekä eri-

tyisesti sitä, kun näkee heidän kasvavan ja kehittyvän. Onnistumisen kokemuksia listatessa 

lähes jokainen vastaajista kertoi, kuinka hienoa oli nähdä kun sijoitus onnistui ja nuoret kas-

voivat vastuullisiksi aikuisiksi. Sijoitus on silloin onnistunut, kun nuori pystyy jatkamaan 

elämäänsä yhteiskuntakelpoisena sijoituksen jälkeen ja pystyy ottamaan vastuun itsestään ja 

omista tekemisistään kuten aikuisen kuuluukin. 

 ”lasten onnistuneet sijoitukset, kasvu terveeseen aikuisuuteen” 

Sijoituksen alkuvaiheessa perhekodin työntekijät osaavat varautua siihen, että lapsen tai 

nuoren sopeutuminen perhekotiin vie aikaa. He kuitenkin näkevät työnsä merkityksen ja tar-

koituksen pitkällä aikavälillä ja pitävät mielessään tavoitteensa, eli nuoren pääsemisen nor-

maaliin elämään. Heillä on kova usko ja luottamus siihen, että alkuvaikeuksien jälkeen yh-

teiselo alkaa sujua. Tästä syystä sijoitetut lapset nähdään yleisesti ottaen voimavarana, 

vaikkei ihan joka hetki siltä tuntuisikaan. 
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”Uusien lasten kanssa sijoituksen alku on aina tutustumista puolin ja toisin. 

Toisten kanssa yhteisytö sujuu paremmin kuin toisten.”  

”Haasteita täynnä, lopussa kiitos seisoo, rakkaita. ” 

”Heitä vartenhan tätä tehdään. Usko on luja että edes osa selviää elämäs-

tään.” 

Osa vastaajista näkee lapset ja nuoret yksilöinä, joiden kanssa elämiseen kuuluvat kaiken-

laiset tunteet - ihan kuten lasten kasvattamiseen yleensäkin. Vastaajat eivät siis koe heitä sen 

kummemmin voimavarana kuin kuormittavanakaan tekijänä, vaan pikemminkin osana elä-

mää. Vastaajat ymmärtävät, että lasten ja nuorten kasvattaminen ei ole aina helppoa, vaan 

erilaisia haasteita tulee vastaan silloin tällöin. Kuitenkin lasten kasvattaminen on pääosin 

samanlaista, oli sitten kyseessä omat tai sijoitetut lapset. Haastavien ja ongelmaisten lasten 

kanssa tulee tietysti hetkiä, jotka eivät tapahtumahetkellä kasvata työn iloa. Kuitenkin han-

kalien tilanteiden ratkettua ja asioiden selvittyä tilanteet voivat kääntyä voimavaroiksi. 

Työntekijöiden täytyy vain pitää mielessä lasten ja nuorten lähtökohdat ja se tavoite, mitä 

kohti kuljetaan. Sijoitettujen lasten aito kohtaaminen ja arvostus takaavat sen, että työtä teh-

dään kohdellen jokaista arvokkaana yksilönä.  

”Sijoitetut ovat jokainen oma yksilönsä, ja tuovat haastetta, niin hyvässä kuin 

pahassa. en osaa sanoa kuinka vaikuttaa työssä jaksamiseen”  

”Toisinaan nuoret aiheuttavat stressiä oireilullaan ja toiminnallaan, mutta 

ajattelen sen kuuluvan asiaan kun on kyseessä traumatisoituneita murrosikäi-

siä. Nuorten kanssa on mahdollista kokea myös onnistumisen hetkiä ja haus-

koja tilanteita, mitkä palkitsevat ja auttavat jaksamaan työssä.” 

Lasten ja nuorten luottaminen perhekodin työntekijöihin ottaa oman aikansa. Vaikka rajojen 

asettaminen ja niistä kiinni pitäminen voi olla haastavien lasten ja nuorten kohdalla raskasta, 

tulee palkkio pitkäjänteisestä työstä myöhemmin. Rajojen tärkeys näkyy silloin, kun lapset 

alkavat luottaa aikuiseen ja toimivat yhteisten sääntöjen mukaan. Luottamus on varmasti 

saavutettu, kun sijoitettu lapsi tai nuori alkaa pitää perhekotia kotinaan. Sijoituksen onnistu-

misen kannalta on tärkeää, että lapsella tai nuorella on turvallinen olo perhekodissa ollessaan 

ja luotettavia aikuisia ympärillään. Erityisesti sijoitetulle lapselle on äärimmäisen tärkeää 

kokea, että aikuinen on aidosti läsnä ja kiinnostunut hänen elämästään. 



35 

 

 

”jokainen tilanne, jossa saa sulkeutuneen ja aran nuoren luottamaan ja avau-

tumaan asioistaan, on mahtava. Onnistumisen kokemuksia tuo myös tilanteet, 

joissa kokee että pääsee nuoren kanssa samalle aaltopituudelle ja pystyy vai-

kuttamaan hänen elämäänsä positiivisesti. Myös rajojen asettaminen ja niiden 

"pystyssä pitäminen" vaativien nuorten kohdalla saa aikaan tunteen, että on 

onnistunut työssään” 

”kun lapsi tuntee perhekodin kodikseen ja heillä on turvallinen olla se on tär-

kein asia”  

Tilanteet, joiden jälkeen huomaa, että on voinut auttaa sijoitettuja lapsia ja nuoria ja näkee 

heidän päässeen takaisin kiinni elämään, ovat arvokkaita hetkiä työntekijöiden työhyvin-

voinnin kannalta. Tätä työtä tehdään lasten vuoksi ja työn päämääränä onkin tehdä itsestä 

tarpeeton nuoren elämässä. Tavoitteena on voida seurata hyvillä mielin, kuinka nuoret len-

tävät pesästä. Silloin sijoitus on onnistunut. 

 ”Aineita käyttävien ja rikoksia tekevien nuorten selviytyminen kouluun ja 

eteenpäin elämässä.”  

”Silloin kun olemme tehneet itsestämme tarpeettomia nuoren elämässä. Edel-

lisen näkisin myös työmme tavoitteeksi, silloin nuoren asiat ovat kunnossa ja 

hänen omat siipensä kantavat.” 

”Heidän onnistumisensa on elinehto.”      

Vastausten perusteella paras palkkio, mitä perhekotityöntekijä voi työstään saada, on lasten 

ja nuorten onnistuneet sijoitukset – se, että he pääsevät jatkamaan elämäänsä vastuullisina 

aikuisina. Pitkään perhekodissa olleet lapset tuntuvatkin vastaajien mukaan aivan kuin 

omilta lapsilta, joiden elämässä pysytään heidän poismuuttonsa jälkeenkin. Joillakin perhe-

kotityöntekijöillä on entisiin sijoituslapsiinsa hyvin läheiset välit ja he kokevat saaneensa 

heidän kauttaan myös uusia ”lapsenlapsia”. Perhekodissa pitkään asuneet nuoret tuntuvat 

pitävän perhekotia omien lastensa mummolana, niin tärkeiksi perhekotivanhemmat ovat hei-

dän elämässään tulleet. Osa vastaajista viettää entisten sijoituslasten ja heidän lastensa 

kanssa aikaa, myös lomamatkoja ja heille on aina avoimet ovet perhekodissa. 

”pitkäaikaisia lapsia ja heidän elämää on mahtava seurata -meillä on aina 

ovet avoinna entisten lasten vierailuille” 
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”tänään, muutama hetki sitten, soitti entinen kasvattamani nainen minulle ja 

… me varasimme viikon matkan Kanarialle. Jouluna sain lahjaksi yhdeltä kas-

vattamaltani naiselta "mummola"-kyltin. Onnistumisia on vaikka kuinka pal-

jon.” 

 Lisäkoulutus 

Useassa vastauksessa nousee esiin se, että erilaiset alaan liittyvät koulutukset koetaan tär-

keänä ja jopa edellytyksenä oman ammattitaitonsa ylläpitämiselle. Osa vastaajista toivoo 

nimenomaan hyviä koulutuksia enemmänkin ja monet ovat sitä mieltä, että lisäkoulutukset 

toisivat työhön uutta näkökulmaa ja päivittäisivät lastensuojelualan tilannetta. Koulutusten 

myötä työntekijät kokevat saavansa varmuutta työhönsä, mikä osaltaan lisää yksilön työhy-

vinvointia. Vastaajien mielestä jatkuva kouluttautuminen on ehdoton perusta tälle työlle. 

Perhekodit saavat vastaajilta kiitosta siitä, että työpaikat kannattavat ja tukevat työntekijöi-

den koulutuksiin osallistumista.  

”Kouluttautuminen on tärkeää jotta pysyy ajantasalla ajan suuntavirtaukista” 

”Koulutuksia tuetaan työpaikallamme hyvin. Jokainen pääsee halutessaan li-

säämään ammattitaitoaan, ja työpaikka tukee kustannuksissa”  

Vapaa-aika ja lomat 

Työn ja vapaa-ajan täytyy olla tasapainossa, jotta ihminen kokee olonsa kokonaisvaltaisesti 

hyvinvoivaksi ja hän jaksaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Tästä syystä on tärkeää 

välillä irrottautua töistä esimerkiksi lomailemalla ja harrastamalla itselleen mieluisia asioita. 

Vaikka perhekotityöntekijöiden työ on haasteellista ja jopa ympärivuorokautista, osaavat he 

vastausten mukaan myös ottaa aikaa itselleen. Hetken irtautuminen työasioista rentouttaa ja 

lataa akkuja, jotta työtä jaksetaan taas tehdä täysillä. 

”-vapaa-aikaa tarvitaan ja lomiakin sopivassa suhteessa. -kunnon irtautumi-

nen silloin tällöin antaa uutta intoa ja ikävää työn ääreen” 

”Saa rentoutua ja huokasta nuorten murheista hetkeksi ja taas jaksaa.” 

Koska perhekotivanhemmat tekevät työtään ympärivuorokautisesti, ei lomien ja vapaa-ajan 

pitäminen aina ole niin yksinkertaista. Pari vastaajista kertoi, ettei heillä juurikaan ole vapaa-
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aikaa, saati lomia. Vastauksista ei kuitenkaan käy ilmi, mistä tämä johtuu ja kaipaavatko he 

edes lomia. Elämä tuntuu pyörivän perhekodin asioiden ympärillä ja perhekotivanhemmat 

ovat tähän tottuneet. 

”Harvinaisuuksia, elämä ollut ja tapahtunut perhekodissa monta kymmentä 

vuotta.” 

