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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sosiaalialan työn kuormittavuudessa 
tapahtuneita muutoksia koronapandemian aikana. Tutkimuksen kohdejoukkona on 
lapsiperheiden parissa työskentelevät perhesosiaalityön ja lastensuojelun ammattilaiset. 
Tutkimus on ajankohtainen kuvaus globaalin kriisin tuomista muutoksia jo entuudestaan 
kuormittuneeseen ammattialaan. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä selvitetään millä 
tavoin työn kuormitus on muuttunut koronapandemian aikana. Kysymyksellä pyritään 
antamaan vastaus sekä työn kuormittavuuden muutokseen että työn kuvassa pandemia-
aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Toisena tutkimuskysymyksenä selvitetään niitä tekijöitä, 
jotka ovat vaikuttaneet työn kuormittavuuden muutokseen. Tutkimuskysymyksiä ohjaavat 
hypoteesit, jotka ovat nostettu aiemmista sosiaalialan työhyvinvointia koskevista 
tutkimuksista.  
 
Tutkimuksen viitekehys on rakennettu kaksijakoisesti: työhyvinvoinnin negatiivisten ja 
työhyvinvoinnin positiivisten ulottuvuuksien kautta. Työhyvinvoinnin keskeisenä käsitteenä 
käsitellään työn kuormituksen käsitettä sekä siihen vaikuttavia asioita. Lisäksi 
tutkimuksessa avataan pandemian aikaisia tutkimuksia liittyen sosiaalialan hyvinvointiin. 
Tutkimuksen aineistona on käytetty Panda-hankkeen määrällistä aineistoa (n=847). Aineisto 
on kerätty sosiaalialan ammattilaisilta vuosina 2020 ja 2021. Aineistosta on valittu 226 
henkilön kohdejoukko, jotka ilmoittivat työskentelevänsä perhesosiaalityössä tai 
lastensuojelussa. Tutkimus on toteutettu tilastollisena tutkimuksena käyttäen 
menetelmäjoukkona kuvailevia tilastollisia tunnuslukuja ja tilastollisena testinä 
ristiintaulukointia.  
 
Tulokset kertovat lapsiperheiden parissa työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten 
kuormittuneen pandemia-aikana jo entisestään. Työn luonteeseen ja kuormittavuuteen on 
vaikuttanut etätöihin siirtyminen sekä vapaa-ajan ja työn välisten rajojen häilyminen. 
Työstään enemmän kuormittuneet olivat kokeneet muita enemmän huonoa johtamista ja 
työyhteisön heikkoa tukea. Koronan vaikutus asiakkaiden haasteisiin näyttäytyi myös 
ammattilaisten kuormituksessa. Vaikka pandemian aikaiset käytännöt ovat tuoneet joitain 
positiivisia muutoksia työssä koettuun kuormittavuuteen, ei tulosten perusteella sosiaalialan 
kuormittavuuden kriisi ole ratkeamassa lähiaikoina.  
 
Avainsanat: sosiaalityö, sosiaaliala, koronapandemia, COVID-19, työkuormitus, 
työhyvinvointi
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1 JOHDANTO 
 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään sosiaalialan ammattilaisten arvioita työn 

kuormittavuuden muutoksesta pandemia-aikana. Sosiaalialan työkuormitus on ollut 

yhteiskunnallisessa keskustelussa ajankohtaista.  Keskustelu erityisesti lastensuojelun 

”kriisistä” on ajankohtaista ja vilkasta. Uutisoinneissa, kirjoituksissa ja kannanotoissa 

nostetaan esille henkilöstön kuormittuneisuus sekä pandemian mahdollinen vaikutus 

asiakasmäärien kasvuun ja perheiden yhä paheneviin ratkaisua vaativiin tilanteisiin. Alan 

kuormittavuuden kysymyksiä on pyritty ratkaisemaan eri tavoin. Vuonna 2015 voimaan 

tullut sosiaalihuoltolaki (1301/2014) pyrki siirtämään erityispalveluiden painopistettä 

yleispalveluihin ja siten varhaiseen tukeen. Lakiuudistuksen taustalla vaikutti niin 

lapsiperheiden mahdollisuus saada perhepalveluiden tukitoimia ilman lastensuojelun 

asiakkuutta kuin lastensuojelun työntekijöiden asiakasmäärän rajaaminen. 

Sosiaalihuoltolain uudistuksella ei kuitenkaan ole ollut toivottua vaikutusta ammattilaisten 

työhyvinvointiin.   

 

Sosiaalialan palvelut ovat toimineet eturintamassa koronapandemian aikana. 

Koronapandemia on Suomeen maaliskuussa 2020 levinnyt virus, joka johti 

ennennäkemättömien rajoitustoimenpiteiden asettamiseen. Toimenpiteet sisälsivät 

kokoontumisrajoituksia ja koulujen, oppilaitosten sekä erilaisten ryhmätoimintojen 

sulkemista ja keskeyttämistä. Välttämättömät palvelut siirrettiin mahdollisuuksien mukaan 

etäyhteydellä toteutettaviksi. Näillä toimilla pyrittiin ehkäisemään viruksen leviämistä ja 

siten turvaamaan terveydenhuollon kantokyky. Ihmiset eristäytyivät koteihinsa, osa jopa 

ilman minkäänlaisia sosiaalisia kontakteja. (Eronen ym. 2020, 25–26.) Sittemmin rajoituksia 

on purettu ja uudestaan asetettu tartuntamäärien kasvun mukaan. Tartuntamäärät ovat tätä 

kirjoittaessa keväällä 2022 saavuttaneet tähänastisen huippunsa (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos) ja sairaalahoidon kuormitus on pysynyt tasaisen korkealla (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2022).  

 

Poikkeusaikojen pitkittyessä on kiinnitetty huomiota myös sen vaikutuksiin heikommassa 

asemassa oleviin henkilöihin. Kriisi on koskettanut taloudellisesti erityisesti niitä henkilöitä 

ja perheitä, joilla oli jo ennen pandemiaa haasteita toimeentulon kanssa (Eronen ym. 2021, 

11). Sosiaalialan toimijat ovat jatkaneet palveluiden tarjoamista läpi koko pandemian ajan 
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ja vain pandemian alun kriisivaiheessa osa palveluista sulki toimintonsa. Harrikari ja 

kumppanit (2021, 1645–1646) viittaavat koronapandemian olevan eräänlainen ”black swan” 

viitaten yhtäkkiseen ja odottamattomaan tapahtumien sarjaan, jolla on kauaskantoisia sekä 

pitkäkestoisia vaikutuksia haastaen uudenlaisesti sosiaalialan ammattilaisia sekä 

organisaatioita. Työmenetelmiin lisättiinkin heti pandemian alussa kattavasti eri etä- ja 

digiyhteyksin toteutettavia palveluita henkilökohtaisten tapaamisten sijaan. Ammattilaisten 

huoli kuitenkin kääntyi niihin asiakkaisiin, joita ei pystytty tapaamaan henkilökohtaisesti ja 

jotka eivät hyötyneet digipalveluiden tarjonnasta (Eronen 2021, 71).  

 

Tutkimus on ajankohtainen, sillä koronapandemian vaikutusta suomalaisessa sosiaalialan 

kentällä on ilmiön uutuudesta johtuen tutkittu vähänlaisesti. Lisäksi työn kuormittavuuden 

ilmiö linkittyy ajankohtaiseen lakimuutokseen. Vuoden 2022 alusta alkaen tuli voimaan 

lakimuutos, joka rajaa lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärää 30 lapseen vuoteen 

2024 mennessä (Lastensuojelulaki 13 b §). Lain pääasiallisena tavoitteena on turvata lapsi- 

ja perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteuttamista sekä vahvistaa lapsen oikeuksien 

toteutumista. Lisäksi asiakasmäärien rajaus pyrkii vähentämään sosiaalityöntekijän työn 

kuormittavuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021.) 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sosiaalialan ammattilaisten arvioita työn 

kuormittavuuden muutoksesta pandemian aikana. Tutkimuskysymyksiä on kaksi. 

Ensimmäisenä tutkitaan millä tavoin työn kuormittavuus on muuttunut koronapandemian 

aikana. Tutkimuskysymyksen pohjalta selvitetään työn kuormittavuuden muutosta 

verrattuna aikaan ennen pandemiaa sekä pandemian aikana. Tutkimuskysymys selvittää 

myös työn luonteeseen tulleita muutoksia sekä niiden ja työn kuormittavuuden välistä 

yhteyttä. Toisena tutkimuskysymyksenä selvitetään työn kuormittavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä. Tutkimuskysymyksiin on liitetty 11 eri hypoteesia, jotka ovat nostettu aiemmasta 

sosiaalialan työhyvinvointia koskevista tutkimuksista. Tutkimus keskittyy työn 

kuormittavuuteen osana työhyvinvoinnin käsitettä.  

 

Tässä tutkimuksessa lähdetään liikkeelle ensimmäiseksi taustoittamalla tutkittavaa ilmiötä 

osana sosiaalialan työhyvinvoinnin käsitettä. Sosiaalialan työhyvinvointia sekä siihen 

vaikuttavia asioita tarkastellaan positiivisten sekä negatiivisten ulottuvuuksien kautta. 

Kolmannessa luvussa avataan koronapandemian aikana tehtyjä aihetta koskevia 

tutkimuksia. Tämän jälkeen siirrytään tutkimuksen toteuttamiseen liittyviin kysymyksiin. 
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Tutkimusta ohjaa kriittinen realismi, joka mahdollistaa esitettyjen hypoteesien testaamisen 

empiirisellä tasolla. Luvussa esitetään myös tutkimukseen käytetyt tilastolliset menetelmät. 

Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset esittäen ne hypoteesien kautta.  

Johtopäätöksissä tutkimukselle asetettuja hypoteeseja analysoidaan tarkemmin tuoden niitä 

esille myös teoreettisen tiedon kautta.     
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2 SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖHYVINVOINTI SEKÄ NIIHIN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 

Työn tärkeys ei liity pelkästään siitä saatavaan tulon lähteeseen, vaan työ sisältää keskeisiä 

osia elämästämme sisällyttäen meidät työyhteisöön ja asettaen meidät työn johtamalle 

polulle. Tutkimuksen kannalta on tärkeää tarkastella sosiaalityötä erityisesti 

työhyvinvoinnin ulottuvuuden kautta. Tässä luvussa tuon esille millaisia eri merkityksiä 

työhyvinvoinnille annetaan ja millaiset eri tekijät vaikuttavat työssä koettuun hyvinvointiin.  

 

Psykososiaalisten tekijöiden vaikutuksella on ollut keskeinen rooli työelämän tutkimuksessa 

tutkittaessa työympäristöä sekä sen vaikutusta työterveyteen ja työhyvinvointia koskeva 

tutkimus käsittelee työhyvinvointia eri näkökulmien kautta. Deanin ja kumppaneiden (2006, 

19) mukaan ihminen koostuu fyysisistä, biologisista, sosiaalisista ja psykologisista 

ulottuvuuksista. Mänttäri-van der Kuip (2015, 16) ymmärtää työperäisen hyvinvoinnin 

koostuvan kokonaisvaltaisesti kahden eri ulottuvuuden, positiivisten ja negatiivisten 

ulottuvuuksien kautta. Samaisesti myös Schaufeli ja Salanova (2011, 41) ehdottavat, että 

työssä koettua loppuun palamista ja samaten myös työhön sitoutumista tulee lähestyä 

positiivisten ja negatiivisten ulottuvuuksien kautta.  

 

Baldschun (2018, 61–62) käsittää lastensuojelun sosiaalityön työhyvinvoinnin 

moniulotteiseksi neliulotteiseksi malliksi, joka käsittää sosiaalisen, emotionaalisen 

(affektiivinen), ammatillisen ja psykosomaattisen hyvinvoinnin. Sosiaalisen hyvinvoinnin 

ulottuvuus puolestaan määritellään kolmen eri ulottuvuuden kautta, joita ovat 

organisaatioilmapiiri, tiimityö sekä johtamistyyli. Myös Hakanen (2009, 5) korostaa, ettei 

mustavalkoiseen ajatteluun työpaikkojen työolosuhteita tutkittaessa pidä ryhtyä. Samalla 

kun työntekijä voi kokea työssään ristiriitoja, kiirettä ja epävarmuutta, voi hän samalla 

innostua työstään ja nauttia sen jakamisesta kollegoiden kanssa. Schaufelin ja Salanovan 

(2011, 43) mukaan työntekijän yksilöllistä sitoutumista työhön tulisi arvioida ilmapiirin 

vaikutusten kautta.  

 

Vaikka työhyvinvoinnin käsitteitä voi tarkastella sekä positiivisesta että negatiivisesta 

näkökulmasta, eivät ne keskenään sulje pois toinen toistaan. Esimerkiksi johtaminen 

voidaan kokea sekä työssä jaksamisen ja jatkamisen kannalta merkityksellisenä suuntaan tai 
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toiseen riippuen siitä, onko koettu johtaminen vaikuttanut työntekijään positiivisesti tai 

negatiivisesti. Tässä tutkimuksessa työhyvinvointi nähdään kokonaisvaltaisena 

hyvinvointina sen monien eri aspektien kautta ja työhyvinvoinnin käsitettä tullaan avaamaan 

negatiivisista ja positiivisista lähtökohdista. Sosiaalityön työnhyvinvointia määritellään siis 

Mänttäri-van der Kuipin (2015) ehdottoman kaksijakoisuuden kautta. Tällä pyritään siihen, 

että käsitettä ei avata vain negatiivisessa merkityksessä, vaikkakin sosiaalityön 

työhyvinvointia koskeva tutkimuskirjallisuus vaikuttaisi siihen keskittyvänkin. Tässä 

tutkielmassa tarkastelen ensin työhyvinvoinnin negatiivisia ulottuvuuksia. Jatkan tämän 

jälkeen tarkastelua työhyvinvoinnin positiiviseen ulottuvuuteen, jolloin voin 

tutkimuskirjallisuuden kautta myös tarkastella negatiivisen ulottuvuuden aspekteja eri 

näkökulmasta.  

 

2.1 Työhyvinvoinnin negatiiviset ulottuvuudet  

 

Työhyvinvointia koskeva tutkimuskirjallisuus vaikuttaisi keskittyvän negatiivisen 

ulottuvuuden osalta työkuormituksen käsitteeseen, joka on myös tämän tutkimuksen 

keskeisin käsiteltävä aihe. Kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset ovat piirtäneet 

sosiaalialan ammattilaisten työoloista hyvin kuormittuneen, työpaineistuneen ja 

huolestuneen kuvan. Sosiaalityö on alana tunnettu stressaavasta asemastaan ja 

työntekijöiden huono pysyvyys on keskeinen huolenaihe. Vaikka loppuun palamista voi 

esiintyä missä ammatissa vain, on sosiaalityöntekijät enemmän haavoittuvaisia sille 

huonojen työskentelyolosuhteiden, paperitöiden määrän ja pitkien työskentelyaikojen 

vuoksi. Sosiaalityö on ammatti, joka voi aiheuttaa suurta stressiä ja työuupumusta. Työssä 

herättää huolta myös korkeat epäpätevyyden tasot johtuen työntekijöiden vaihtuvuudesta. 

(mm. Blomberg ym. 2015; Salo ym. 2016; Junnonen ym. 2019.) 

 

Tässä tutkimuksessa työn kuormittavuuden käsite ymmärretään osana työhyvinvoinnin 

kattokäsitettä. Tutkimuksissa työhyvinvoinnin negatiivisia ulottuvuuksia käsitellään useiden 

eri termien kautta, joihin lukeutuu hyvinvoinnin lisäksi työpahoinvointi, työkuormitus, 

työssä jaksaminen ja jatkaminen. Sosiaalityöhön vaikuttaa luonteensa puolesta paljon 

yhteiskuntamme tilanne sekä poliittiset suuntaukset ja myös niiden merkitystä koettuun 

työhyvinvointiin tulen avaamaan. 
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Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttaa keskeisesti resurssivajaus. Resursseilla 

voidaan tarkoittaa yleisesti ymmärrettyjä työntekijäresursseja. Resurssivajauksella voidaan 

tarkoittaa myös muuten työhön keskeisesti vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi palveluiden 

puutetta tai vajavuutta. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on keskitytty työntekijäpulaan ja 

sosiaalityöntekijäpulasta on puhuttu aktiivisesti jo ainakin toistakymmentä vuotta (esim. 

Forsman 2010) ja työkuormituksesta puhuttaessa nostetaan lähes poikkeuksetta esiin 

työntekijäpula. Erityisesti lastensuojelua on kuormittanut riittämättömät resurssit ja pula 

tarvittavista työntekijöistä (Mänttäri-van der Kuip 2015, 74) ja lastensuojelujärjestelmää 

uhkaa jatkuva työntekijöiden vaihtuminen. Vaikka vaihtuvuutta voi osaksi selittää 

lastensuojelutyön rakenteilla, on henkilövaihtuvuuden syyksi esitetty myös työtaakan 

suuruutta, ammatillisen osaamisen puutetta ja vaillinaista perehdytystä työtehtäviin. 

(Alhanen 2014, 50–51.) 

 

Suomessa työntekijäpulaa on vuosien mittaan yritetty paikata erilaisilla toimenpiteillä, kuten 

muodollisesti epäpätevän sijaiskelpoisuudella, yliopistopaikkojen määrän lisäämisellä ja 

sosiaalityön rakenteellisilla muutoksilla, kuten perustoimeentulotuen maksatuksen 

siirtämisellä Kelalle.  Vuoden 2022 alusta voimaan tullut lakimuutos kasvattanee 

resurssipulaa entisestään. Muutoksen myötä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä saa olla 

asiakaslistallaan 30 lasta. Siirtymäaikaa muutokselle on vuoteen 2024 alkuun saakka. 

(Lastensuojelulaki 13 b §). Uudistuksen myötä aukeaa paikka 359 uudelle 

sosiaalityöntekijälle 2024 vuoteen mennessä. Yliopistojen aloituspaikkojen määrän tarpeen 

on arvioitu kasvavan vuoteen 2027 mennessä 200 paikalla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2021.) 

 

Erityisesti vaativan lastensuojelun sosiaalityön tekeminen yksin näyttäytyy vakavana 

riskitekijänä työntekijän näkökulmasta. Syinä yksintekemiseen voi olla työn tekemisen 

kulttuurin ja organisaatiokulttuurin lisäksi resurssien puute tai kunnan pieni koko. (Kananoja 

2018, 15.) Mänttäri-van der Kuipin (2022, 38–39) tutkimus nostaa lastensuojelun 

palvelujärjestelmän rakenteellisista tekijöistä ammattilaisten toimintamahdollisuuksia 

haastaviksi tekijöiksi palvelujärjestelmän monimutkaisuuden, pirstaleisuuden ja 

resurssiniukkuuden. Resurssiniukkuus näyttäytyy erityisesti työajan riittämättömyytenä, 

kun käytössä oleva työaika ei riitä sekä kiireettömiin kohtaamisiin asiakkaiden kanssa että 

suhteiden rakentamisiin niin asiakkaisiin kuin yhteistyötahoihin ja oman työyhteisön 

jäseniin.  
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Sosiaalityön tekemistä varjostaa siis usein vajavaiset resurssit, joka aiheuttaa ristiriitoja 

todellisten työtehtävien ja toivottujen tehtävien välille. Ristiriitaa syntyy, kun 

sosiaalityöntekijä ei pysty tekemään työtä ammatillisen etiikkansa edellyttämällä tavalla 

esimerkiksi paneutumalla asiakkaan tilanteeseen syvemmin (Saarinen, Blomberg, & Kroll 

2012, 406; Mänttäri-van der Kuip 2015, 75–76) tai ristiriita voi syntyä organisaation 

tavoitteiden sekä ammatillisten arvojen ja asiakkaiden tarpeiden välillä (Jessen 2010, 12). 

Mänttäri-van der Kuipin (2013, 10) tutkimuksen mukaan lähes 40 % sosiaalityöntekijöistä 

koki mahdollisuutensa tehdä ammattieettisesti vastuullista työtä heikentyneen viimeisen 

kolmen vuoden aikana. Toivottujen ja todellisten työtehtävien välinen ristiriita aiheuttaa 

työntekijälle stressiä, uupumusta sekä työn hallitsemattomuuden tunnetta (Meltti & Kara 

2009, 33). Vaikeus toimia eettisesti on madaltanut sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia 

puuttua asiakkaiden ongelmiin tarvittavan ajoissa (Mänttäri-van der Kuip 2015, 60) ja osaa 

suomalaista sosiaalityötä kehystääkin tilanne, jossa riittämätön määrä työntekijöitä yrittää 

jatkuvasti selvitä kasvavan asiakas- ja työmäärän kanssa (Alhanen 2014, 41). 

 

Tutkimuskirjallisuus kuvaa ristiriitaa sekä toivottujen ja todellisten työtehtävien väliseksi, 

että työn vaatimusten ja resurssien väliseksi ristiriidaksi. Työntekijä voi ratkaista ristiriidan 

lopulta pakenemalla, eli lopettamalla kyseisessä työtehtävässä. Tämä luo puolestaan korkean 

vaihtuvuuden noidankehää, jossa työkuormituksen ongelmia on entistä vaikeampaa 

ratkaista. (Astvik, Melin, & Allvin 2014, 60.) Astvikin ja kumppaneiden (2014, 55–60) 

tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijät käyttävät erilaisia strategioita ratkaistakseen 

vaatimusten ja resurssien välistä ristiriitaa. Strategiat sisältävät työntekijän omaa joustoa 

työtehtävien suorittamiseksi tehostamalla työntekoa esimerkiksi ylitöillä ja taukojen 

pitämättömyydellä, heikomman työskentelytason hyväksymistä, irrottautumista ja 

etääntymistä omasta työyhteisöstä sekä -tehtävästä sekä oman äänen käyttöä protestoimalla 

työskentelyolosuhteita kohtaan.  

 

Vaikka esitetyt strategiakeinot voivat antaa yksilöllisiä kokemuksia työssä pärjäämisestä ja 

ristiriitojen välisen epätasapainon hallitsemisesta, voivat ne johtaa lopulta työhyvinvoinnin 

heikkenemisen kokemukseen. Sosiaalityöntekijöiden yleisestä työhyvinvoinnin laskusta 

kertoo Mänttäri-van der Kuipin (2015, 56) tutkimus vuodelta 2015. Sosiaalityöntekijöistä 

43 prosenttia koki työhyvinvoinnin laskeneen viimeisten kahden vuoden ajalta, kun 

vastaavasti työhyvinvoinnin paranemista koki 22 prosenttia. Loput vastaajista eivät olleet 
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kokeneet työhyvinvoinnin muutosta suuntaan tai toiseen. Astvikin ja kumppaneiden (2014, 

56–57) mukaan työntekijä voi kokea tehottomuuden tunnetta sekä suorituskyvyn 

heikkenemistä tehostaessaan työskentelyä tasolle, jolla pitkäkestoisesti ei pysty 

työskentelemään. Oman työn vaatimusten vähentäminen voi puolestaan luoda moraalisia 

ristiriitoja, kun työntekijä joutuu itse tekemään tietoisen valinnan oman hyvinvoinnin ja 

työnsä laadun välillä.  