Lomia lähes kaikki perhekotien työntekijöistä viettää mieluiten oman perheensä kanssa. Osa 

vastaajista mainitsee mieluisaksi lomaseuraksi oman puolison ja lasten lisäksi ystävät, joihin 

saattaa lukeutua myös työtovereita. Perhekodeissa tehdään joskus lomamatkoja myös sijoi-

tettujen lasten ja muiden työntekijöiden kanssa, käydään esimerkiksi hiihtolomareissulla yh-

dessä.  

”oman puolisoni, lastenlasten, perhekodin lasten ja aikuisten”  

Harrastukset 

Vaikka lomia tai vapaa-aikaa ei kaikilla vastaajista heidän mukaansa ole lainkaan, pystyy 

jokainen vastaaja luettelemaan työn ulkopuolisia asioita, jotka lisäävät heidän työhyvinvoin-

tiaan. Melkein kaikissa vastauksissa mainittiin liikunta ja luonto tärkeiksi voimavaroiksi.  

 ”Metsästys, kalastus, luonnossa liikkuminen”  

”liikunta, puuhastelu, luonto ja matkailu”   

Myös eläinten hoitaminen ja niiden kanssa oleminen ovat vastaajille tärkeitä työn ulkopuo-

lisia tekijöitä, jotka rentouttavat hektisen työn vastapainoksi. Ne auttavat kääntämään aja-

tukset pois työasioista, mikä auttaa työntekijöitä lataamaan akkujaan. Eräälle vastaajista rat-

sastus ja hevoset ovat yhteinen harrastus hänen omien lastensa kanssa, mikä tarkoittaa yh-

teistä aikaa ja tekemistä heidän kanssaan. 

”Ulkoilu harrastukset, kuten päivittäiset lenkit koiran kanssa, kesä- ja taviva-

ellukset, hiihto, melonta ja koiramaiset harrastukset yleensä” 

”Pitkät vapaat ja hevoset kotona.” 

Osa vastaajista rentoutuu lukemalla tai opiskelemalla. Eräs vastaaja mainitsi lukevansa ni-

menomaan kevyttä kirjallisuutta saadakseen työasiat pois mielestä. Opiskelu nähdään tässä 
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kohdassa vapaaehtoisena harrastuksena, sillä vastaaja mieltää sen voimavaraksi vapaa-ai-

kana, ei työssä. Henkisesti raskaiden työpäivien vastapainoksi kaikenlainen puuhastelu ja 

käsillä tekeminen ovat myös hyviä keinoja levätä ja kerätä voimiaan. Luovan tekemisen 

kautta pääsee toteuttamaan itseään eri tavalla kuin työssä. 

”Iltaisin luen paljon, yleensä kevyttä "roskaromaania". tyhjentää pään, eikä 

työasiat jää mieleen yöksi pyörimään” 

”luova tekeminen (maalaaminen, valokuvaus)” 

Yleisesti ottaen harrastuksia pidetään erittäin tärkeänä henkisen hyvinvoinnin kannalta. Jo-

kainen vastaajista luettelee useampia tekijöitä, joiden he kokevat lisäävän hyvinvointiaan ja 

täten myös työssään jaksamista. Useissa vastauksissa harrastuksia kuvattiin henkireikänä ja 

työtä tasapainottavana tekijänä, jota ilman ei pystyisi tehdä työtään kunnolla. 

”Henkireikä, pää tyhjäksi ajatuksista.” 

”Ilman en jaksaisi.” 

Sosiaaliset suhteet 

Työn ulkopuolisina voimavaroina vastaajat pitävät myös omaa perhettään ja ystäviään. 

Omien lasten hyvinvointi on tärkeää ja mikäli he voivat hyvin, pystyy työntekijä paremmin 

keskittymään työn tekoon. Erityisesti pienten lastenlasten kanssa puuhailu auttaa hyvin 

unohtamaan työasiat. Eräs vastaajista näkee omat lapsensa työnsä jatkajina, mikä tarkoittaa 

vastuun siirtämistä heille sitten, kun perhekodissa on sukupolven vaihdoksen aika. Voima-

varoja työstä omat lapset vievät ainoastaan silloin, kun työntekijä joutuu työn vuoksi ole-

maan iltoja pois heidän luotaan ja kokee siitä huonoa omaa tuntoa. Mahtavana koetaan kui-

tenkin se hetki, kun työntekijä tulee töistä kotiin ja lapsilla on paljon kerrottavaa. 

 ”Parasta elämässä” 

  ”Ihana kun tulee kotiin lapsilla on paljon asiaa.” 

Parisuhteen merkitys korostuu erityisesti ammatillisissa perhekodeissa, joissa perhekotivan-

hemmat tekevät työtä yhdessä ympärivuorokautisesti. Tällöin puoliso on paitsi mies tai 

vaimo, myös kollega ja esimies. Omien roolien tunnistaminen ja niiden välillä toimiminen 

voi olla haastavaa. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että on työssä jaksamisen kannalta 
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tärkeää, että parisuhde on kunnossa. Sen merkitys on muun muassa antaa toiselle tukea ja 

jakaa asioita yhdessä. Toki kaikkia työasioita ei voi jakaa vaitiolovelvollisuuden nimissä 

niiden puolisoiden kanssa, jotka eivät itse työskentele perhekodeissa. Tämän merkitys ko-

rostuukin erityisesti silloin kun puoliso on myös kollega. 

”Täytyy olla kunnossa että itse pysyy kuosissa” 

”Rakastava ja toimiva parisuhde mahdollistaa työni”  

Joskus parisuhteessa tulee haastavia aikoja, jolloin ne eivät lisää työhyvinvointia. Tällöin on 

tärkeää huomioida, millainen vaikutus parisuhteella on omaan elämään, sillä pahimmassa 

tapauksessa aiemmin voimavarana toiminut suhde onkin muuttunut kuormittavaksi teki-

jäksi. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti itse työn tekemiseen, jos työntekijä kokee, ettei saa 

puolisoltaan tukea tai hänellä on tunne, että hän on aina väärässä paikassa väärään aikaan. 

Tärkeää olisi pystyä jättämään kotiongelmat työn ulkopuolelle, kuten eräs vastaaja tekee. 

Hän ei näe parisuhdettaan sen kummemmin voimavarana kuin kuormittavanakaan, vaan 

osaa pitää ne erillään toisista. Eräällä vastaajista on parisuhde juuri päättynyt, mutta hän 

kokee sen vuoksi nyt olonsa hyvinvoivaksi ja elämänsä tasapainoiseksi. 

”Parisuhteen karikot vaikuttavat tottakai, varsinkin kun puoliso ei ymmärrä 

työn luonnetta. Jos työvuoro päättyy ja on keskustelu esim jonkun vanhemman 

kanssa kesken, ei sitä voi lopettaa silläö kellonlyömällä. Töissä tulee sellaisilla 

hetkillä stressiä, että ennättäähän riittävän pian kotiin” 

”Vaikka suhteessa olisi huono vaihe/stressiä, osaan jättää sen työn ulkopuo-

lelle” 

Ystävät ovat tärkeä voimavara ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. He kuun-

televat huolia sekä antavat tukea ja kannustusta kun sitä tarvitaan. Yleisesti ottaen ystävät 

tasapainottavat elämää, mikä varmasti heijastuu myös työssä jaksamiseen. Osa vastaajista 

harmittelee ystävien vähyyttä, mutta vähäisetkin ystävyyssuhteet nähdään erittäin tärkeinä. 

Yksi vastaaja toteaa osaavansa jättää työnsä ulkopuolelle kaiken, mitä ei suoranaisesti liity 

työhön, joten hän ei pidä ystävien vaikutusta työssä jaksamiseen merkittävänä puoleen eikä 

toiseen.  

”niitä on aivan liian vähän, syytä olen aina hakenut ihmissuhdetyön haasta-

vuudesta, mutta se taitaa olla tekosyy. Näin on vain käynyt”  
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”Osaan jättää työhön liittymättömät asiat melko hyvin työn ulkopuolelle.”  

Vastaajien kommenteista nousee selkeästi esiin harmi siitä, ettei ystävilleen voi avautua täy-

sin, mikäli aihe liittyy työhön. Vaikka ystävyyssuhteet koetaan työn kannalta tärkeinä, on 

valitettava tosiasia, että vaitiolovelvollisuus sitoo perhekotien työntekijöitä. Ystävät ovat 

kyllä olkapäänä ja tukena, mutta he ajoittain myös ihmettelevät perhekotityöntekijöiden 

työssä jaksamista. Koska kaikkia asioita ei ystävilleen voi kertoa, jäävät ystäviltä saadut 

neuvot ja tuki tältä osin pintaraapaisuksi, vaikka ystävyyssuhde muutoin olisikin syvä ja 

luottamuksellinen.  

”Ihania ihmisiä, jotka kuuntelevat ja kannustavat tai joskus ihmettelevät.” 

”tukevat ja ymmärtävät, minkälaista työtä teen. Hankalaa joskus kun ei voi 

puhua työstä paljon mitään” 

 

6.2 Työhyvinvointia heikentävät tekijät 

Työkaverit 

Työkaverit ovat vastausten mukaan suurin voimanavara perhekotityössä, mutta he nousevat 

esiin myös työhyvinvointia laskevia tekijöitä luetellessa. Tätä aihetta käsitellään kuitenkin 

huomattavasti vähemmän tämän osion vastauksissa. Yhtenä kuormittavana tekijänä pidetään 

työkavereiden välistä epäluottamusta, mikäli sellaista esiintyy. Erään vastaajan mukaan täl-

laista ei kuitenkaan pääsääntöisesti heidän perhekodissaan ole. Sellaisen ilmapiirin, missä 

toisten tekemisiä aliarvioidaan ja kyseenalaistetaan, koetaan laskevan työssä viihtymistä. 

Työkaverin toiminnan arvostelua ja liikaa puuttumista siihen ei pidetä toivottuna piirteenä 

työyhteisössä. Myös puutteellinen kommunikointi työkavereiden välillä ja se, ettei asioista 

uskalleta puhua tarpeen tullen aiheuttavat kuormitusta työhön.   

”huono ilmapiiri; se, että asioista ei puhuta/puhutaan vasta kun tilanne on jo 

kärjistynyt; liian pieni työntekijäresursointi työmäärään nähden” 

”Kärpäsistä tehdään härkäsiä, se ressaa. Joskus tulee tunne ettei taaskaan 

mennyt oikein jonkun mielestä, turha kyseenalaistaminen.” 



41 

 

 

Työyhteisön tarkoituksena on työskennellä yhdessä määriteltyjä tavoitteita kohti, mutta tör-

mäyksiä saattaa silti tulla erilaisissa työskentelytavoissa. Perhekotien työntekijät toivovat 

erityisesti sitä, että sovituista asioista pidettäisiin kiinni, sillä mikäli asiat jäävät tekemättä, 

työn kuormittavuus lisääntyy. Eniten epäluottamusta työkavereiden välillä aiheuttaa se, 

jollei työkavereiden tekemisisiin voi luottaa. Sijoitettujen lasten ja nuorten kasvattamiseksi 

perhekodeissa työskentely vaatii lupausten ja rajojen pitämistä sekä johdonmukaisuutta, jo-

ten nämä asiat tulisi sisältyä myös työyhteisön toimintaan. 

”aika tyhjänpäiväiset arkiasiat kuten eri tavalla tekemiset ja tekemättä jättä-

miset” 

”Asioiden tekemättömyys, yhteisesti sovituista asioista lipsuminen. Onneksi 

näitä on harvoin.” 

Moniammatillinen yhteistyö 

Erityisesti perhekotivanhemmilla kuormitusta työssä lisää kokonaisvaltainen vastuu siitä, 

että kaikki sujuu kunnolla. He toimivat perhekodissaan yrittäjinä, joten heillä on sijoitettujen 

lasten kasvattamisen lisäksi paljon myös yrityksen pyörittämiseen liittyviä tehtäviä. Tilojen 

täytyy olla asianmukaiset ja paperityöt tulee hoitaa muiden töiden ohessa. Vastaajien mu-

kaan nimenomaan kokonaisuuden hallinta tuntuu välillä raskaalta.  

”paljon asioita, paljon perheitä, kokonaisuuden hallinta, vastuu” 

Perhekotien kaikkien työntekijöiden täytyy tehdä töitä useiden eri yhteistyötahojen kanssa. 

Viranomaisten lisäksi työtä tehdään myös muun muassa koulujen ja urheiluseurojen henki-

lökuntien sekä sijoitettujen lasten perheiden kanssa. Kun työnteko eri tahojen kanssa sujuu, 

ei yhteistyötä koeta kuormittavana, mutta tilanteet, joissa asioista ollaan eri mieltä, saattavat 

kuormittaa perhekotien työntekijöitä paljonkin. Vaikka kaikki tahot pyrkivät toimimaan las-

ten ja nuorten parhaaksi, ei törmäyksiltä aina vältytä. Perhekotien työntekijät kokevat, että 

viranomaisten on vaikea ymmärtää, millaista perhekotityö on käytännön tasolla. Heidän 

mielestään viranomaiset tekevät yllättävän usein päätöksiä, joissa ei perhekodin työtekijöi-

den näkökulmasta ole järkeä: joko ne eivät toimi käytännössä tai ne eivät tunnu olevan lap-

sen parhaaksi. 

”Viranomaisten on hankala ymmärtää ja päästä sisälle siihen, kuinka tärkeää, 

sitovaa ja vaativaa tämä työ on.” 
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”Yhteistyötä tehdään paljon esim. psykiatrisen ja sosiaalitoimen kanssa. Yllät-

tävän usein sekä lääkäreiden että sosiaalityöntekijöiden päätökset vaikuttavat 

erittäin oudoilta ja eivät todellakaan tunnu olevan lapsen edun mukaisia. 

Tämä kuormittaa usein paljonkin työssä.” 

Lastensuojeluviranomaiset tekevät päätökset siitä, ketkä lapsista ja nuorista sijoitetaan per-

hekoteihin. Luottamus puolin ja toisin eri ammattiryhmien välillä on erityisen tärkeää las-

tensuojelutyössä, sillä yhteistyön toimiessa sujuu huostaanotto helpommin. Moniammatilli-

set palaverit ja keskustelut eri yhteistyötahojen kanssa nostavat työhyvinvointia, vaikka het-

kittäin ne tuntuisivatkin kuormittavilta tekijöiltä. Voimia haastavissa tilanteissa antaa myös 

vertaistuki muiden perhekotien työntekijöiltä, sillä he jos ketkä tietävät, millaista tämän työn 

tekeminen on. Tunne siitä, että vaikeistakin tilanteista voidaan selvitä yhteisvoimin, vaatii 

kuitenkin ehdottoman luottamukselliset ja avoimet välit kaikkien yhteistyön osapuolten 

kanssa, sillä välien hiertäminen aiheuttaa turhaa kuormitusta työn tekemiseen.  

”sijoittaviin tahoihin tärkeää pitää hyvät välit -työni yksi voimavara onkin 

luottamus puolin ja toisin” 

”Muiden yhteistyötahojen kanssa keskustelu tuo voimia” 

Sijoitettujen lasten perheet 

Perhekotityöntekijän tulee tehdä yhteistyötä myös sijoitettujen lasten vanhempien kanssa. 

Vaikka sijoitettujen lasten ja nuorten kasvatusvastuu on huostaanoton myötä siirtynyt per-

hekotityöntekijöille, he tiedostavat kasvattavansa muiden ihmisten lapsia yhdessä heidän 

kanssaan, eivät lapsia omistaen. Biologiset vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten, joten 

hyvät ja rehelliset välit heidän kanssaan ovat työntekijöille kullan arvoisia.  

”olen aina pitänyt tärkeinä sitoa heihin välittömät ja luotettavat suhteet, kas-

vatamme heidän lapsiaan yhdessä heidän kanssaan emmekä omista heidän 

lapsiaan” 

”Yhteistyökumppaneita, lapsensa parhaiten tuntevat ihmiset.” 

Lastensuojelutyötä tehdessä tulee kuitenkin muistaa, että yhteistyö lasten vanhempien 

kanssa tapahtuu aina mahdollisuuksien mukaan. Vanhempien suhtautumisissa sijoituksiin 

on suuria eroja, mistä syystä jokainen suhde luodaan aina tilannekohtaisesti. Erään vastaajan 

mukaan välit vanhempiin saattavat vaihdella jopa loukkaavista ihmissuhteista pitkäaikaisiin 
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yhteydenpitoihin heidän kanssaan. Mikäli vanhemmat eivät koe perhekodin työntekijöiden 

tekevän töitä heidän lastensa parhaaksi, saattaa yhteistyö olla haasteellista. Vanhempien epä-

luottamus työntekijöitä kohtaan ja lasten sijoitusta vastaan taisteleminen aiheuttavat perhe-

kodin väelle kuormittavuutta ja stressiä työssään. Myös sellaiset tilanteet voivat olla työnte-

kijöille henkisesti todella raskaita ja jopa vastenmielisiä, joissa vanhemmat ovat tehneet lap-

silleen pahaa ja kuitenkin vanhempien kanssa täytyisi pystyä toimimaan ammattilaisena, 

omat tunteensa syrjään siirrettynä. 

”Välillä aika rankkaa kuunnella ja keskustella.” 

”Toisinaan yhteistyö vanhempien kanssa on haasteellista, kun yhteistä kieltä 

ei löydy tai kun vanhemmat eivät ymmärrä työntekijän näkemystä lapsen 

edusta. Ajoittain nuorten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on jopa vasten-

mielistä, mutta näin on vain harvoin ja vain silloin jos vanhemmat ovat tehneet 

erittäin järkyttäviä asioita lapselleen (esim. insesti).” 

Kaikille perhekotien työntekijöille vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ei vastausten perus-

teella vaikuta suuntaan eikä toiseen työssä jaksamisen näkökulmasta. Yhteistyö biologisten 

vanhempien kanssa nähdään vain yhtenä työtehtävänä. Vaikka tilanteet olisivatkin hetkelli-

sesti haastavia ja vaatisivat henkistä valmistautumista sekä etu- että jälkikäteen, eivät nämä 

tilanteet kuitenkaan pitkällä aikavälillä vaikuta työntekijöiden työhyvinvointiin.  

”Ei vaikuta juurikaan. JOskus on puhelut stressaavia, mutta ei vaikuta työssä 

jaksamiseen” 

Osa vastaajista kokee stressaavaksi myös siirtymisen eläkkeelle, koska sitä edeltää sen päät-

täminen, mitä perhekodille tapahtuu. Osalle perhekotivanhemmista on selvää, että omat lap-

set jatkavat heidän elämäntyötään, jolloin luonnollisesti tehdään perhekodissa sukupolven-

vaihdos. Perhekotivanhempien tulee myös asennoitua henkisesti siihen, että elämäntyöstä 

on luovuttava ja siirrettävä vastuu seuraaville perhekotivanhemmille. Osa perhekodeista lo-

pettaa toimintansa kun perhekotivanhemmat ovat ikänsä puolesta valmiita jäämään eläk-

keelle ja kun viimeinenkin nuori on muuttanut perhekodista. Tällöin luopumistyötä joudu-

taan tekemään pitemmällä aikavälillä, sillä poismuuttaneiden nuorten tilalle ei oteta enää 

uusia sijoitettuja lapsia tai nuoria, vaan toiminta päättyy hiljalleen. 

”Sukupolvenvaihdosruljanssi.” 



44 

 

 

Lait ja asetukset 

Perhekotityötä seurataan ja valvotaan useiden valvontaelinten toimesta. Perhekotien toimin-

nan tulee olla avointa ja lainmukaista. Toiminta täytyy suunnitella etukäteen ja kaikki työhön 

liittyvät asiat kirjata ylös. Lastensuojelua koskeva lakia on uudistettu asteittain vuodesta 

2014 lähtien. Sosiaalihuoltolakiin tulevat muutokset lastensuojelulain ja terveydenhuoltolain 

kohdalla tulivat voimaan vuoden 2015 huhtikuussa. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa 

ja helpottaa peruspalvelujen saatavuutta, jotta ennakoivalla työllä saataisiin vähennettyä mo-

ninaistenongelmien kasvamista ja lastensuojelun asiakkuuksia. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2015b, 1.)  

Muutosten seurauksena perhekotien työntekijöiden kirjaamistyö lisääntyi. Lähes jokaisessa 

tämän tutkimuksen vastauksessa lastensuojelulain uudistus ja sen mukanaan tuomat oheis-

toiminnot koetaan ennemminkin työhyvinvointia kuormittavana kuin sitä nostavana. Vain 

yksi vastaajista kokee, että lait ja asetukset ovat apuna arjen pyörityksessä ja parille vastaa-

jista ne eivät vaikuta työssä jaksamiseen tavalla tai toisella, vaan ovat ohjaamassa työtä. 