 

Todettavaa on, että työssä koetut ristiriidat sekä resurssipula vaikuttavat työssä koettuun 

työn kuormitukseen. Työkuormituksen kysymys on hyvin keskeinen sosiaalityöntekijöiden 

työhyvinvoinnista puhuttaessa, sillä sekä kansainvälisten että kotimaisten tutkimusten 

mukaan sosiaalityöntekijät ovat hyvin kuormittuneita työssään. Tutkimuksen mukaan 

suomalaiset sosiaalityöntekijät ovat muita pohjoismaisia sosiaalityöntekijöitä 

kuormittuneempia. Suomessa 61 prosenttia vastanneista ilmoitti kokevansa työssään 

raskasta työtaakkaa, vastaavasti luvun olleen 33–42 prosentin välillä Norjassa, Ruotsissa ja 

Tanskassa. Myös kokemus rooliristiriidoista oli naapurimaita suurempi. (Blomberg ym. 

2015, 2099.) 

 

Suomalaiset sosiaalityöntekijät kokevat työssään enemmän kuormitusta verrattuna 

psykologeista, lastentarhaopettajista ja erityisopettajista luotuun verrokkiryhmään. Tulosta 

on selitetty sosiaalityön luonteella. Sosiaalityöntekijöissä määräaikaisten osuus oli suurta 

verrattuna verrokkiryhmään. (Junnonen ym. 2019, 160.) Yleisesti suomalaista sosiaalityön 

kuormittuneisuutta on selitetty pätevien sosiaalityöntekijöiden pulalla, suuremmilla 

asiakasmäärillä, niukoilla taloudellisilla resursseilla ja jatkuvilla sosiaalisilla ongelmilla 

(Blomberg ym. 2015, 2102). Lisäksi työn suorittamista vaikeuttaa ja työn kuormittavuutta 

lisää palveluiden ja resurssien puutteen lisäksi paperitöiden määrä, jatkuvat 

organisaatiouudistukset sekä yhteisesti luotujen käytäntöjen puute. Sosiaalityössä kasvanut 

hallinnollinen työ ja sen tuomat ylimääräiset työtunnit on liitetty yhdeksi 

mielenterveyshäiriöitä lisääväksi tekijäksi. (Huxley ym. 2005, 1067 & 1070). Työssä koettu 

henkinen kuormitus voi johtaa tahattomaan huolimattomuuteen työtehtävissä, 

kyynistymiseen ja työmotivaation laskemiseen sekä lopulta uupumiseen ja loppuun 

palamiseen (Alhanen 2014, 44).  

 

Työkuormituksen lisääntymiseen on liitetty myös asiakkaiden moniongelmaisuuden 

lisääntyminen, niiden ratkaisemiseksi tarvittava ongelmanratkaisukyky ja päätöksenteko, 
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asiakasvastuu sekä asiakkaiden tunteiden vastaanottaminen ja käsitteleminen (Laine ym. 

2010, 26). Näiden lisäksi sosiaalityön arkea voi kuormittaa myös ”arkirämpiminen”, jolloin 

kuormittavaa rutiiniarkea raamittaa asioiden hidas eteneminen. Asioiden etenemättömyys 

voi johtua asiakkaan sitouttamattomuudesta tai yhteistyökumppaneiden aikatauluista ja 

palveluiden riittämättömyydestä. Kuormittava arki voi siis rakentua asioiden paikallaan 

polkemisesta, rutiininomaisista työtehtävistä ja eri ratkaisuvaihtoehtojen punninnasta. 

(Forsman 2010, 94–95.)   

 

Sosiaalityöstä puhuttaessa täytyy esille nostaa myös työuupumus (burnout). 

Työuupumuksella tarkoitetaan fyysistä, emotionaalista ja henkistä uupumusta, joka voi 

aiheutua pitkäaikaisesta panoksesta vaativiin työtilanteisiin (McFadden, Campbell & Taylor 

2015, 1547). Vaikka Schaufelin ja Salanovan (2011, 44) mukaan työuupumus ja työhön 

sitoutuminen tulee pitää tutkimuksissa erillisinä osa-alueina, voi tietyissä olosuhteissa 

työhön sitoutuminen johtaa työuupumukseen. Esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, jossa 

työntekijä antaa työlleen paljon henkilökohtaista panostaan saamatta asianmukaisia tuloksia 

panoksestaan. Kuormittavuuden käsite voidaan nähdä myös henkisenä kuormana, joka 

jollain tavalla estää tai vaikeuttaa työssä jaksamista. Mänttäri-van der Kuip (2015b) 

tarkastelee sosiaalityöntekijöiden hyvinvointia moraalisen ahdistuksen käsitteen kautta. Hän 

käyttää moraalisen ahdistuksen käsitettä kuvatessaan sosiaalityöntekijöiden emotionaalista 

kuormitusta, kun he eivät pysty toteuttamaan työtään eettisesti kestävällä tavalla.  

 

Muita työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä pidetään tutkimusten mukaan 

työskentelysektoria. Erityisesti keskusteluissa nostetaan esille lastensuojelun kasvava 

asiakasmäärä, kuormittava työ ja resurssipula (McFadden ym. 2015, 1547) ja 

lastensuojelussa työskentelevät sosiaalityöntekijät kokevat muita sosiaalityöntekijöitä 

enemmän kuormitusta (Saarinen ym. 2012, 411; Mänttäri-van der Kuip 2015, 63). 

Baldschunin (2018, 61–62) mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden emotionaalinen ja 

psykosomaattinen jaksaminen on muita sosiaalityön ammattilaisia heikompaa ja 

lastensuojelussa koetaan enemmän työuupumusta. Tutkimuksen mukaan lastensuojelutyön 

emotionaaliset vaatimukset korreloivat läheisesti sosiaalityöntekijöiden psykosomaattisen 

terveyden kanssa. Lastensuojelun sosiaalityötä työtä kuormittaa kuormittava rutiiniarki, 

ihmissuhteiden suuri määrä, pelko, toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa sekä työssä 

kohdatut rankat tunteet ja asiat (Forsman 2010, 94). 
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Työskentelysektorin lisäksi myös työnantajalla on vaikutusta työhyvinvoinnin 

kokemukseen. Raskaasta työtaakasta sekä ristiriitojen kokemuksen määrästä kärsivät 

enemmän julkisella sektorilla työskentelevät (Saarinen ym. 2012, 410; Blomberg 2015, 

2099). Työkokemuksen vähyys puolestaan vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin 

(Baldschun 2018, 63) ja työ vaikuttaisi kuormittavan erityisesti naispuolisia vähäisellä 

työkokemuksella olevia sosiaalityöntekijöitä (Blomberg ym. 2015, 2099; Mänttäri-van der 

Kuip 2015, 63). Kokemukseltaan nuoremmat sosiaalityöntekijät ovat resurssivajeisissa 

työskentelyoloissa huolissaan enemmänkin ammatillisesta eristäytymisestä ja tuen 

puutteesta, kun taas vanhemmat ovat enemmän huolissaan itse resurssien puutteesta ja 

luottamuksen sekä valvonnan puutteesta. Samalla kun nuoret tuntevat eristäytymistä, 

senioreilla on kehittyneitä kommunikaatiotaitoja, jotka auttavat heitä tehokkaaseen 

yhteistyöhön. (Berlanda ym. 2017, 8.)  

 

Tutkimuksen kannalta on merkityksellistä avata myös tekijöitä, jotka vaikuttavat 

työntekijöiden halukkuuteen jatkaa omassa työssään, sillä työkuormitukseen vaikuttaa 

keskeisesti henkilöstön vaihtuvuus ja resurssipula. Tutkimuskirjallisuudessa alan vaihtuvuus 

nähdään johtuvan organisaatiopohjaisista tekijöistä, ei niinkään työntekijöiden yksilöllisistä 

tekijöistä (McFadden ym. 2015, 1558). Huxleyn ja kumppaneiden (2005, 1072) mukaan, 

joka neljäs sosiaalityöntekijöistä halusi vaihtaa työpaikkaa ja viidesosalla oli konkreettisia 

suunnitelmia työpaikan vaihtoon liittyen. Yleisempää oli siirtyä toiseen sosiaalityön 

tehtävään, mutta melkein yhtä yleistä oli vaihtaa alaa kokonaan. Niillä työntekijöillä, jotka 

halusivat vaihtaa toiseen sosiaalityön tehtävään, oli pääasiallisena syynä kollegiaalisen ja 

johdon tuen puute. Muita halukkuuteen jatkaa omassa työtehtävässään vaikuttavia 

organisatorisia tekijöitä on suuret hallitsemattomat asiakasmäärät ja työkuormat, pelolla 

johdettu sekä hyökkäävä organisaatiokulttuuri, kilpailukyvytön palkkaus, työntekijöiden 

arvostuksen puute, liiallinen hallinnollinen työ sekä riittämätön perehdytys ja puutteellinen 

esihenkilön tuki (Ellet ym. 2007, 273–274; McFadden ym. 2015, 155; Berlanda ym. 2017, 

8). Myös kotimainen tutkimus lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä tunnistaa samanlaisia 

taustatekijöitä työn vaihdon halukkuudelle. Työyhteisössä tapahtuneella 

organisaatiomuutoksella oli eniten vaikutusta ammattilaisen haluun vaihtaa työtä. Toisena 

merkittävänä tekijänä oli työkokemuksen määrä. Mitä enemmän työkokemusta vastaajalle 

oli kertynyt lastensuojelun työstä, sitä vähemmän hänellä ilmeni halukkuutta vaihtaa työtä. 

(Matela 2009, 90.) 
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Vaikka halukkuus vaihtaa työpaikkaa nähdään pääsääntöisesti johtuvan organisatorisista 

tekijöistä, on myös jotain sisäisiä tekijöitä tunnistettu. Sisäisistä tekijöistä halukkuuteen 

lähteä vaikuttaa pääosin työn vastuullisuuteen liittyvä koettu pelko ja ahdistus (Ellet ym. 

2007, 274). Se, että nähdäänkö työn vastuullisuuteen liittyvä pelko enemmän olevan peräisin 

sisäisistä vai ulkoisista tekijöistä voidaan selittää osaksi myös työntekijän henkilökohtaisilla 

ominaisuuksilla, joita käsitellään tarkemmin työhyvinvoinnin positiivisten ulottuvuuksien 

kohdalla. Kuitenkin ahdistuksen ja pelon kokemus voi olla yhteydessä esimerkiksi heikkoon 

perehdytykseen tai sosiaalisen tuen puutteeseen. Ahdistus yhdistettynä työn 

moraalikäsitykseen voi aiheuttaa työntekijälle moraalista ahdistusta. Moraalista ahdistusta 

kokevat työntekijät olivat haluttomampia jatkaa omassa työssään sekä olivat enemmän 

töistään sairaslomalla. Moraalista ahdistusta kokevat kokivat harvemmin työhönsä liittyvää 

innostusta, inspiraatiota ja ylpeyttä. (Mänttäri-van der Kuip 2015, 92.)  

 

Halu työpaikan vaihtoon ei vaikuttaisi olevan täysin kytköksissä haluun vaihtaa ammattia. 

Matelan (2009, 87) tutkimuksen mukaan lastensuojelun työntekijöillä ilmeni 

kyselytutkimuksen perusteella enemmän halua vaihtaa työpaikkaa kuin ammattia. Kuitenkin 

vaikka lastensuojelu koetaan itselle sopivana ammattialana, yli puolet kotimaisista 

lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä oli harkinnut useammin kuin kerran vuoden sisään 

vaihtavansa ammattia ja kansainvälisen tutkimuksen mukaan lähes puolet oli harkinnut 

todennäköisesti tai melko todennäköisesti etsivänsä uuden työn vuoden sisään (Matela 2009, 

103; Tham 2007, 1239). Lastensuojelun sosiaalityöntekijät voivat usein olla samanaikaisesti 

emotionaalisesti uupuneita, mutta tyytyväisiä työhönsä. Tämä vaikuttaisi liittyvän 

työntekijän kykyyn saada iloa muiden auttamisesta.  