Kaikkien muiden mielestä toiminta on mennyt vain entistä byrokraattisemmaksi ja työnte-

kijät kokevat, että heillä menee liikaa työaikaa kaikkien asioiden kirjaamiseen, vaikka senkin 

ajan voisi käyttää käytännön kasvatustyöhön. Vastauksissa näkyy jo aiemmin mainitsemani 

käsitys, jonka mukaan perhekotien työntekijät kokevat, että päätöksiä tekevät sellaiset hen-

kilöt, joilla ei ole käytännön kokemusta perhekotityöstä. 

”Ihan pielessä, tehnyt meistä ihmissuhdetyölaisistä läppärit kainalossa kulke-

via dokumentoijia.” 

”Uusi lastensuojelulaki toi mukanaan paljon työtä, jolla ei ole mitään teke-

mistä sijoitettujen lasten hyvinvoinnin tai selviämisen kanssa.” 

”Uudistettu Lsl vaikeuttaa joiltain osin laitoksessa tehtävää hoito- ja kasva-

tustyötä. Lakeja ovat selvästi suunnitelleet henkilöt joilla ei ole käytännön ko-

kemusta kenttätyöstä.” 

Viranomaisten toiminta 

Työn ulkopuolisia työssä kuormittavia tekijöitä ei vastaajilla juurikaan ole. Kuitenkin tä-

mänkin aihepiirin vastauksissa otettiin esiin viranomaisten toiminta. Vastaajien mielestä eri 

viranomaisten toiminta saisi olla enemmän työntekijöitä tukevaa ja ohjaavaa kuin valvovaa. 
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Mikäli perhekotityöntekijöiden työtä seuraavat viranomaiset saavat aikaan tunteen siitä, ettei 

työntekijä voi tehdä mitään oikein, vaikuttaa se työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon hei-

kentävästi. Vaikka luottamus omaan tekemiseen olisi suuri, saattaa jatkuva valvonta saada 

myös epäilemään itseään. Perhekotivanhemmat kokevat, että heidän tulisi kuitenkin itse sel-

vitä kaikesta, vaikka liian myöhään tehdyt päätökset lasten ja nuorten sijoituksista tai liian 

aikaisin lopetetut sijoitukset saattavat olla perhekotityöntekijöiden kannalta vaikeita tilan-

teita korjata. Kuitenkin heidän tulee tehdä parhaansa tilanteessa kuin tilanteessa, jolloin työn 

tekemiseen liittyy ylimääräistä stressiä ja kuormitusta.    

”Joskus ulkopuoliset "asiantuntijat" saavat aikaan tunteen, ettei ole mahdol-

lista tehdä mitään oikein.” 

”Kuntien jatkuva rahapula, liian myöhään tehdyt sijoitukset, liian nopeasti 

päättyvät sijoitukset. Jatkuvat, eri viranomasiten suorittamat valvontakäynnit, 

yrittäjän on osattava ja hallittava kaikki.” 

Vapaa-ajalla kuormittavia tekijöitä, jotka vaikuttaisivat perhekotityöntekijöiden työhyvin-

vointiin, ei vastausten perusteella juurikaan ole. Muutamia esiin nousseita asioita oli stressi 

parisuhteessa, kipu tai iän mukanaan tuoma päätöksenteko siitä, kuinka perhekotivanhem-

muudesta olisi viisainta jäädä eläkkeelle. 

”ikä jo painaa ja huoli siitä, miten olisi viisainta irtautua ja luopua.” 

6.3 Tuen ja palautteen tarve 

Tuen saaminen on tärkeää missä tahansa työssä. Mikäli työntekijä tuntee saavansa tukea 

työhönsä, se nostaa hänen työhyvinvointiaan ja auttaa luottamaan omaan tekemiseensä pit-

källä aikavälillä, vaikka virheitä joskus tulisikin. Perhekotityöntekijöillä suurena tukena on 

vastausten perusteella oma puoliso. Erityisesti perhekotivanhemmilla puolison tuki on tär-

keää, sillä hänen kanssaan on aikoinaan yhdessä päätetty perhekodin perustamisesta ja työstä 

on tullut yhteinen elämäntapa. Myös muut perhekotien työntekijät mainitsevat vastauksis-

saan oman puolison, perheen ja sukulaiset sellaisiksi, joilta saa tukea ja apua työssä jaksa-

miseen. 

 ”omalta puolisolta, jonka kanssa teemme samaa työtä” 
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Muita tärkeitä tekijöitä tuen ja avun antamisessa ovat työkaverit sekä yhteistyöverkostot. 

Työkavereilta voi vastaajien mukaan kysyä mitä vain ja milloin vain, erityisesti silloin, jos 

heidän kanssaan on läheiset välit ja luottamuksellinen suhde. Esimiehilleen perhekotien 

työntekijät pystyvät myös kertomaan stressaavista ja mieltä painavista asioista ja saamaan 

heiltä tukea. Useissa vastauksissa nousee myös työnohjauksen merkitys tuen saamiseen. 

Työnohjauksessa voidaan keskustella erilaisista tilanteista ja niihin voidaan miettiä ratkai-

suja yhdessä. Työntekijät kaipaavat joskus varmistusta tekemilleen päätöksille, jolloin kes-

kustelut esimiesten, työkavereiden tai muiden yhteistyötahojen kanssa antavat henkistä tu-

kea ja lisäävät työssä jaksamista ja työmotivaatiota. 

”Koko työyhteisö tukee toisiaan, myös johtoportaan kanssa voi keskustella asi-

oista. Minulla on myös yksilötyönohjaus tarvittaessa.”  

”tarvitsemani apu tulee perhekotivanhemmilta, työnohjauksessa puhuminen, 

työkavereiden kanssa keskustelu” 

Palautteen saaminen koetaan pääsääntöisesti voimavaroja lisäävänä. Erityisesti positiivisen 

palautteen saaminen omasta työstä kasvattaa ammatillisista itseluottamusta, mikä lisää työ-

hyvinvointia ja työhön motivoitumista. Pääsääntöisesti vastaajien saama palaute onkin ni-

menomaan positiivista, vain harvoin työkavereiden palaute koetaan syyllistävänä. Esimie-

hiltä ja työkavereilta vastaajat kokevat saavansa kannustusta. Ainoa negatiivinen vastaus 

koski työnohjauksen tason laskua. Vastaaja kokee, ettei ole henkilöstöpäällikön asia arvos-

tella työntekijän toimintaa. Palautteen toivottaisiin tulevan perhekotivanhemmilta ja kolle-

goilta mielellään suoraan ja avoimesti. Negatiivistäkin palautetta on helpompi ottaa vastaan, 

mikäli asiasta voidaan esimiehen kanssa keskustella ja palautteen antajalla on antaa konk-

reettisia neuvoja tilanteen parantamiseksi. 

”positiivinen palaute pomolta ja muilta työkavereilta, onnistuneet tilanteet 

nuorten kanssa” 

”palautetta ja kannustusta saa työkavereilta, myös perhekodin johtajilta. Po-

sitiivinen palaute auttaa kummasti, vaikkei kyse olisi muusta kuin raporttien 

kirjoittamisesta. Työnohjaus on mennyt huonoon suuntaan, sillä siellä toisi-

naan henkilöstöpäällikkö antaa palautetta työntekijöille, usein se on negatii-

vista. Työnohjauksen ei pitäisi olla henkilöstöpäällikön areenaa, hänen tulisi 

siellä läsnä ollessaan olla niin kuin kuka hyvänsä.” 
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Myös onnistumisen kokemukset nähdään positiivisena palautteena ja voimavaroja lisäävänä 

tekijänä. Se, että lapset ja nuoret ovat päässeet elämässään eteenpäin, on paras merkki työn 

onnistumisesta. Perhekotityön tavoitteet määritellään pitkällä aikavälillä, eivätkä työntekijät 

välttämättä saa kiitosta työstään päivittäin. Kuitenkin ne hetket, jolloin nuori muistelee per-

hekotiaikaa jälkeenpäin ja kertoo sen auttaneen häntä kasvamaan ja olleen parasta aikaa elä-

mässään, ovat arvokasta palautetta perhekotityöntekijöille. 

”Kun nuori muistelee jälkeen päin kun nähdään ja on tyytyväinen meidän yh-

teiseen taipaleeseen ja kertoo kuinka pysäytys auttoi häntä kasvamaan.”  

”Koitiutuneet nuoret ottavat yhteyttä ja kiittävät.” 

Palautetta antavat lasten ja nuorten lisäksi myös heidän vanhempansa. Aina palaute ei ole 

positiivista, varsinkaan sijoitusten alkuvaiheessa, mutta jälkikäteen biologiset vanhemmat 

näkevät paremmin perhekotiajan vaikutuksen nuoreensa. Heiltä vastaajat saattavat kuulla 

tehneensä hyvää työtä. Myös muiden yhteistyötahojen, kuten sosiaalityöntekijöiden, kiitok-

set hyvästä työstä ovat vastaajille tärkeitä. Ne tahot, jotka sijoituspäätöksiä tekevät, näkevät 

sijoituksen onnistuttua myös oman työnsä kantaneen hedelmää. Vastaajien mielestä hiljais-

takin palautetta voi saada, esimerkiksi siten, että sijoitus lapsia on riittänyt perhekotiin ilman 

markkinointia. Tämä koetaan kertovan työn laadukkuudesta, sillä sijoituspäätöksen tekijät 

luottavat perhekodin toiminnan olevan asianmukaista. 

”Palutetta antavat johtoporras ja muut työkaverit, mutta parhaimman palut-

teen mielestäni saan yhteisytötahoilta; lasten vanhemmat, sosiaalityöntekijät 

ja lapsi itse. On hienoa kuulla vuosien sijoituksen jälkeen että tämä on ollut 

parasta aikaa elämässäni ja vanhemmilta että olette tehneet hienoa työtä.”  

”lapsia on riittänyt ilman markkinointia, se kuvaa työn laatua”  

”Ilman nuorten, vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden positiivista palauteta ei 

tätä työtä jaksaisi.”  

Kaikki vastaajat eivät kaipaa minkäänlaista muutosta nykytilanteeseen tuen ja palautteen 

suhteen. Suurimman osan mielestä suoraa ja rakentavaa palautetta saisi kuitenkin olla enem-

män. Erityisesti säännöllistä palautteenantoa toivotaan lisää. Sellainen malli olisi toivottava, 

jossa palautetta voisi antaa esimies ja alainen puolin ja toisin. Keskustelut johtajien kanssa 

voisivat säännöllisesti toteutuessaan vähentää työntekijöiden stressiä ja kuormittavuutta 
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töissä, jos työntekijät tietäisivät saavansa ajantasaista palautetta ja tarkkoja kehitysvinkkejä 

työhönsä sekä saisivat antaa palautetta myös esimiestensä toiminnasta.    