 

Sosiaalisen tuen saaminen sekä esihenkilöltä että kollegoilta nousee tärkeäksi (Stalker ym. 

2007, 188; Jessen 2010, 11) ja työn jatkamisen halukkuuteen vaikuttaa vahvasti työssä 

koettu esihenkilön tuki ja johtaminen. Forsman (2010, 72–74) selvitti lastensuojelun 

työntekijöiden työssä jaksamista ja jatkamista. Työlle tarjottu tuki näyttäytyi tärkeämpänä 

vähemmän aikaa työtehtävissä olleille, jotka kokivat enemmän tyytymättömyyttä työlle 

tarjotun tuen suhteen kuin pidempään työssä olleet. Huxleyn ja kumppaneiden (2005, 1075) 

mukaan työstä koettuun stressiin on yhteydessä työnantajan kohtelu työntekijöitä kohtaan. 

Erityisesti ymmärtämättömyys ongelmakohtien vaikutuksesta työntekijän arjessa nostaa 

stressitasoa. Johtamisen ongelmat vaikuttavat johtuvan johtamisen rakenteista, 

puutteellisista johtamistaidoista ja liian suuresta johdettavien asioiden määrästä. Myös 
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jatkuvasti muutoksessa olevat organisaatiot luovat vakiinnuttamattomia 

johtamisjärjestelmiä, joka vaikeuttaa työn organisoimista merkittävästi. (Alhanen 2014, 46.)  

 

Sosiaalityö on luonteeltaan vahvasti yhteiskuntaamme sidoksissa, eikä siten 

työhyvinvoinnin käsitettä voi tarkastella pelkästään työntekijästä tai työnantajasta lähtöisin 

olevista seikoista. Hyvinvointivaltiotamme on muokattu yhä enemmän markkinatalouden 

pelisääntöjä noudattavaksi järjestelmäksi (Mänttäri-van der Kuip 2013, 5) ja siten myös 

organisatoriset muutokset, ratkaisut sekä odotukset työntekijöille ovat yhteydessä 

yhteiskuntamme rakenteisiin ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Mänttäri-van der Kuip (2015) 

kuvasi jo vuonna 2015 sosiaalityön joutuneen ahtaalle silloisten 

hallitusohjelmaneuvotteluiden lopputulemana olleiden säästöjen, sopeutuksien ja kipeiden 

päätösten johdosta eikä paine tehokkuuteen ole uusi ilmiö. Mänttäri-van der Kuip uskoi 

kiristyvää menoa olevan myös tuleville vuosille sosiaalityöntekijöille ja heidän 

asiakkailleen. Sosiaalityöntekijöillä on ollut suositusten vastaisesti liikaa asiakkaita jo 

pitkään ja työntekijät ovat kokeneet myös painetta suuremmalle tehokkuudelleen työssään. 

Työhön kohdistuvat tehokkuus- ja säästöpaineet heikentävät työntekijän mahdollisuutta 

toteuttaa eettisesti kestävää sosiaalityötä. (mt. 2015, 58 & 75–76).  

 

Sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuteen toteuttaa ammatillisia tehtäviään vaikuttaa heidän 

vapautensa toimia. Yhteiskunnassa on kohdistettu pitkään huomiota yksittäisiin 

sosiaalityöntekijöihin ja heidän käyttäytymistään on ruodittu sen sijaan, että olisi enemmän 

keskitytty käyttäytymiseen vaikuttavaan organisaatioon ja rakenteellisiin ongelmiin 

taustalla. (Welbourne 2011, 414; Mänttäri-van der Kuip 2015, 17.) Erityisesti mahdollisuus 

oli heikentynyt niillä työntekijöillä, joilla oli lisääntynyttä organisatorista tilivelvollisuutta 

(Mänttäri-van der Kuip 2013, 10–11). Organisatorisella tilivelvollisuudella tarkoitetaan 

sosiaalityöntekijän vastuuta huolehtia organisaatioidensa rajallisten ja supistuvien resurssien 

mahdollisimman tehokkaasta käytöstä samalla kun työntekijöihin kohdistuu tehokasta 

valvontaa, arviointia ja kontrollia. Tämän organisatorisen tilivelvollisuuden voidaan katsoa 

olevan osa markkinoitumisen kääntöpuolta, mutta myös sosiaalityöntekijään julkisena 

toimijana kohdistuvaa vastuuta ja oikeellisuutta.  (mt. 2013, 6.) Tehokkuus- ja 

talouspaineiden lisäksi työhyvinvointiin ja työssä koettuun työuupumukseen vaikuttaa 

yhteiskunnallinen arvostus (Meltti & Kara 2009, 32) ja siten sosiaalityön yhteiskunnallista 

arvostusta ja asemaa tulee parantaa sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään ruotimaan 
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yksittäisten työntekijöiden ammatillisia epäonnistumisia tai työskentelyolosuhteiden 

haastavuutta.  

 

2.2 Työhyvinvoinnin positiiviset ulottuvuudet  

 

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnista saa tehtyjen tutkimusten perusteella hyvin 

negatiivissävytteisen ja paineistetun kuvan. Kuten todettu, työhyvinvointia ei voida 

mustavalkoisesti käsitellä vain negatiivisten ulottuvuuksien kautta, varsinkin jos 

sosiaalityön yhteiskunnallisen aseman toivotaan julkisuudessa parantuvan. Norjassa 

toteutetun tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijät ja esihenkilöt ovat tyytyväisiä työhönsä 

sosiaalipalveluissa, vaikka he kokevat työssään aikapaineita, resurssipulaa ja raskaita 

työtaakkoja (Jessen 2010, 10). Vaikka tutkimuskirjallisuus käsittelee työhyvinvointiin 

negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä pääasiallisesti ulkoisten tekijöiden kautta myös yksilön 

sisäiset tekijät voivat vaikuttaa työssä koettuun työhyvinvointiin positiivisesti. Käsittelen 

työhyvinvoinnin positiivisia ulottuvuuksia sekä ulkoisten tekijöiden että sisäisten tekijöiden 

kautta. Ulkoisiksi tekijöiksi lukeutuu työnantajaan, työyhteisöön sekä organisaatioon 

liittyvät tekijät. Sisäiset tekijät ovat henkilön omiin voimavaroihin tai muihin 

henkilökohtaisiin seikkoihin liittyviä tekijöitä.  

 

Yhdeksi työhyvinvointiin ulkoisesti vaikuttavista tekijöistä nostetaan kotimaisessa 

tutkimuksessa työyhteisölliset voimavarat. Työyhteisölliset voimavarat ovat keskeisesti 

tärkeitä sosiaalityöntekijän subjektiiviselle työhyvinvoinnille. Työyhteisölliset voimavarat 

koostuvat luottamuksesta työkollegoiden ja esimiehen tukeen ja osaamisen sekä 

työyhteisöllisyyden kokemuksesta. Nämä voimavarat voivat myös suojata työntekijää 

työpahoinvoinnilta antamalla suojaa työn kuluttaville vaikutuksille. (Mänttäri-van der Kuip 

2015a, 15.) Erityisesti lastensuojelun sosiaalityö nostetaan esille työyhteisöllisyyden 

tärkeydestä puhuttaessa. Lastensuojelun työn luonne vaatii jatkuvaa yhteistä jaettua 

reflektiota kollegoiden kesken ja työssä jatkamista tukeekin hyvä tiimityö sekä työn 

haasteista ja tarpeista tietoinen esihenkilöstö (Pösö & Forsman 2013, 655–656).  

 

Luottamus ja keskinäinen kunnioitus tukevat työtyytyväisyyttä (Berlanda ym. 2017, 7) ja 

Mänttäri-van der Kuipin (2015, 62) tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijät kokevat 

yhteisöllisyyttä ja luottamusta työyhteisöönsä saaden kollegiaalista tukea tarpeen 

mukaisesti. Yhteys ja luottamus lähiesihenkilöihin ei kuitenkaan ole yhtä vahvaa kuin 
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työyhteisöön koettu yhteys. Esihenkilöstöltä odotetaan tukea työn ja vapaa-ajan välisen 

ristiriidan ratkaisemiseksi ja esihenkilön tuki vaikuttaa lieventävänä seikkana työn ja vapaa-

ajan ristiriitojen vaikutuksessa hyvinvointiin (Lizano ym. 2014, 184). Myönteinen johtamis- 

ja organisaatiokulttuuri ja sitä myöten työssä koettu optimismi lieventää työssä koetun työn 

hallitsemattomuuden tunteen vaikutusta ja vaikuttaa siten työhön sitoutumiseen (Salminen, 

Mäkikangas, & Feldt 2014, 72). Esihenkilöstön tulisi siis pyrkiä luomaan 

organisaatiokulttuuria, joka edistää perheen ja työn tasapainottamisessa esimerkiksi 

lyhennetyn työviikon, etätyön tai joustavan työajan kautta (Lizano ym. 2014, 185) ja 

ylläpitää myönteistä ja optimistista asennetta haastavien tilanteiden aikoina kuitenkin 

tiedostaen työssä vallitsevat haasteet. Työhyvinvointia tukeva esihenkilöstö johtaa 

työntekijöitä arvostaen tarjoten työntekijöilleen laadukasta perehdytystä (Ellet ym. 2007, 

274).  

 

Työyhteisöllisten voimavarojen lisäksi sosiaalityöntekijät odottavat työnantajan tarjoavan 

hyvin perinteisiä keinoja työhyvinvointinsa tueksi. Työn vaihtamiseen vaikuttaa työntekijän 

työtyytyväisyys ja -sidonnaisuus. Mitä enemmän työntekijä on tyytyväinen työoloihinsa ja 

työtovereihinsa, työn johtamiseen, palkkaan ja työsuhde-etuihin, sitä epätodennäköisemmin 

hän suunnittelee työpaikan vaihtoa (Ellet ym. 2007; 274, Matela 2009, 104; Baldschun 2018, 

63). Työn ulkoisista tekijöistä organisatorisen toimintaympäristön kehittämistä pidetään 

tärkeänä. Kehittämiseen tulee ottaa työntekijät mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan, 

sillä työntekijän mahdollisuus vaikuttaa organisaation toimintatapoihin vaikuttaisi olevan 

yhteydessä työtyytyväisyyteen. (Meltti & Kara 2009, 32.) Toimintaympäristön kehittämisen 

lisäksi työntekijälle tulee olla mahdollisuus myös oman työn kehittämiseen (Pösö & 

Forsman 2013, 655). 

 

Työhyvinvointiin liitetään myös työn imun käsite (work engagement). Kun työntekijä kokee 

työssään työn imua, on hän toimissaan tarmokas, sinnikäs ja omistautuvainen suoriutuen 

aloitteellisesti ja uudistushakuisesti sekä muodollisesta että vapaaehtoisesta työpaikan 

toiminnasta. Työn imua edellyttää työnantajan toiminnalla ja johtamisella varmistetut työn 

voimavarat, joilla työntekijän itsenäisyyttä, pärjäämistä ja yhteenliittymistä koskevat 

perustarpeet tyydytetään. (Hakanen 2009, 15.) Työn imu voidaan nähdä työhyvinvointiin 

sisäisesti vaikuttavaksi tekijäksi, mutta kuten Hakanen työn imun käsitettä määrittelee, 

tarvitaan työn imun kokemuksen taustalle onnistuneet työnantajan tarjoamat puitteet, kuten 

mahdollisuudet työn hallittavuuteen. Työn hallittavuuden kokemuksella on keskeisesti 
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merkitystä koettuun työhyvinvointiin (mm. Meltti & Kara 2009, Baldshun 2018). Työn tulisi 

olla samalla vaihtelevaa ja monipuolista sekä haastavaa, mutta myös hallittavissa 

sosiaalityön keinoin niin, että sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus saavuttaa työssä halutut 

vaikutukset ja tavoitteet. Työn hallittavuuden tunne on yhteydessä työtyytyväisyyteen sekä 

työuupumukseen. (Meltti & Kara 2009, 32–33.)  

 

Vaikka on paljon tutkittua tietoa sosiaalityön haastavuudesta, on myös tutkittu sitä, miten 

työntekijät kokevat työn palkitsevana. Sosiaalityöntekijät kokevat työnsä inspiroivana ja 

ovat innostuneita siitä. Työn yleisimmin koettu positiivinen puoli on innostumisen ja 

nautinnollisuuden kokemus intensiivisen työn tuloksena. Työhyvinvoinnin kokemus liittyy 

keskeisesti työssä jatkamisen halukkuuteen. (Mänttäri-van der Kuip 2015, 54–57.) Vaikka 

lastensuojelun sosiaalityöstä nostetaan esille paljon negatiivisia puolia, on työn tärkeimpänä 

motivaationa sitoutuminen lasten ja näiden perheiden elämään sekä mahdollisuus tehdä 

myönteisiä muutoksia siinä (Pösö & Forsman 2014, 658).   

 

Iällä ja kokemuksella näyttäisi olevan positiivisia vaikutuksia työssä pärjäämiseen ja työn 

hallitsemisen kokemukseen. Ikä korreloi positiivisesti sosiaalityöntekijän omaan kykyyn 

hallita negatiivisia tunteita, joita syntyy monimutkaisten tilanteiden käsittelystä (Berlanda 

ym. 2017, 7). Pösön ja Forsmanin (2013, 657) mukaan aloittelevien ja kokeneiden 

sosiaalityöntekijöiden välillä on eroja siinä, miten he priorisoivat työtehtäviään. 

Kokeneemmat työntekijät ovat löytäneet tapoja tehdä työtä tavalla, joka tekee 

lastensuojelutyöstä palkitsevaa. Keskeisintä on asiakastyön ja asiakasosallisuuden tärkeyden 

painottaminen muun työn edelle. Aloittelevat sosiaalityöntekijät pyrkivät enemmän 

tasapainottelemaan organisaation ja asiakkaan odotusten välillä ollen vähemmän 

omistautuneita asiakkailleen. Baldschunin (2018, 63) tutkimuksen mukaan korkeaa 

työhyvinvointia korreloi työpaikan muutosten hyväksyminen sekä työn hallinta ja ikä 

vaikuttaa näihin myönteisesti.  

 

Työssä pysymistä ja työhyvinvointia tukevia asioita on tutkittu erityisesti lastensuojelun 

kentällä työn korkeasta vaihtuvuudesta johtuen. Lastensuojelutyössä työntekijän 

pysymiseen vaikuttavat työntekijän ammatillinen sekä henkilökohtainen sitoutuminen 

ammattiin ja asiakkaisiin ja suurimpia motiiveja tehdä lastensuojelutyötä on nähdä 

tilanteiden parantuvan tai olla myötävaikuttamassa positiiviseen muutokseen. Työssä 

pysyvällä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on korkea ammatillinen pätevyys ja työhön 
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tarvittavat tiedot ja taidot sekä realistinen ja ennakkoluuloton asenne työtä kohtaan. Työssä 

tarvitaan hyviä organisaatio- ja ajanhallintataitoja sekä taitoa löytää tasapaino vapaa-ajan ja 

työelämän välillä. (Ellet ym. 2007, 274; Pösö & Forsman 2013, 656.) Taito tasapainotella 

oman vapaa-ajan ja työelämän välillä nostetaan siis myös sisäiseksi tekijäksi, vaikka tukea 

taidon oppimiseen odotetaankin esihenkilöstöltä. Sosiaalityöntekijän työhyvinvointia 

tukeviin ominaisuuksiin yhdistetään myös resilienssi. Resilienssiä omaavat työntekijät 

hallitsevat vastoinkäymisiä ja pyrkivät välttämään työn kielteisiä vaikutuksia tunnistamalla 

vastoinkäymisten seuraamuksia sekä oppimalla niistä. Resilienssin eroavaisuudet ovat 

yksilöllisiä. Resilienssi näkyy siksi jossain työntekijöissä, mutta ei kaikissa. (McFadden ym. 

2015, 1547.) Resilienssi tukee esimerkiksi lastensuojelutyössä tarvittavaa valmiutta 

toteuttaa kiireellisiä työtehtäviä ja päätöksentekoa ja on siten sisäisistä tekijöistä 

positiivisesti työhyvinvointiin vaikuttava asia (Pösö & Forsman 2013, 656).  
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3 KORONAPANDEMIAN AIKAISET SOSIAALIALAN 

TYÖHYVINVOINNIN TUTKIMUKSET 
 

Sosiaalitieteissä on vielä varsin vähän tehtyä tutkimustyötä liittyen koronapandemian 

erilaisiin vaikutuksiin. Syiksi voidaan arvella sosiaalitieteiden yleisen kiinnostuksen 

puutetta pandemiaa kohtaan tutkimuskohteena, koronapandemian vaikutuksen yleisesti 

tutkimustyön hankaloitumiseen sekä julkaisemisen hitautta korkeatasoisissa tieteellisissä 

julkaisuissa. (Harrikari ym. 2021a, 12.) Pandemia on kuitenkin tutkitusti lisännyt 

sosiaalialalla koettua työkuormitusta. Merkittävää työkuormituksen kasvua on koettu 

kaikilla sosiaalialan palvelusektoreilla ja työn kuormittavuuden on koettu lisääntyneen 

pandemia-ajan kuluessa (Ahonen ym. 2020; Harrikari ym. 2021a; McFadden ym. 2021). 

Tässä luvussa avaan aiempia tehtyjä tutkimuksia koronapandemian vaikutuksista 

sosiaalityöhön työntekijän työhyvinvoinnin näkökulmasta.  

 

Koronakriisi toi tullessaan kokonaan uudenlaisia haasteita asiakkaiden elämään ja siten 

vaikutti myös sosiaalityön menetelmiin ja käytänteisiin (Eronen 2021, 71). 

Sosiaalityöntekijät ovat kokeneet useita muutoksia ammatillisissa tehtävissään pandemian 

ensimmäisestä aallosta lähtien. Pandemia on vähentänyt kasvokkain tapahtuvia tapaamisia 

asiakkaiden, yhteistyötahojen sekä työkavereiden kesken. Kotikäyntejä asiakkaille on 

vähennetty ja samanaikaisesti etäyhteydellä suoritettavat tapaamiset ovat lisääntyneet eri 

konteksteissa. Sosiaalialan voi kuvailla kokeneen eräänlaisen digiloikan keväällä 2020, kun 

etäyhteydellä toteutettavien tapaamisten käyttö lisääntyi merkittävästi. (Ahonen ym. 2020; 

Eronen ym. 2020; Harrikari ym. 2021a.) Sosiaalityöntekijät omaksuivatkin etäyhteydellä 

käytettävät menetelmät nopeasti ja mukauttivat ne vastaamaan asiakkaiden tarpeita (Mishna 

ym. 2020, 487).  

 

Pandemia on haastanut sosiaalityötä kokonaisvaltaisesti paljastaen jo olemassa olevien 

haasteiden lisäksi uudenlaisia haasteita ja vaatien sosiaalityöntekijöiltä äärimmäistä 

resilienssiä. Pandemian alussa sosiaalityöntekijöiden pääasiallisena huolenaiheena oli 

asiakkaat ja heidän tarpeisiinsa vastaamisensa. Sosiaalityöntekijät asettuivat koronataistelun 

etulinjaan toimien haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa. (Romakkaniemi 

ym. 2021, 6.) Ammattilaiset ovat kokeneet aiempaa enemmän turvattomuutta ja suurta 

huolta liittyen viruksen tartuttamiseen asiakkaaseen (Harrikari ym. 2021a, 44). On 
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oletettavaa, että tämän kaltainen yhteiskunnallinen kriisi kuormittaa erityisesti sosiaalityötä, 

sillä kansainvälinen terveyskriisi kuormittaa eniten niitä, jotka ovat jo lähtökohtaisesti 

haavoittuvimmissa asemissa. Viruksen haittavaikutuksista kärsii eniten jo entuudestaan 

yhteiskunnan heikoimmat ja syrjäytyneimmät, eli ne asiakaskunnat, joiden kanssa 

sosiaalityössä työskennellään. (Amadasun 2020; Banks ym. 2020; Harrikari ym. 2021.)  

  

Pandemia on tuonut vahvemmin esille sosiaalityön riittämättömät resurssit ja 

työvoimapulan, raskaat työtaakat, henkilöstön vaihtuvuuden sekä irtisanoutumiset 

(Harrikari ym. 2020, 1652). Kotimaisista ammattilaisista lähes puolet on arvioinut 

henkilöstön vaihtuvuuden kasvaneen jonkin verran koronapandemian aikana ja vastaavasti 

31 % vastaajista arvioi henkilöstöresurssien vähentyneen työpaikalla (Ahonen ym. 2020, 5). 

Kuormitukseen on vaikuttanut myös työhön liittyvät tunteet ja huolet, jääminen ilman 

riittävää esimiehen tukea, kohtuuton työmäärä sekä työturvallisuudesta riittämätön 

huolehtiminen työnantajan puolelta. Tartunnoilta suojaavien suojavarusteiden oikeaoppista 

käyttöä on pitänyt opetella itse, sillä työnantaja ei ole juurikaan tarjonnut ohjeistusta niiden 

käyttöön. (Ahonen ym. 2020, 10 & 17.) 

 

Pandemia on tuonut myös uusia mahdollisuuksia sosiaalityön kentälle, kuten asiakkaiden 

tilanteiden näkemisen uudessa valossa ja innovatiivisten ideoiden käytön asiakastyön 

uudistamiseen. Tehtyjen havaintojen perusteella osa asiakkaista on pärjännyt tilanteessa 

hyvin, osan tilanne jopa parantunut. Etäyhteyksien käyttö on toiminut osan asiakkaiden 

kanssa varsin hyvin, tietyissä tilanteissa jopa paremmin kuin kasvokkain tapaaminen.  

(Harrikari ym. 2021, 1655.)  Ahdistuneisuudesta kärsivät asiakkaat ovat päässeet 

osallistumaan paremmin heille tarjottuihin palveluihin, mutta etäyhteyksien käytöstä 

asiakkaan kanssa voi olla myös haittaa. Sosiaalityöntekijä voi joutua eettisen haasteen eteen, 

kun etäyhteydet rajoittavat asiakkaan teknologian puolesta ulkopuolelle. Asiakkaalla voi 

olla myös vaikeuksia päästä keskustelemaan yksityiseen tilaan arkaluontoisista asioista. 

(Mishna ym. 2020, 489.) 

 

Myös muita huolia on esitetty pandemian aikaisiin käytäntöihin liittyen.  Kontaktittomat tai 

vain vähäistä kontaktia sisältävät tapaamiset saattavat jäädä käytäntöön, sillä ne on nähty 

organisaation puolesta tehokkaina ja edullisina (Banks ym. 2020, 579). Erilaisten 

verkkovälitteisten tapaamisten ei ole arvioitu kuitenkaan sopivan kaikille, erityisesti 

haavoittuvassa asemassa oleville asiakkaille (Eronen 2021, 71). Vaikka etäyhteydet ovat 
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olleet osaksi toimivia, ovat sosiaalityöntekijät muistuttaneet kasvokkain tapaamisten 

tärkeydestä (Ahonen ym. 2020, 14).  Etäyhteyksien käyttö on herättänyt 

sosiaalityöntekijöissä myös kysymyksiä yhteyksien luottamuksellisuudesta sekä asiakkaan 

yksityisyydensuojasta niiden käytön yhteydessä (Ahonen ym. 2020, 9–10; Mishna ym. 