”suoraa palautetta aina toivoisi” 

”Säännöllinen palaute olisi mielestäni hyvä asia. Niin suhteessa pomolta alai-

sille kuin toisinkin päin. ” 

Viranomaisilta toivotaan nimenomaan sellaista asennetta, jossa perhekotien työntekijöitä 

ohjattaisiin, kannustettaisiin ja annettaisiin tukea, eikä syyllistettäisi liikaa. Vastausten mu-

kaan jatkuva puolustuskannalla oleminen lainsäätäjiä ja muita viranomaisia kohtaan koetaan 

kuormittavana. Viranomaisille toivottaisiin lisää inhimillisyyttä päätösten teossa ja perheko-

tityöntekijöiden toimintaa tarkastellessa. Vaikka perhekotityöntekijät ymmärtävät vaitiolo-

velvollisuuden merkityksen ja tärkeyden, he kokevat, että se näyttäytyy verhona lastensuo-

jelun yllä. Sen myötä salaperäisyys, ennakkoluulot ja kansalaisten puheet pääsevät levittäy-

tymään ilman totuuden pohjaa. 

”Viranomaisten suhtautumisen inhimillistyminen. Valvonnasta ohjaukseen ja 

tukeen”  

”Toivoisin arvostusta ja luottamusta maan ylimmältä johdolta, jonkinlaisia 

mahdollisuuksia tehdä työtä täysipainoisesti (lainlaatijat), jatkuva puolustus-

kannalla oleminen raivostuttaa. Vaitiolovelvollisuus laskee koko lastensuo-

jleun ylle verhon, joka aiheuttaa paljon epäluottamusta ja luuloja” 

 

Pääsääntöisesti perhekotien työntekijät uskovat positiivisen palautteen ja myönteisen asen-

teen lisäävän työhyvinvointia. Erään vastaajan mukaan, mitä enemmän annat positiivista pa-

lautetta, sitä enemmän saat sitä itsekin. Vastaajat toivovat myös, että perhekotien työntekijät 

kokisivat vertaistuen merkityksen suuremmaksi ja pitäisivät toistensa kanssa enemmän yh-

teyttä. Vastaajat ovat kaikki Luja ry:n jäseniä, joten he haluaisivat tavata kollegoitaan use-

ammin Luja ry:n seminaareissa ja erilaisissa tapahtumissa. Näissä tilaisuuksissa he voisivat 

keskustella muiden perhekodeissa ja lastensuojelulaitoksissa työskentelevien henkilöiden 

kanssa ja saada kenties uusia vinkkejä ja neuvoja työhönsä niiltä, jotka tietävät, mitä tämä 

työ käytännössä on.  

 

”mitä enemmän annat myönteistä palautetta sitä paremmin saat sitä itsekin”  
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”Että alan yrittäjät jaksaisivat pitää enemmän yhteyttä ja kokoontua ja tavata 

esim. Luja ry:n merkeissä.” 

 

6.4 Työkokemus ja tulevaisuuden suunnitelmat 

Osa vastaajista on tehnyt perhekotityötä jo parikymmentä vuotta. Suurella osalla on taustaa 

myös muusta lastensuojelutyöstä ennen perhekodissa työskentelyä tai perhekodin perusta-

mista. Vastaajien vireystilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia perhekotityöskente-

lyn aikana. Tietysti iän lisääntyminen näkyy siinä, että esimerkiksi yövuoroja ei enää jakseta 

tehdä samalla tahdilla kuin nuorempana. Henkinen ja fyysisen väsyminen näkyvät myös pit-

kän työvuoron helpommin kuin ennen. Perhekotityöntekijöiden mielestä on tärkeää huoleh-

tia myös siitä, että omille lapsillekin riittää aikaa ja energiaa työvuorojen jälkeen. 

”Olen työskennellyt vuodesta 2007 alkaen. Teen tällä hetkellä pääasiassa 

virka-aikaa ja satunnaisesti iltavuoroja. Vuorotyötä en jaksaisi enää päätyönä 

tehdä.” 

”(olen työskennellyt perhekodissa) 20 v. Nuorena sitä jaksoi yötä päivää, ny-

kyään omille lapsillekkin haluaa antaa aikaa.” 

”jos olen liian pitkään kerralla työssä, huomaan väsyväni fyysisesti ja henki-

sesti” 

Lastensuojelualalla tietynlainen kyynisyys saattaa kasvaa työvuosien myötä. Vaikka työnte-

kijä olisi tullut perhekotiin niin sanotusti sinisilmäisenä pelastamaan kaikki maailman lapset, 

on hän pian huomannutkin, että kaikkia ei voida pelastaa, vaikka haluaisikin. Aina eivät 

kaikki toimenpiteetkään riitä, jotta sijoitus saataisiin onnistuneesti päätökseen. Työntekijää 

voi turhauttaa myös se, jollei huono lopputulos ole edes omasta toiminnasta kiinni, vaan 

yhteistyötahojen puolelta on tullut vastaan esimerkiksi lakeja tai sääntöjä, jotka eivät ole 

edesauttaneet sijoituksen onnistumista.  

”Olen muuttunut hieman kyyniseksi. noin 2v (työskennellyt perhekodissa)” 

Aina ei vireystilassa tapahdu muutoksia suuntaan eikä toiseen, vaikka työura kestäisikin pit-

kään. Eräs vastaajista ei ole huomannut mitään muutoksia niiden kuuden kuukauden aikana, 

jotka hän on ollut perhekotityöntekijänä. Toisella vireystila on pysynyt hyvänä koko ajan, 
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eli ne 17 vuotta, jotka hän on tehnyt perhekotityötä. Parhaiten työssä jaksamista kuvaa vas-

taus, jonka mukaan työtä on tehty jo yli 20 vuotta ja sitä jatketaan vieläkin. Tällöin ei voi 

työssä olla liian suuria ja ylitsepääsemättömiä haasteita. Osa vastaajista näkee perhekotityön 

normaalina arkena, johon liittyvät kaikenlaiset pienet heilahdukset elämässä, mutta ei mitään 

suurempia vaihteluja vireystilassa. Joillain perhekotivanhemmilla perhekotityö jatkuu jo 

useammassa sukupolvessa, jolloin he ja heidän omat lapsensa ovat kasvaneet perhekotityön 

yhteydessä, eivätkä muunlaisesta elämästä edes tiedä. 

”Olen työskennellyt 24 vuotta ja jatkan edelleen.” 

”Perhekotityö on minulle elämäntapa jo monessa sukupolvessa. Omat lapset 

tai lapsenlapsetkaan eivät muuta ole kokeneet.” 

Vireystilassa ei yllä mainittujen vastausten mukaan ollut juurikaan muutoksia. Viimeisen 

puolen vuoden aikana työssä jaksamista on vaikeuttanut yhdellä vastaajista fyysinen kipu, 

joka hankaloittaa päivittäistä olemista. Toisen vastaajan elämässä iso elämänmuutos, eli vai-

kean ihmissuhteen päättyminen, on vaikuttanut siten, että työntekijän vire on ollut erosta 

lähtien hyvä ja töissä on jaksanut aiempaa paremmin. Usean vastaajan mielestä tärkeintä 

työssä jaksamisen kannalta on se, että perhe on olemassa ja parisuhde hyvässä kunnossa. 

Lasten ja lastenlasten kautta saa elämään iloa, joka kannattelee myös työaikana. Pitkäaikai-

set perhekotien työntekijät ja perhekotivanhemmat kokevat osaavansa kuunnella itseään ja 

ottavat tarvittaessa aikaa itselleen. Yhteinen hauskanpito esimerkiksi lomamatkojen muo-

dossa yhdessä sijoitettujen ja omien lasten sekä perhekodin väen kanssa auttaa varmasti jak-

samaan arkea yhdessä myös loman jälkeenkin.  

”Jaksan edelleen tosi hyvin. Parisuhteen tulee olla ehdottoman hyvässä kun-

nossa, lasten ja lastenlasten tapaamiset ovat kaikki kaikessa.” 

”jaksamisen osaa jo tässä iässä rajata ja ottaa aikaa itselleen -nytkin tilasin 

juuri matkan lämpimään -odotan myös hiihtolomaa, menemme yhdessä perhe-

kodin koko porukan kanssa laskettelemaan, kuten aina neljä kertaa vuodessa 

lomilla olemme yhteisillä matkoilla, viime hiihtolomalla etelän lämmössä” 

 

Työhyvinvoinnin tilasta kertoo nykyhetken ja menneisyyden arviointien lisäksi myös se, 

millaisena työntekijät näkevät tulevaisuutensa. Mikäli työ koetaan liian stressaavana tai 

kuormittavana, työntekijä tuskin toivoo jatkavansa samassa työssä vielä viiden vuoden 
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päästä. Myös työ, joka ei tarjoa tarpeeksi haasteita, voi saada työntekijän haaveilemaan uu-

desta työstä. Tämän kyselyn vastaajista vain yksi toivoo olevansa viiden vuoden päästä opis-

kelemassa tai haastavammissa työtehtävissä. Kaikki muut näkevät itsensä samassa työssä 

tulevaisuudessakin, tosin osalla eläkkeelle jääminen on tuolloin jo ajankohtainen. 

”En näe mitään syytä miksi en olisi täällä töissä viiden vuoden päästä. JOs olen 

muualla, silloin olen nostanut kytkintä talveksi etelän lämpöön, ja teen talvet töitä 

jossain ulkomailla.” 

Seuraavasta taulukosta 3. näkyy, kuinka vastaajat ovat itse arvioineet työssä jaksamistaan. 

Jokainen vastaajista kokee lähes päivittäin tai viikoittain työn imua sekä onnistumisen iloa 

työssään. Lähes kaikki vastaajista kokevat päivittäin tai lähes päivittäin myös olevansa oi-

kealla alalla, vain yksi vastaajista viikoittain. Työstressiä koetaan pääsääntöisesti yksi tai 

kaksi kertaa kuukaudessa, pari vastaajaa viikoittain ja muutama harvemmin. Univaikeuksia 

vastaajat kokevat yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa ja sitä harvemmin. Parilla vastaajalla ei 

ole univaikeuksia lainkaan. Työuupumusta pari vastaajaa tuntee yksi tai kaksi kertaa kuu-

kaudessa, kuusi vastaajaa tätäkin harvemmin ja yksi vastaaja ei koe uupumusta työssään 

ollenkaan. Perhekodin lakkauttamista tai työpaikan vaihtoa vastaajat ajattelevat todella vä-

hän: vain yksi vastaajista parisen kertaa kuukaudessa, viisi sitäkin harvemmin ja kolme ei 

ikinä. Liikuntaa puolet vastaajista harrastaa lähes päivittäin, puolet viikoittain tai harvem-

min. Ystäviä suurin osa vastaajista näkee viikoittain, kolme vastaajista pari kertaa kuukau-

dessa ja yksi tätä harvemmin. Puolison kanssa kahdenkeskistä aikaa viisi vastaajista viettää 

päivittäin tai lähes päivittäin, loput harvemmin. Yksi jätti tähän kysymykseen vastaamatta. 
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Taulukko 3. Työhyvinvoinnin arviointia. 