2020, 489). Haasteeksi on noussut luottamukselliset ja empatiaa osoittavien ihmissuhteiden 

luominen ja ylläpitäminen puhelimen tai etäyhteyksien kautta samalla yksityisyyttä ja 

luottamuksellisuutta kunnioittaen (Banks ym. 2020, 572) ja erityisenä haasteena on koettu 

tunnetyöskentely asiakkaiden kanssa etäyhteyksiä kautta (Harrikari ym. 2021, 1653).  

 

Myös etätöihin siirtyminen aiheuttaa mahdollisia haasteita työyhteisöllisiin voimavaroihin 

sekä koettuun työhyvinvointiin liittyen. Etätyötä ja sitä koskevia ohjeistuksia ja 

mahdollisuuksia on varjostanut epätasa-arvoisuuden kokemus, kun eri yksiköiden, osastojen 

tai toimipisteiden työntekijöillä on ollut erilaiset mahdollisuudet etätyön tekemiseen. 

Etätyön määrää on rajattu osalla vastaajista, mikä on puolestaan johtanut pohdintaan 

työnantajan epäluottamuksesta työntekijöitä kohtaan.  (Ahonen ym. 2020, 9–10.) 

Esihenkilöiden asenteet etätyötä kohtaan ovat olleet jopa epäsuotuisia ja etätyön 

mahdollistava infrastruktuuri hyvin rajoittavaa, työntekijöillä ei esimerkiksi ole ollut 

tarvittavia työvälineitä etätyön tekemiseen (Fiorentino ym. 2022, 7).  

 

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden on todettu pandemian aikana voivan huonommin kuin 

muun väestön (McFadden ym. 2021, 9). Tuloksia voinee selittää asiakaskunnan 

huonovointisuuden lisääntymisellä, lisääntyneillä työtehtävien määrällä sekä työn 

sisällöllisillä muutoksilla (esim. Ahonen ym. 2020, 7–8; Harrikari ym. 2020, 1655) tai 

esimerkiksi työtahdin kiihtymisellä (esim. Harrikari ym. 2021a, 27). Tuloksia voidaan 

kuitenkin miettiä myös etätyöhön siirtymisen vaikutuksien näkökulmasta. 

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia tukee työyhteisölliset voimavarat, jotka saattavat 

olla heikentyneitä lisääntyneestä etätyöstä johtuen. Etätyöhön siirtyminen ja 

kokoontumisrajoitukset ovat lisänneet kynnystä epävirallisiin keskusteluihin ja kohtaamisiin 

kollegoiden välillä heikentäen työyhteisön sosiaalista pääomaa (Saraniemi ym. 2022, 10).  

 

Pandemian alussa kriisiajan viestintä koettiin puutteelliseksi sekä ohjeistukset etätyöstä, 

tietoturvasta ja asiakkaan tapaamisista ovat muuttuneet jatkuvasti ja ne on koettu 

epäjohdonmukaisina (Harrikari ym. 2020, 1654–1655). Riittävän tiedon saaminen 

vaikuttaisi olevan yhteydessä tehokkaaseen työskentelyyn asiakkaiden kanssa ja vähentävän 
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merkittävästi työhön liittyvää ahdistusta (Adams, Boscarino, & Figley 2009, 106). 

Pandemian kaltaiselle ympäristölle ei kuitenkaan ollut tarvittavia toimintaohjeita, joka johti 

sosiaalityön esihenkilöiden laatimaan ohjeistuksia työntekijöille ilman yleisiä ohjeita. Tämä 

aiheutti epäjohdonmukaisia ja paikallisesti vaihtelevia käytäntöjä. (Romakkaniemi ym. 

2021, 8.) Sosiaalityöntekijät ovat joutuneet myös itse käyttämään eettistä pohdintaa 

esimerkiksi asiakkaan kasvokkain tapaamisen tärkeydestä. Sosiaalityöntekijät joutuivat itse 

päättämään, milloin esimerkiksi asiakkaan tapaamisen suhteen toteutettiin kansallisia tai 

organisaation ohjeistuksia ja milloin ammatillista harkintavaltaa tilanteessa, joissa käytännöt 

vaikuttivat sekavilta tai puutteellisilta. (Banks ym. 2020, 573.) Asiakkaiden kasvokkain 

tapaamisten rajoittamisen myötä sosiaalityöntekijöille lankesi myös uusi rooli 

”portinvartijana”, arvioiden asiakkaan tarpeen ja ongelman vakavuutta sekä asiakkaan 

selviytymiskykyä suhteessa tapaamisen tärkeyden järjestämiseen (Romakkaniemi ym. 2021, 

6). 

 

Sosiaalipalveluihin ja niitä koskeviin resursseihin on kohdistettu suomalaisten 

sosiaalitieteilijöiden toimesta huolta jo pitkään. Sosiaalipalveluiden palveluvelka on 

kasvamassa ja heikoimmassa asemassa olevia koskeva huoli lisääntyy myös 

koronapandemian myötä (Eronen ym. 2021, 99). Pandemian alussa peruspalveluiden sulku 

lisäsi sosiaalityöntekijöiden velvollisuutta pitää yhteyttä asiakkaisiin ja mahdollisuuksien 

mukaan yrittää tarjota heille korvaavia palveluita. Sosiaalityöntekijät asettautuivat ikään 

kuin ”perälaudan” asemaan ollen viimeiseen asti asiakkaiden käytettävissä, kun muita 

palveluita ei ollut saatavilla. (Romakkaniemi ym. 2021, 8.) Ammattilaiset ovat ilmaisseet 

huolensa asiakkaiden palvelutarpeiden lisääntymisestä ja palveluiden vähentymisen myötä 

koronapandemian jälkeen ja ammattilaiset ovat ilmaisseet peruspalveluihin panostamisen 

tärkeyttä, jottei erityispalveluiden tarve kasaannu (Ahonen ym. 2020, 14–15). 

Palvelutarpeen arvioiminen on koettu haastavaksi, sillä palveluiden käyttäjien tarpeita on 

jouduttu priorisoimaan palveluiden sulkiessa ovia. Palvelun tarvetta on jouduttu arvioimaan 

ilman mahdollisuutta kasvokkain tapaamiseen tai kotikäyntiin. (Banks ym. 2020, 572). 

Myös Suomessa pandemia on haastanut palvelutarpeen arviointia, ja pääsy arviointiin on 

patoutunut pitkittyneestä poikkeustilanteesta johtuen (Eronen ym. 2021, 15).   

 

Resurssiniukkuus on tutkitusti vaikuttanut heikentävästi sosiaalityöntekijöiden kokemuksiin 

omasta mahdollisuudestaan työskennellä ammattieettisesti arvojen mukaisesti. Heikentynyt 

mahdollisuus tehdä eettisesti vastuullista työtä yhdistettiin työntekijöiden kokemaan 
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pahoinvointiin. (Mänttäri-van der Kuip 2015, 331–332.) Suomalaiset sosiaalityöntekijät 

pystyivät pandemian tullessa toimimaan ammattieettisten periaatteiden mukaan hyvin 

autonomisesti eikä ”menetelmäjoustoihin” kysytty juurikaan lupaa (Eronen ym. 2021, 72). 

Satka (2009, 28–29) on kuvaillut jo koronapandemiaa edeltävän ammatillisen fokuksen 

siirtyneen ennaltaehkäisystä jo ilmenneisiin ongelmiin puuttumiseen. Tämä on johtanut 

keskusteluun eettisesti toimimisen mahdollisuudesta leikattujen resurssien pohjalta. 

Tavallista onkin, että nopean yhteiskunnallisen muutoksen oloissa, jollaiseksi 

koronapandemiaakin voi luonnehtia, ollaan tekemisissä erilaisten ihmiskäsitysten, 

diskurssien, toimintatapojen ja -strategioiden kanssa. Tästä johtuen myöskään 

ammattietiikkaa ei voi perustaa pelkästään sosiaalialalla oleviin kiinteisiin normeihin.  

Welbournen (2011, 405) mukaan tehokkuutta korostava uusliberalistinen politiikka korostaa 

palveluiden tehokkuutta, läpinäkyvyyttä, kuluttajien valinnanvaraa sekä valtion roolin 

supistumista hyvinvoinnin tuottamisessa. Sosiaalityön rooli voidaan nähdä näin 

rajoitetumpana, mikä haastaa sosiaalityön näkemystä voimaannuttavana ammattialana.  

 

Koronaviruspandemialla on ollut merkittävää vaikutusta sosiaalialan organisaatioihin sekä 

ammattilaisiin ja asiakkaisiin (Harrikari ym. 2021a, 54) ja sosiaaliala on kokenut työn rytmin 

kiihtymistä pandemian aikana. Työtä toteutetaan eri tavoin ja työssä on koettu 

”multitaskingin” lisääntymistä. (Harrikari ym. 2021a, 27.) Sosiaalityöntekijöillä on ollut 

haasteita ylläpitää ammatillisia rajoja työn teon suhteen ja pandemia-aika näyttäisi lisäävän 

työn ja yksityiselämän välistä tasapainoa enemmän työn suuntaan (Harrikari ym. 2021a, 40).  

Kotona työskentelevillä ammattilaisilla on esiintynyt esimerkiksi alttiutta tarkastaa 

sähköposti työajan jälkeen ja jopa vastata niihin (Mishna ym. 2020, 490). Erityisesti nuorien 

yksinelävien, alle 30-vuotiaiden, työntekijöiden elämä on kallistunut työn suuntaan ja 

ikäryhmässä koetaan muita ikäryhmiä enemmän haasteita työn ja vapaa-ajan 

yhdistämisessä. Nuorten korkeampaa työkuormituksen kokemusta voi selittää heidän sen 

hetkisellä elämäntilanteellaan. Nuorimmat työntekijät kokevat pystyvänsä suojautumaan 

muita ikäryhmiä heikommin virustartunnoilta ja on mahdollista, että nuoria perheettömiä 

työntekijöitä käytetään työtehtävien osalta ”viruskilpenä”.  (Harrikari ym. 2021a, 40–42.) 

Nuorten työkuormituksen kokemuksella voi olla yhteyttä myös vähäiseen työkokemuksen 

määrään, sillä tutkitusti työkokemuksen vähyys vaikuttaa heikentävästi koettuun 

työhyvinvointiin (Baldschun 2018, 63).  
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Harrikarin ja kumppaneiden (2021, 1660) tutkimus osoittaa, että vaikka sosiaalipalvelut 

olivat täysin varautumattomia pandemian tapaiseen tilanteeseen, ammattilaiset sopeutuivat 

nopeasti uuteen tilanteeseen luoden uusia tapoja tehdä töitä. Voidaankin siis myös kysyä, 

että kuinka sosiaalityön vahvuuksia tulisi hyödyntää pandemian tuomien uhkien 

vähentämisessä sekä kuinka hyödyntää sosiaalityön vahvuuksia pandemian tuomien 

mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Sosiaalityön merkityksen korostaminen nouseekin 

uuteen tarkoitukseensa pandemian aikana. Sosiaalityöntekijät sekä sosiaalialan 

ammattilaiset ovat kuitenkin kokeneet, etteivät ole saaneet yhteiskunnallisessa keskustelussa 

ansaitsemaansa arvostusta eivätkä tunnustusta etulinjan työntekijöinä (Banks ym. 2020, 

573). Ammattilaisten ääntä ei ole hyödynnetty pandemia-ajan keskusteluissa ja eikä 

sosiaaliala ole näkynyt julkisessa koronapandemiakeskustelussa (Harrikari ym. 2021a, 45; 

Romakkaniemi ym. 2021, 9). Sosiaalityön asema tulevaisuudessa eri palvelujärjestelmissä 

on herättänyt huolta ja sen merkityksen tunnistamisen on pelätty unohtuvan (Harrikari ym. 

2021, 1658).  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on analysoida sosiaalialan ammattilaisten arvioita työn 

kuormituksesta koronapandemian aikana ja selvittää erilaisten taustamuuttujien yhteyttä 

työn kuormittavuuteen. Kyselytutkimuksen perusjoukko koostui sosiaalialan järjestön 

Talentian jäsenistä ja perusjoukko vastasi melko hyvin Talentian jäsenten yleistä jakaumaa. 

Tarkemmin tutkittavien profiilia on avattu myöhemmin. Tässä luvussa esittelen tarkemmin 

tutkimuksen tehtävän, tutkimuksessa käytetyn analyysimenetelmät sekä kriittisen realismin 

tutkimusmetodologisena lähtökohtana.  

 

 4.1 Kriittinen realismi   

 

Teoreettismetodologisena viitekehyksenä käytän tutkimuksessa kriittistä realismia. Olen 

valinnut kyseisen lähtökohdan, jotta sosiaalityöntekijöiden kokemuksia työkuormituksen 

muutoksesta koronapandemian aikana olisi mahdollista ymmärtää ja selittää. Kriittisen 

realismin mukaan empiirisesti havaittavien ilmiöiden lisäksi voimme tutkia havaintojemme 

ulkopuolella olevaa maailmaa ja tehdä sen näkyväksi. Lähestymistapa korostaa eri 

teorioiden merkitystä näiden ilmiöiden selittämisessä ja paljastamisessa. (Pekkarinen & 

Tapola-Haapala 2017, 160.) Realismilla kuvataan objektiivista maailmaa, joka on 

riippumaton siitä, miten käsitämme realismin sekä siitä, että kokemamme maailma ei ole 

riippuvainen tuosta objektiivisesta maailmasta (Dean ym. 2006, 3). 

 

Sosiaalitieteiden tutkittavana olevat kohteet ovat olemassa sosiaalisen toiminnan kautta 

sosiaalisten määrittelyjen sekä tuottamisen kautta (Pekkarinen & Tapola-Haapala 2017, 

160). Tiedon tuottamisen kysymykset ovat keskeisiä sosiaalityön tutkimuksessa, ja tutkijan 

tulisi pystyä esittämään tutkittavan ilmiön keskeinen luonne sekä selvittämään, miten 

tutkittava ilmiö on syntynyt, mikä tutkittavaa ilmiötä ylläpitää ja miten siihen pystytään 

vaikuttamaan (mt. 2017, 168). Kriittinen realismi korostaa sosiaalisten rakenteiden 

vaikutusta ihmisten elämässä tarjoten näin vastalausetta yksilön vastuuta yksilöpuolisesti 

korostavalle näkökulmalle. Näkökulmassa painotetaan eri toimijoiden mahdollisuuksia 

murtaa, rakentaa tai uudistaa sosiaalisia rakenteita sekä näiden toimijoihin ja toimijoiden 

välisiin suhteisiin vaikuttamista. (mt. 2017, 160.)  
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Kriittisen realismin mukaan totuutta ei voi helposti saavuttaa tai tunnistaa ja jopa 

parhaimmat teoriamme voivat olla epätosia. Totuutta voi kuitenkin lähestyä tieteellisen 

tutkimuksen avulla ja siten myös arvioida tiedollista edistystä. (Niiniluoto 2006, 27.) 

Kriittinen realismi paradigmana haastaa tulkitsijaa kriittiseen keskusteluun tutkimuksessa 

käytettävien ja sovellettavien teorioiden kanssa. Tehtyjen havaintojen lisäksi tulkitsijan tulee 

olla kiinnostunut myös tulkintoihin vaikuttavista teorioista. (Pekkarinen & Tapola-Haapala 

2017, 167.) Dean ja kumppanit (2006, 8) rakentavat kriittistä realismia Bhaskarin (1989) 

luonnon- ja yhteiskuntatieteelliselle näkemykselle, jonka mukaan tieteellisen tiedon 

tuottaminen on tiedon tuottamista suuntaa antavasti eikä niinkään tiedon tuottamista luonnon 

lakien toiminnasta määräävistä säännöksistä tai ilmiöitä synnyttävästä todellisuudesta.  

 

Realismi käsittelee todellisuutta eri alalla; reaalisen, aktuaalisen ja empiirisen alalla. 

Reaalisella alalla tapahtumat tapahtuvat kokemuksen ulkopuolella ja toteutuvat tai ovat 

toteutumatta aktuaalisella tasolla. Nämä tapahtuvat voidaan puolestaan kokea tai havaita 

empiirisellä tasolla. (Dean ym. 2006, 11.) Reaalinen ala käsittää siis kaiken sen, mikä on 

olemassa riippumatta omasta ymmärryksestä tai havainnoista. Aktuaalinen ala käsittää 

reaalisen alaan kuuluvien mekanismien laukaisemat tapahtumat, jotka voimme joko havaita 

tai olla havaitsematta. Empiirisellä alalla voimme tehdä havaintoja sekä kokea ja kerätä 

tutkimusaineistoa ja lopulta testata teorioitamme.  (Pekkarinen & Tapola-Haapala 2017, 

162.) Kriittisessä realismissa pyrkimyksenä on erilaisten suuntauksien näkyväksi tuonti 

perusteltavissa olevin keinoin (Pekkarinen & Tapola-Haapala 2017, 164).  

 

Realismissa teoriat tekevät yhteiskunnallisia rakenteita näkyviksi (Mäntysaari 2006, 149). 

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnin kuormitukseen vaikuttavat tekijät ovat teoreettisen 

tiedon perusteella pääosin ulkoisia tekijöitä ja realismi ottaakin huomioon yhteiskunnallisten 

rakenteiden, historian sekä luonnon vaikutukset ihmiseen ja sosiaalisiin ongelmiin tarjoten 

siten mahdollisuuden uudenlaiseen sosiaalityön tietoperustaan (Mäntysaari 2006, 137). 

Kriittinen realismi tarjoaa tutkijalle välineitä näiden tekijöiden vaikutusta tutkittavaan 

ilmiöön. Ei ole kuitenkaan realistista tarkastella jokaista näkökulmaa opinnäytetyön 

laajuuden puitteissa. Tässä tutkimuksessa en esimerkiksi tarkastele sitä, miten sosiaalihuolto 

on historiallisesti kehittynyt ja miten se vaikuttaa tämänhetkisiin ammattikäytänteisiin. 

Realismissa kuitenkin muistetaan, kuinka historia vaikuttaa järjestelmän rakenteissa 

tavoilla, jotka eivät ole aina jokapäiväisessä työssämme näkyvissä. Kriittinen realismi 

mahdollistaa tälle tutkimukselle lähtökohdan tarkastella tutkimusongelmaa sen todellisessa 
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luonteessaan mahdollistaen näin ongelmien ehkäisemisen tai jopa poistamisen. 

Lähestymistavan mukaan yhteiskunnan vaikutus yksittäiseen toimijaan on olennainen ja 

sosiaaliset rakenteet joko mahdollistavat tai estävät yksilön toimintaa (Pekkarinen & Tapola-

Haapala 2017, 174). 

 

Mäntysaari (2006, 160) pitääkin oleellisena realismissa teoreettisen analyysin tuomaa 

kriittisyyttä sosiaalityön toimintakäytäntöjä sekä yhteiskunnallisia käytäntöjä kohtaan sekä 

käsitystä yhteiskunnallisen todellisuutemme kerroksellisuudesta. Kriittinen realismi tarjoaa 

tälle tutkimukselle näkökulman, jossa huomio kiinnitetään yksilön ja yhteiskunnan väliseen 

suhteeseen, tarkastellen sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia toimia työssään pandemian 

aikana. Tutkimusteoreettisena lähestymistapana kriittinen realismi haastaa tuottamaan tietoa 

koronapandemian vaikutuksesta sekä mahdollistaa lähestymää ilmiötä ei-havaittavissa 

olevan todellisuuden kautta ja ymmärtämään sitä teorioiden avulla. Tutkimuksessa huomion 

kiinnittäminen nimenomaisesti sosiaalisiin mekanismeihin mahdollistaa teoriapohjan 

vahvistamisen, koska sosiaalityön ilmiöitä ei voida lähestyä vain kokemuksien kautta vaan 

niitä tulee lähestyä myös olosuhteiden ja rakenteiden kautta. Tässä tutkimuksessa 

havaitsemme siis empiirisellä alalla niitä mekanismeja, joita yhteiskuntamme 

kerroksellisuus tuottaa.  

 

4.2 Tutkimuskysymykset ja aineiston kuvaus 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ja kuvailemaan määrällisen tutkimusperinteen 

pohjalta, miten tutkittavat arvioivat sosiaalialan työn kuormittavuuden muutosta 

koronapandemian aikana. Tutkimuksen fokus on työn kuormittavuuden käsite. 

Tutkimuksessa selvitetään sitä, millaiseksi tutkittavat näkevät työn kuormituksen muutoksen 

pandemian aikana, millaiset tekijät ovat yhteydessä työn kuormittavuuteen ja onko työ 

kuormittanut tutkittavia enemmän suhteessa pandemiaa edeltävään aikaan. Tutkimuksen 

aineistona on lapsiperheiden parissa työskenteleviin sosiaalialan ammattilaisiin kohdistuva 

kyselytutkimus. Aineiston osalta tämä tarkoittaa sosiaalialan ammattilaisia, jotka ovat 

vastanneet työskentelevänsä joko lastensuojelussa tai perhesosiaalityössä. Sosiaalialan 

ammattilainen käsittää myös muita ammattilaisia sosiaalityöntekijöiden lisäksi, kuten 

sosiaaliohjaajat (AMK & YAMK) ja johtavat sosiaalityöntekijät.  
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Tutkimuksessa tutkitaan perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa työskentelevien sosiaalialan 

ammattilaisten arvioita työn kuormittavuudesta koronapandemian aikana.  

 

Yksilöidyt tutkimustehtävät ovat:  

1. Millä tavoin työn kuormittavuus on muuttunut koronapandemia-aikana? 

2. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työn kuormittavuuden muutokseen? 

 

Tutkimuskysymyksiin liitän tässä tutkimuksessa hypoteeseja, jotka olen nostanut 

teoreettisesta viitekehyksestäni. Tutkittavat hypoteesit muodostuvat seuraavista väitteistä:  

 

Työ on muuttunut kuormittavammaksi (Ahonen ym. 2020; Harrikari ym. 2020; McFadden 2021)  

Työn ja vapaa-ajan välinen ristiriita on yhteydessä työn kuormittavuuteen (Astvik ym. 2014; Lizano 

ym. 2014)  

Etätyöllä on yhteys työn kuormittavuuteen (Saraniemi ym. 2022)  

Julkisella sektorilla työskentelevät kokevat muita sektoreita enemmän kuormitusta (Saarinen ym. 

2012; Blomberg 2015)  

Lastensuojelun ammattilaiset ovat muiden sektorien työntekijöitä kuormittuneempia (Saarinen 

ym. 2012; McFadden ym. 2015; Mänttäri-van der Kuip 2015)  

Työyhteisön johtamisella on yhteys koettuun työn kuormittavuuteen (Huxley ym. 2005; Ellet ym. 

2007; McFadden ym. 2015; Berlanda ym. 2017)  

Työyhteisölliset voimavarat edistävät työhyvinvointia (Stalker ym. 2007; Jessen 2010; Pösö & 

Forsman 2013; Mänttäri-van der Kuip 2015a)  

Resurssivajauksella on yhteys työn kuormittavuuden kokemukseen (Forsman 2010; Saarinen ym. 