 

 

päivittäin tai 
lähes päivit-

täin 

vii-
koit-
tain 

1-2 kertaa 
kuukau-
dessa 

har-
vem-
min 

ei ol-
len-
kaan 

Yh-
teensä 

Kes-
kiarvo 

Koet työn imua 3 6 0 0 0 9 1,67 

Tunnet onnistumisen iloa työs-
säsi 

6 2 1 0 0 9 1,44 

Koet olevani oikealla alalla 8 1 0 0 0 9 1,11 

Stressaat työstäsi 0 2 4 3 0 9 3,11 

Sinulla on univaikeuksia 0 0 3 4 2 9 3,89 

Tunnet työuupumusta 0 0 2 6 1 9 3,89 

Olet harkinnut perhekodin lo-
pettamista/työpaikan vaihta-
mista 

0 0 1 5 3 9 4,22 

Harrastat liikuntaa 4 3 1 1 0 9 1,89 

Näet ystäviäsi 0 5 3 1 0 9 2,56 

Vietät puolisosi kanssa kah-
denkeskistä aikaa 

5 1 1 1 0 8 1,75 

Yhteensä 26 20 16 21 6 89 2,55 
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7 POHDINTA 

 

Tutkimuksessa haluttiin saada selville, millaisia työhyvinvointia lisääviä ja millaisia heiken-

täviä tekijöitä perhekotityöntekijöillä on työssään ja vapaa-ajallaan. Molemmat osa-alueet 

täytyy ottaa huomioon, sillä työhyvinvointiin kiteytyy kaikki ihmisen elämän osat ja tapah-

tumat, kuten Manka (2010) mainitsee teksteissään. Kysymykset olivat jaettu voimavaroihin 

ja kuormittaviin tekijöihin jo kyselylomakkeessa. Jo vastausten lukumäärän perusteella voi-

daan sanoa, että perhekotityöntekijöillä on selvästi enemmän voimavaroja lisääviä tekijöitä 

kuin heikentäviä. 

Vastauksista nousi esiin työhyvinvointia lisäävinä tekijöinä erityisesti työkaverit, työn mie-

lekkyys, onnistumisen kokemukset, lisäkoulutus, vapaa-aika, harrastukset sekä sosiaaliset 

suhteet. Heikentäviä tekijöitä olivat muun muassa työkaverit, moniammatillinen yhteistyö, 

sijoitettujen lasten perheet, lait ja asetukset sekä viranomaisten toiminta. Palautteen ja tuen 

saantiin toivottiin  

Molemmissa osioissa vastaajat mainitsivat usein työkaverit. Kuitenkin ne hetket, jolloin työ-

kaverit heikentävät työssä jaksamista, ovat harvassa. Monessa vastauksissa nostettiin esiin 

se, että työyhteisön avoin vuorovaikutus, yhteistyötaidot sekä ryhmän yhteiset pelisäännöt 

ovat työssä todella tärkeitä. Manka (2010) on maininnut juuri nämä tekijät yhdeksi työhy-

vinvoinnin osaksi. On siis työyhteisön kannata tärkeää, että vaikka työntekijöillä olisikin 

välillä erimielisyyksiä, he pystyisivät kuitenkin luottamaan toisiinsa. Vastauksista käy ilmi, 

että osa vastaajista pitää työkavereitaan ystävinään. Tähän vaikuttaa varmasti se, että luotta-

mus ja avoimuus ovat tärkeitä osa-alueita tässä työssä ja näitä samoja piirteitä yhdistetään 

myös ystävyyssuhteisiin. Varsinkin perhekodeissa, joissa työntekijät ovat pitkäaikaisia, ei-

vätkä työkaverit vuosien varrella vaihdu usein, voi työtoveruus muuttua ystävyydeksi asti 

kun työtä tehdään niin tiiviisti. 

Oman työn kokeminen merkitykselliseksi on erittäin tärkeää työhyvinvoinnin kannalta 

missä tahansa työssä. Erityisen tärkeää se on tällaisessa työssä, jota tehdään pitkällä aikavä-

lillä haasteellisten lasten ja nuorten kanssa, kenties jopa ympärivuorokautisesti. Mikäli työn-

tekijät kokisivat tekevänsä turhaa työtä, joka ei johda mihinkään tai jossa ei ole vaikutus-

mahdollisuuksia, ei perhekotitoiminta varmasti jatkuisi vuodesta toiseen. Perhekotivanhem-

milla oman yrityksen pyörittäminen sekä itsensä ja puolisonsa esimiehenä toimiminen tuovat 
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varmasti omat haasteensa työn tekemiseen, mutta antavat myös mahdollisuuden kehittyä ja 

luoda toiminnalle tavoitteita, mitkä puolestaan nostavat työmotivaatiota Mankan (2010) mu-

kaan. 

Perhekotivanhemmat tekevät usein työtään eläkeikään asti, mikä ei varmasti olisi mahdol-

lista, mikäli työssä olisi kuormittavia tekijöitä enemmän kuin hyvinvointia lisääviä. Tämä 

on ollut mielenkiintoista huomata tutkimusta tehdessä, sillä ennakko-oletuksena oli, että per-

hekotityöntekijät olisivat jo uupuneita työn haasteiden alle. Onneksi näin ei kuitenkaan tä-

män tutkimuksen mukaan ole, vaan perhekotien työntekijät osaavat löytää onnistumisen het-

kiä pienistäkin asioista ja kokevat työn iloa lähes viikoittain. Jokainen vastaajista tunsi usein 

olevansa oikealla alalla. Eräs heistä tiivisti jaksamisen salaisuuden näin: 

”Tätä työtä ei jaksa ellei oikeasti usko tekemiseensä tai nuorten selviämiseen. 

Tätä tehdään sydämellä”.  

Sijoituksen onnistumisen kannalta on varmasti äärimmäisen tärkeää, että perhekodin työn-

tekijöillä on jo sijoituksen alussa uskoa ja luottamusta siihen, että perhekodissa vietetyllä 

ajalla on positiivinen merkitys lapsen tulevaisuuteen. Perhekoteihin sijoitetut lapset ovat elä-

mänsä aikana törmänneet useisiin pettymyksiin ja luottamuksen puutteeseen, joten he saat-

tavat olla epäluuloisia muita kohtaan ja kenties menettäneet jo uskonsa parempaan huomi-

seen. Luottamuksellisen suhteen syntyminen perhekodin työntekijöiden kanssa vaatiikin 

varmasti aikaa. Lapsi tai nuori saattaa testata pysyykö kyseinen henkilö hänen luonaan, teki 

hän mitä tahansa. 

Vaikka sijoitettujen lasten kanssa tulee onnistumisen hetkiä, jotka koetaan työn voimava-

raksi, tulee perhekotityöntekijöillä olla paljon kärsivällisyyttä. Sijoitettujen lasten matka 

normaaliin aikuisen elämään voi olla pitkä ja vaatii onnistuakseen päättäväisyyttä ja pitkä-

jänteisyyttä työntekijöiltä. Perhekotivanhempien ja – työntekijöiden tulee olla vakaita aikui-

sia, jotka näkevät sijoituksen tavoitteen koko ajan mielessään ja ymmärtävät sen, että matka 

voi olla pitkä ja kuoppainen. Heidän on ehdottoman tärkeää pitää kiinni sovituista säännöistä 

ja rajoista ja olla johdonmukaisia ja oikeudenmukaisia. Usein lasten ja nuorten käytös muut-

tuu haastavaksi siinä vaiheessa, kun luottamus työntekijöitä kohtaan alkaa syntyä. Siinä vai-

heessa lapsi tai nuori testaa, pysyykö aikuinen aikuisena, vaikka hän tekisi mitä. Koska nuo-

ren elämässä voi olla takana jo paljon hylkäämisiä tai luottamuspulaa, hän ei uskalla avautua 

ja luottaa aikuiseen ennen kuin voi olla täysin varma, että aikuinen on luottamuksen arvoi-

nen. Tällöin perhekodin työntekijä toimii seinänä, jonka on pysyttävä pystyssä ja jämäkkänä 
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lapsen testatessa sen kestävyyttä. Arvostan todella paljon sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät 

tähän kerta toisensa jälkeen. Mankan (2010) mukaan tämä on juuri sitä psykologista pää-

omaa, jonka kautta työhyvinvointi lisääntyy. Perhekotivanhempien ja muiden työntekijöiden 

täytyy tuntea itsensä, eli tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jotta he pystyvät par-

haalla mahdollisella tavalla vastata sijoitettujen lasten ja nuorten turvallisen aikuisen kai-

puuseen.  

Työn ja vapaa-ajan tulee olla sopivassa suhteessa toisiinsa, jotta ihminen pysyy hyvinvoi-

vana ja työkykyisenä. Tätä muistuttaa usein teoksissaan myös Manka (2010). Vastauksista 

kävi ilmi, että perhekotien työntekijät osaavat kyllä ottaa aikaa itselleen ja rentoutua jak-

saakseen paremmin. Erilaiset harrastukset lisäävät varmasti työntekijöiden hyvää oloa. Man-

kan (2010) mukaan on työhyvinvoinnin kannalta tärkeää, että työntekijä on terve ja voi hyvin 

sekä fyysisesti että psyykkisesti. Muutama vastaajista totesi, ettei heillä juurikaan ole lomia 

tai vapaa-aikoja. Tämä vaikuttaa hieman huolestuttavalta, sillä jokainen tarvitsee silloin täl-

löin pienen hengähdyshetken. Syynä lomien puuttumiseen voi olla, etteivät perhekotiyrittä-

jät saa tarpeeksi päteviä sijaisia heitä tuuraamaan loman ajaksi. Mikäli näin on, tulisi tähän 

saada muutos, sillä juuri perhekotivanhemmat ovat ansainneet hetken hemmottelua ihan 

kahdestaan. Lapset ja nuoret saattavat aluksi oireilla ja kapinoida perhekotivanhempien lo-

malle lähtiessä tai sen jälkeen. Olisi kuitenkin pitemmällä tähtäimellä kaikkien etu, jos ai-

kuiset pystyisivät lataamaan akkuja ja sijoitetut lapset oppisivat luottamaan siihen, että 

vaikka perhekotivanhemmat käyvät välillä muualla, he palaavat kyllä takaisin. 

Osa vastaajista tuntuu olevan eri mieltä muun muassa Rauramon (2008) ja Mankan (2010) 

kanssa siitä, voiko työhyvinvointikeskustelusta jättää pois vapaa-ajan vaikutuksen siihen. 

Varsinkin Mankan (2010) mukaan ihmisen hyvinvointiin vaikuttaa jokainen hänen elämänsä 

osa-alueista. Ihminen myös suhtautuu ympäröivään maailmaan yksilölisen tulkinnan mu-

kaan. Hänelle on muodostunut menneisyydestä, elämänkokemuksesta, koulutuksesta ja ih-

missuhteista tietynlainen asenne elämää kohtaan. Näin ollen on vaikeaa määritellä, mikä osa 

hänen työhyvinvoinnistaan on pelkästään työasioiden syytä tai ansiota ja kuinka paljon muu 

elämä on vaikuttanut häneen ja hänen asenteisiinsa. Manka (2010) mainitseekin, että ihmi-

sen ja työn välissä on aina tietty asenne elämää kohtaan, minkä läpi myös työhyvinvointia 

tarkastellaan.  
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Palautteen saamisesta kysyttäessä tuli yllätyksenä se, että lähes kaikki vastaajat kertovat saa-

vansa positiivista palautetta, mutta juuri kukaan ei maininnut negatiivisesta palautteesta. En-

nakko-oletuksena tämän tutkimuksen tuloksista oli nimenomaan se, että perhekotityönteki-

jöiden työ on henkisesti raskasta juuri negatiivisten kommenttien vuoksi. Mediassa on viime 

vuosina käyty hyvin paljon keskustelua lastensuojelun työntekijöiden työstä: heidän teke-

mistään tai tekemättä jätetyistä päätöksistä, heidän kasvatustavoistaan, heidän työnsä ”salai-

sesta” luonteesta, eli vaitiolovelvollisuuden verhosta kaiken yllä. Myös sijoitettujen lasten 

vanhempien negatiivisia asenteita huostaanottoja kohtaan on tullut julkisuuteen. Voisi kuvi-

tella, että tällainen jatkuva ulkopuolinen työn arviointi ja kritisointi sekä sen puiminen jul-

kisesti kuormittaisi perhekotienkin työntekijöitä paljon. Ilmeisesti tämä ennakko-oletus oli 

kuitenkin väärä. Työntekijät tuntuvat ottavan kaiken palautteen oikealla asenteella osaten 

erottaa relevantit neuvot turhista juoruiluista. Toisaalta tulee myös muistaa, että perhekodin 

ulkopuoliset eivät voi tietää, millaista perhekotityöntekijöiden arkielämä todellisuudessa on, 

sillä yleensä asioita käsitellään mediassa vasta kun jotain kauheaa sattuu. Elämän pienistä 

iloista kun ei tehdä myyviä lööppejä. 

7.1 Työprosessin arviointia 

Ennakko-oletuksena oli, että perhekotityöntekijöiden työ on raskasta, vaativaa ja haastavaa 

kokopäivätyötä, josta ei saa kiitosta juuri keltään. Alkuhaastatteluilla olisi saatu selkeämpi 

kuva perhekotityöstä ennen koko tutkimuksen aloittamista, sillä tiedot perhekotityöstä olivat 

alkuun hyvin vähäiset. Olisi varmasti helpottanut kokonaisuuden hahmottamista, jos olisi 

tiennyt millaista työ käytännössä on. Toisaalta jättäessä ennakko-oletukset taakse, pystyttiin 

nyt kenties paremmin keskittymään niihin asioihin, jotka nousivat esiin saaduista vastauk-

sista. Vieläkin tarkempi tutustuminen aiheeseen olisi tosin saattanut vaikuttaa kyselyloma-

ketta parantavasti, koska todennäköisesti kysymykset olisi osattu jakaa paremmin eri aihe-

alueisiin. Toki nyt saatiin paljon tietoa yläkäsitteiden, voimavarat, kuormittavat tekijät sekä 

tuki ja palaute, avullakin. Kokonaisuutena tutkielman tekeminen oli pitkä, haastava ja itse-

tuntoa kasvattava prosessi. Tämän tutkimuksen tekemisen seurauksena innostus sekä perhe-

kotityötä että työhyvinvointia kohtaan ovat kasvaneet suuresti. Tarkoituksena onkin valmis-

tumisen jälkeen etsiä työtehtäviä ja projekteja, joissa pääsisi osallistumaan työhyvinvoinnin 

kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 
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7.2 Luotettavuudesta 

Tutkimus on toteutettu niin, että vastaajien henkilöllisyys ei tule ilmi missään vaiheessa tut-

kimusta. Tämä on erityisen tärkeää huomioida, kun tutkitaan aihetta, joka on vastaajille hen-

kilökohtainen ja kenties vaikeakin. Vastaajien joukossa oli työntekijöitä ja esimiehiä sa-

masta perhekodista, joten esimiestä koskeviin kysymyksiin olisi ollut vaikea saada mahdol-

lisimman luotettavia vastauksia, mikäli vastaajan henkilöllisyys olisi tullut muiden tietoon. 

Näin ollen uskon, että kaikki vastaajat uskalsivat vastata omien käsitystensä mukaisesti, eikä 

esimerkiksi miellyttääkseen esimiestään tai työtovereitaan. 

Tutkimuksen suurimpana heikkoutena on vastaajien vähyys. Vaikka laadullisessa tutkimuk-

sessa ei tarvitse olla yhtä suuri vastaajamäärä kuin määrällisessä, olisi enemmän kuin yh-

deksän vastaajaa tuonut lisäarvoa tuloksiin, vaikkei uusia asioita olisi ilmi tullutkaan. Kui-

tenkin laadullisessa tutkimuksessa kuvataan vain ennalta valittujen vastaajien käsityksiä ky-

seessä olevasta aiheesta, joten tuloksia ei voi yleistää koskemaan koko perhekotityöntekijöi-

den kenttää.  

Tarkoituksena oli mennä itse esittelemään tutkimussuunnitelmaa Luja ry:n seminaariin 

13.2.2015. Tuolloin olisi ollut mahdollisuus vastata suoraan tutkimusta koskeviin kysymyk-

siin ja kenties olisi saatu houkuteltua lisää vastaajia tutkimukseen mukaan. Valitettavasti 

kuitenkin kyseinen tilaisuus peruuntui ja näin ollen vastaajiin jouduttiin olemaan yhteyksissä 

ainoastaan sähköpostin välityksellä. Olisi kenties ollut vastaamisprosentin kannalta hyödyl-

listä, mikäli tutkimus olisi saanut ”kasvot”. Vastauksia olisi voinut olla helpompi saada vai-

keistakin aiheista, mikäli vastaaja olisi tiennyt, kuka vastauksia käsittelee. 

Myös se seikka, että perhekotivanhempia oli vastaajista hyvin pieni määrä, saattaa vaikuttaa 

osaltaan joihinkin tuloksiin. Esimerkiksi lomat ja vapaa-ajat ovat varmasti erilaisia perheko-

tivanhempien ja perhekotityöntekijöiden kesken verrattuna ja niihin kenties asennoidutaan-

kin eri tavalla. Todennäköisesti perhekotivanhemmat ovat jo perhekotia perustaessaan jou-

tuneet tiedostamaan ja hyväksymään sen, että tulevaisuudessa lähes kaikki aika menee työn 

ympärillä. Siksi he eivät kenties ajattele sen puutteen olevan juurikaan kuormittavaa, mikä 

saattaa toisaalta olla työntekijälle merkittävä puute työssäjaksamisen kannalta.  

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tulee muistaa, että vastaukset on saatu nettiky-

selyillä nimettöminä. Tästä syystä on todella vaikea sanoa, ovatko vastaajat olleet vastauk-
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sissaan rehellisiä. Tällaisessa tutkimustavassa ei ole mahdollista tarkistaa edes vastaajan il-

meistä ja eleistä, ovatko he samaa mieltä sanojensa kanssa. Vastauksien positiivisen sävyn 

vuoksi voidaan miettiä, onko todella niin, että perhekotityöntekijät jaksavat työssään hyvin 

vai onko mahdollista, että huonosti voivat perhekotityöntekijät eivät ole ehtineet vai halun-

neet vastata kyselyyn.  

Tutkimuksella saatiin vastattua niihin kysymyksiin, joihin haluttiinkin. Toivottavasti tämän 

tutkimuksen tuloksista on myös käytännön hyötyä niiden kautta, jotka perhekotityöntekijöi-

den työssä jaksamiseen voivat vaikuttaa. Sama tutkimus voitaisiin tehdä jatkossakin samalla 

tutkimuksella ja samalla kohdejoukolla, jolloin voitaisiin vertailla saatuja tuloksia keske-

nään. Toki perhekotityöntekijöiden käsityksiä työssä jaksamisesta voidaan selvittää myös 

haastattelemalla muita Suomen perhekotityöntekijöitä. Vastausmäärää ainakin on mahdol-

lista kasvattaa, mikäli tutkimus uusitaan. Vaikka kohdejoukko oli suhteellisen pieni, eikä 

laadullisen tutkimuksen tuloksia voida yleistää, näyttää tulokset kuitenkin sen, että ainakin 

tällä pienellä joukolla työssä jaksamista löytyy. Tämä lisää luottamusta siihen, että muualla-

kin Suomessa perhekotityöntekijät saattavat voida hyvin. Muut työhyvinvointia selvittäneet 

tutkimukset ovat nostaneet esiin aikalailla samoja työhyvinvointia lisääviä ja heikentäviä 

tekijöitä kuin tässäkin tutkimuksessa tuli esiin. Tämä kertonee siitä, että työhyvinvointiin 

liittyvät samat tekijät työssä ja vapaa-ajalla, oli kyseessä mikä ala tahansa.  

7.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tutkimuksen edetessä tuli ilmi, että oli hieman sekavaa tutkia sekä perhekotivanhempien 

että muiden perhekodissa työskentelevien työntekijöiden käsityksiä työhyvinvoinnista, sillä 

heidän tehtäväkuvansa ja vastuunsa vaihtelevat paljon. Kuitenkin sillä on varmasti vaiku-

tusta työmotivaatioon, että perhekotivanhemmat ovat itse päättäneet perustaa perhekodin ja 

tehneet näin ollen työstä elämäntapansa. Työntekijä voi kyllä tehdä työnsä hyvin ja nauttia 

siitä, mutta hänen koko elämänsä ei kietoudu työn ympärille.  

Parkkinen, Sutinen ja Vahvaselkä tutkivat opinnäytetyössään vuonna 2013 nimenomaan am-

matillisten perhekotivanhempien työhyvinvointia sosiaalialan päättötyössään. Heidän ehdo-

tuksensa jatkotutkimukseksi oli, että jonkun ajan päästä tehtäisiin samantyylinen tutkimus, 

jotta nähtäisiin, onko jotain muuttunut. Tämä tutkimus olikin lähes samanlainen, vaikka aihe 

tässä koskikin kaikkia perhekodeissa työskenteleviä henkilöitä. Yhteistä näissä tutkimuk-
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sissa oli teoriataustaan pohjaava Mankan malli työhyvinvoinnista. Samankaltaisen tutki-

muksen voisi edelleenkin toistaa muutaman vuoden päästä, jotta saataisiin tietoa siitä, onko 

työhyvinvoinnissa jotain muuttunut perhekotien sisällä.  

Tämän tyylisen kyselyn voisi myös tehdä koskemaan koko Suomen perhekotityöntekijöitä, 

jolloin vastaajien suurempi määrä saattaisi tuoda uusia näkökulmia. Koska perhekotityönte-

kijät tuntuvat olevan kiireisiä, olisi hyvä jos kyselylomakkeet kerättäisiin heiltä henkilökoh-

taisesti tai tutkimus tehtäisiin haastattelemalla. Tällöin voitaisiin saada parempi vastauspro-

sentti. Fenomenografian sijaan voisikin jatkossa tutkia työntekijöiden kokemuksia omasta 

työhyvinvoinnistaan, ei pelkästään käsityksiä, joissa omakohtainen kokemus ei ole välttä-

mätöntä. 

Kiinnostavaa olisi tutkia myös muiden lastensuojelutyöntekijöiden työssä jaksamista. Olisi 

mielenkiintoista tietää, kuinka stressaavaa ja henkisesti kuormittavaa on heidän työnsä, jotka 

tekevät sijaishuolto- ja huostaanottopäätöksiä ja jotka hakevat lapsia kiireellisiin sijoituksiin. 

Voisi olettaa, että lastensuojelutyöntekijöiden omien lasten olemassaololla on työhyvinvoin-

tia heikentävä vaikutus siihen, kuinka tunnetasolla pystytään käsittelemään sitä, ettei kaikilla 

lapsilla Suomessa ole asiat hyvin. 
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LIITEET  

LIITE 1: KYSELYLOMAKKEEN SAATEKIRJE 

Hei,  

Opiskelen kasvatustieteitä Oulun yliopistossa. Olen tekemässä pro gradu – tutkimusta, jossa tutkin 

perhekodin työntekijöiden käsityksiä työssä jaksamisesta. Ohjaajani on lehtori KT Tuomo Vilppola. 

Kerään aineiston kyselylomakkeella, johon pääsette vastaamaan viestin alla olevasta linkistä. 

Jokainen perhekodissa työskentelevä henkilö voi vastata kyselyyn omalta osaltaan. Tämän viestin 

voi lähettää edelleen mahdollisille vastaajille. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä, eikä 

vastaajien henkilöllisyys paljastu missään vaiheessa. Aikaa vastaamiseen menee n. 15–20 minuuttia. 

Vastausaikaa on 16.2.2015 asti. 

Saatte halutessanne nähdä tutkimuksen valmiina kesäkuussa 2015.  

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse: unna.moilanen@gmail.com tai tuomo.vilppola@oulu.fi. 

Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille! 

Ystävällisin terveisin, 

Ulla Moilanen 

Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto 

unna.moilanen@gmail.com 

KT Tuomo Vilppola, ERKO-projekti johtaja, yliopistonlehtori 

Oulun Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta 

Pl 2000 90014 Oulun Yliopisto 

Puh: 0294 48 4629 

+358 40 1592331 

tuomo.vilppola@oulu.fi 
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LIITE 2: TUTKIMUKSEN KYSELYLOMAKE 

PERHEKOTITYÖNTEKIJÖIDEN KÄSITYKSIÄ TYÖSSÄ JAKSAMISESTA 

 

1/7: PERUSTIEDOT  

 

 

 

 

1. Sukupuolesi:  

 nainen 

 

 mies 

 

 

 

 

  

 

2. Syntymävuotesi:  

(vvvv) 

________________________________ 

 

 

 

 

3. Koulutuksesi:  

Luettele koulutuksesi uusimmasta vanhimpaan. 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

4. Työkokemuksesi:  

Kerro alaan liittyvästä työkokemuksestasi. 

 

_______________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

5. Nykyinen tehtävänimikkeesi:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

2/7: PERUSTIEDOT  

 

 

 

          

 

6. Oletko:  

 
perhekotivanhempi (äiti/isä, joka asuu perhekodissa) -> SIIRRY 

KYSYMYKSEEN NRO 7 

 

 muu työntekijä -> SIIRRY KYSYMYKSEEN NRO 15 

 

 

 

 

 

7. Perhekotinne perustamisvuosi:  

(vvvv) 

________________________________ 

 

 

 

              

 

8. Työskenteleekö puolisosi perhekodissanne:  

 osa-aikaisesti 

 

 kokopäiväisesti 

 

 
joku muu, mikä: 

________________________________ 

 

 

 

 

            



 

 

 

9. Miksi ryhdyit perhekotivanhemmaksi?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

     

 

10. Kauanko olette olleet puolisosi kanssa yhdessä:  

 alle 2 vuotta 

 

 2-5 vuotta 

 

 6-10 vuotta 

 

 11–15 vuotta 

 

 yli 16 vuotta 

 

 
joku muu, mikä: 

________________________________ 

 

 

 

 

           

 

3/7: PERUSTIEDOT  

 

 

 

               

 

11. Montako työntekijää perhekodissanne on tällä hetkellä?  

lukumäärä 

________________________________ 

 

 

 

       

 

12. Millä tehtävänimikkeillä työntekijänne toimivat?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

     



 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

13. Montako sijoitettua lasta teillä on tällä hetkellä?  

lukumäärä 

________________________________ 

 

 

 

          

 

14. Mihin ikäluokkaan/luokkiin sijoitetut lapset kuuluvat?  

 alle 3 vuotta 

 

 4-6 vuotta 

 

 7-12 vuotta 

 

 13–17 vuotta 

 

 yli 18 vuotta 

 

 
joku muu, mikä: 

________________________________ 

 

 

 

 

        

 

15. Mikäli sinulla on omia lapsia, mihin ikäluokkaan/luokkiin he 

kuuluvat?  

 alle 3 vuotta 

 

 4-6 vuotta 

 

 7-12 vuotta 

 

 13–17 vuotta 

 

 yli 18 vuotta 

 

 minulla ei ole omia lapsia 

 

      



 

 

 
joku muu, mikä 

________________________________ 

 

 

 

 

 

4/7: TYÖSSÄ JAKSAMINEN: TYÖN ILO  

 

 

 

             

 

16. Mitkä työhösi ja työyhteisöösi liittyvät tekijät lisäävät työniloasi ja työssä 

jaksamista?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

17. Mitkä vapaa-aikaan liittyvät tekijät auttavat sinua jaksamaan 

työssäsi?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

     

 

18. Kenen/keiden kanssa lomailet?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

     

 

19. Kerro yksi tai useampi esimerkki onnistumisen kokemuksesta 

työssäsi:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

     



 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

5/7: TYÖSSÄ JAKSAMINEN: TYÖN KUORMITTAVUUS JA TUEN 

TARVE  

 

 

 

   

 

20. Mitkä työhösi ja työyhteisöösi liittyvät tekijät stressaavat ja kuomittavat 

sinua?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

21. Mitkä työn ulkopuoliset tekijät heikentävät työssä jaksamistasi tällä 

hetkellä?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

    

 

22. Millaista tukea ja apua saat työhösi ja keneltä?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

     

 

23. Millaista palautetta saat työstäsi ja keneltä?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

     



 

 

 

24. Toivoisitko jotain muutosta tuen tai palautteen antoon? Millaista?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

     

 

6/7: TYÖSSÄ JAKSAMINEN: USEITA TEKIJÖITÄ  

 

 

 

         

 

25. Kerro omin sanoin, kuinka seuraavat asiat vaikuttavat työssä 

jaksamiseesi:  

Parisuhteesi 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Omat lapsesi 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Sijoitetut lapset 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ystäväsi ja muut läheisesi 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Työtoverisi 

_______________________________________________________ 

     



 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Esimiehesi 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Sijoitettujen lasten perheet 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Muut yhteistyötahot 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Lastensuojelulaki ja muut säädökset 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Koulutukset 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Harrastuksesi 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Lomat ja vapaa-aikasi 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

26. Millaisia muutoksia olet huomannut vireystilassasi perhekodissa työskentelysi 

aikana? Mistä luulet niiden johtuneen?  

Kerro myös, kauanko olet työskennellyt kyseisessä perhekodissa. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

27. Miten kuvailisit työssä jaksamistasi viimeisen puolen vuoden aikana? Mitkä tekijät 

vaikuttavat tämän hetkiseen olotilaasi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

28. Missä näet itsesi viiden vuoden päästä?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

      

 

 

 

29. Arvioi väittämiä. Kuinka usein:  

 

päivittäin 

tai lähes 

päivittäin 

viikoittain 
1-2 kertaa 

kuukaudessa 
harvemmin 

ei 

ollenkaan 

Koet työn imua  

 

     



 

 

Tunnet onnistumisen iloa 

työssäsi  

 

     

Koet olevani oikealla 

alalla  

 

     

Stressaat työstäsi  

 

     

Sinulla on univaikeuksia  

 

     

Tunnet työuupumusta  

 

     

Olet harkinnut 

perhekodin 

lopettamista/työpaikan 

vaihtamista  

 

     

Harrastat liikuntaa  

 

     

Näet ystäviäsi  

 

     

Vietät puolisosi kanssa 

kahdenkeskistä aikaa  

 

     

 

 

 

 

7/7: LOPUKSI  

 

 

 

                 

 

30. Haluatko vielä sanoa jotain?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

      

 

 