2012; Blomberg ym. 2015; Mänttäri-van der Kuip 2015 & 2022)  

Asiakkaiden määrän kasvu lisää työn kuormittavuutta (Blomberg ym. 2015)  

Työn kuormittavuutta lisää asiakkaiden moniongelmallisuuden lisääntyminen (Laine ym. 2010)  

Työkokemus ja ikä vaikuttavat positiivisesti työn kuormittavuuden kokemukseen (Matela 2009; 

Pösö & Forsman 2013; Berlanda ym. 2017)  

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt hypoteesit  
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Tutkimus liittyy Panda-hankkeeseen, joka tutkii koronaviruspandemian vaikutuksia 

sosiaalityöhön ja sosiaalityön asiakkaisiin, organisaatioihin sekä ammattilaisiin. Hanke 

pohjautuu globaaleihin sosiaalityön eettisiin periaatteisiin, ja hankkeen ensisijaisena 

tutkimuskohteena ovat sosiaalityön marginaalissa olevat haavoittuvimmat sekä erityistä 

tukea tarvitsevat asiakasryhmät. (Lapin yliopisto.) Aineistossa on kerätty tietoa kattavasti eri 

sektorien ammattilaisilta. Tässä pro gradussa keskitytään perhesosiaalityön ja lastensuojelun 

ammattilaisiin. Tutkimusaineistona toimii Panda- hankkeen määrällinen aineisto, joka on 

kerätty Talentian kanssa vuosien 2020 ja 2021 aikana kahtena eri kyselykertana. Määrällinen 

aineisto (N=847) käsittelee sosiaalialan työntekijöiden vastauksia koronaviruspandemian 

vaikutuksista sosiaalialaan. Vastaajia on eri organisaatioyksiköistä. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa koronapandemian vaikutuksista sosiaalialaan. 

Tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaalialan ammattilaisten arvioista työn kuormituksesta 

koronaviruspandemian aikana. Koska käytettävissä on aineistoa sekä vuodelta 2020 ja 2021 

tutkimus tuottaa myös tietoa työn kuormituksen muutoksesta koronapandemian aikana. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaalialan käytäntöjen kehittämisen perustaksi 

sekä ammattilaisten työn tueksi.  

 

4.3 Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi 

 

Aineisto on kerätty määrällisenä ja tutkimus on toteutettu kvantitatiivisena tutkimuksena. 

Aineisto on käsitelty IBM SPSS- ohjelmistolla (versio 28.0.0.0). Kyselylomakkeen tärkein 

tavoite on muuntaa tutkijan tiedontarve kysymyksiksi. Vastaajaa helpottaa jo valmiiksi 

osaan kysymyksistä valitut vastausvaihtoehdot. Kyselylomakkeella pyritään lisäksi 

vähentää vastausvirheitä, sillä haastattelijan ei tarvitse yrittää tulkita vastaajan 

epätäsmällisiä vastauksia. (Holopainen & Pulkkinen 2013, 42.) Aineisto on käsitelty 

muodostamalla kerätystä aineistosta havaintomatriisi. Aineistossa on käytetty henkilön 

asennetta tai mielipidettä mittaavaa Likertin asteikkoa. Asteikon perusidea on, että asteikon 

keskikohdasta lähtien toiseen suuntaan samanmielisyys kasvaa (täysin samaa mieltä) ja 

toiseen suuntaan mennessä samanmielisyys vähenee (täysin eri mieltä). (Vilkka 2007, 46.)   

 

Määrällisessä tutkimuksessa on tyypillistä etsiä aineistosta kausaalisuhteita sekä selittää 

niitä. Kausaalisuudella tarkoitetaan syy-seuraussuhteita (Vilkka 2007, 23). Sopiva 

analyysimenetelmä pyritään ennakoimaan tutkimusta suunniteltaessa. Kuitenkin 
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käytännössä sopiva menetelmä löytyy kokeilemalla kyseiselle muuttujalle soveltuvia 

menetelmiä (mt. 2007, 118–119.) Tutkimuksessa käytetään kuvailevia tilastollisia 

menetelmiä, eli menetelmäjoukkoa, jonka avulla käytettävää aineistoa voidaan tiivistäen 

esittää yksinkertaisemmassa numeerisessa muodossa. Tässä tutkimuksessa käytetään 

kuvailevina tilastollisina tunnuslukuina frekvenssejä ja keskiarvojakaumia. Tilastollisia 

tunnuslukuja määriteltäessä aineistossa tulisi olla yli 25 havaintoa. Mikäli aineisto on 

pienempi, tunnusluvut saattavat vääristyä yksittäisistä muiden havaintojen suuruusluokasta 

poikkeavista havainnoista. (Nummenmaa 2021, 106–107.) Tilastollisina testeinä käytetään 

ristiintaulukointia sekä khiin neliö- testiä, jolla voidaan tarkastella muuttujien välisen 

riippuvuuden tilastollista merkitsevyyttä.  

 

Aineiston analyysissa on käytetty summamuuttujia, joilla tarkoitetaan usean eri muuttujan 

yhdistämistä yhdeksi muuttujaksi. Summamuuttujaa voidaan pitää yleensä reliaabelimpina 

kuin yksittäistä muuttujaa kuvaavaa mittaria. Mitä useamman testin pistemäärät yhdistetään 

summamuuttujissa ja mitä korkeammaksi testin välinen korrelaatio nousee, sitä 

reliaabelimmaksi summamuuttuja muodostuu. Summamuuttujissa haitallista voi olla sen 

informaation häviäminen, mikä summamuuttujia muodostaessa häviää. (Nummenmaa 2021, 

531.) Tässä tutkimuksessa on käytetty useampia summamuuttujia, joihin on yhdistetty 

samaa aluetta mittaavia kysymyksiä. Sen lisäksi, että summamuuttujat tarjoavat 

luotettavampina pidettäviä mittareita, mahdollistavat ne tiivistettyä kohdeilmiötä koskevaa 

tietoa.  

 

 
Taulukko 2. Tutkimuksessa käytetyt summamuuttujat   

 

Taulukossa on esitetty tutkimuksessa käytetyt summamuuttujat ja mistä kyselylomakkeen 

kysymyksistä kukin summamuuttuja on muodostettu. Cronbach Alfa- kerrointa käytetään 
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kuvastamaan mittauksen reliabiliteettia ja reliabiliteetti kasvaa muuttujien 

samankaltaisuuden kasvaessa. Mitä suuremmaksi alfan suuruus kasvaa, sitä 

yhtenäisemmäksi summamuuttuja voidaan katsoa. (Nummenmaa 2009, 357.) Keskiarvo on 

jakauman sijaintia kuvaava tunnusluku. Keskiarvolla mitataan havaintojen keskimääräistä 

suuruutta. (mt 2009, 64.) Keskihajontaa käytetään ilmaisemaan puolestaan havaintojen 

keskimääräistä etäisyyttä jakauman keskiarvosta (mt. 2009, 68).  

 

4.4 Tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta  

 

Tutkimuksen suunnittelussa on huomioitava tutkimusaineiston käsittelyyn sisältyvät riskit 

tutkittavien sekä muiden mahdollisten henkilöiden kannalta. Voimassa olevan 

lainsäädännön lisäksi tutkijan tulee noudattaa oman organisaationsa tietosuojaohjeita. 

Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tulee päätösten olla perusteltuja ja ne tulee 

dokumentoida selkeästi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan tai 

tunnistettuun henkilöön liittyviä tietoja, joista voidaan epäsuorasti tai suoraan tunnistaa 

tutkittava henkilö. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta.) Tässä tutkimuksessa ei ole tuotu 

esille tunniste- tai henkilötietoja. Aineisto on luovutettu minulle sellaisena, että siitä on 

poistettu kaikki tunnistetiedot. Vastaajat ovat saaneet vastata Talentian kysymykseen 

vapaaehtoisesti. Ensimmäisessä kyselyssä vastaajan on ollut mahdollista jättää sähköposti 

seuraavan vuoden kyselyä varten, mutta niitä tietoja ei ole minulle luovutettu. Tutkittavat 

ovat olleet täysi-ikäisiä.  

 

Kyselyyn vastaajalle on kyselyn yhteydessä luovutettu tietoja tutkimuksen tavoitteesta ja 

siitä, mihin tutkimuksen tuloksia hyödynnetään. Tutkimuksen rahoittaja sosiaali- ja 

terveysministeriö on myös mainittu ja tutkimuksen yhteys COVID-19 Social Work Research 

Forumin tutkimusverkostoon, jota Lapin yliopisto koordinoi on kerrottu. Ennen kyselyyn 

vastaamista tutkimukseen osallistunut on vahvistanut haluavansa osallistua tutkimukseen. 

Osallistujalta odotetaan ymmärrystä siitä, että mitä häneltä odotetaan kyselyssä. Osallistujan 

osallistuminen on ollut vapaaehtoista ja hänellä on ollut oikeus keskeyttää osallistuminen 

missä vaiheessa tahansa. Osallistuja on tietoinen, että kyselyn tuloksia käytetään tieteellisiin 

tarkoituksiin ja ne saa julkaista. Osallistujan nimi eikä organisaatio tule ilmi julkaisuista.  

 

Mittaamisen luotettavuus perustuvat mittaamisen validiteettiin ja reliabiliteettiin. 

Validiteetilla ilmaistaan sitä, että missä määrin tutkimuksessa on kyetty mittaamaan 
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mitattavaa asiaa. Ideaalitilanteessa muuttuja mittaa juuri sitä, mitä oli tarkoitus mitata. 

Virhetilanteissa validiteettia heikentää esimerkiksi se, että muuttujan ala ja käsitteen ala 

kohtaavat vain osittain, muuttujan ala on rajoittuneempi kuin käsitteen ala tai muuttujan ala 

on vastaavasti laajempi kuin käsitteen ala. Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä 

tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia eli mittarin luotettavuutta. Reliabiliteetin katsotaan 

olevan suuri, jos eri mittauskerroilla saadaan samanlaisia tuloksia joko samantapaisesta 

aineistosta tai samasta aineistosta. (Holopainen & Pulkkinen 2013, 16–17.)  

 

Kyselylomakkeissa luotettavuuteen voi vaikuttaa se, ettei lomakkeen vastausvaihtoehtojen 

onnistuvuudesta vastaajien näkökulmasta päästä varmuuteen. Myöskään ei päästä 

varmuuteen siitä, että onko vastausvaihtoehdot oikein ymmärrettyjä ja ovatko vastaajat 

suhtautuneet tutkimukseen vakavasti. Tutkimukseen osallistuneet saivat saatekirjeessä 

yhteystiedot eli heillä oli mahdollisuus saada halutessaan lisätietoja tutkimukseen liittyen. 

Koska tutkittavat ovat saaneet vastata kyselyyn anonyymisti sekä vapaaehtoisesti, voidaan 

sen katsoa vähentävän niiden vastaajien määrään, jotka vastaavat kysymyksiin totuuden 

vastaisesti.  

 

Tutkimukseen liittyy myös rajoitteita, jotka tulee huomioida tutkimuksen empiirisiä tuloksia 

tulkittaessa. Vastaaja on voinut ymmärtää esitetyn kysymyksen väärällä tavalla tai vastaaja 

on voinut unohtaa olennaisia tietoja. Vastaaja on voinut valita vahingossa väärän vastauksen 

tai vastaaja ei ole halunnut vastata todellisesti kysymykseen. Vastauslukumäärä kattoi vain 

noin 4 prosenttia Talentian ammattijärjestön jäsenistä. Yksi mahdollinen vastaamatta 

jättämisen syy on jatkuva kyselyiden tulva tai liian pitkältä tuntuvat kysely. Vastaajat myös 

edustavat itseään eivätkä työnantajaa vastauksissaan, ja on oletettavaa, että kysely on 

lähetetty vastaajien henkilökohtaiseen sähköpostiin, jolloin vastaaja ei välttämättä ole 

halunnut käyttää vapaa-aikaansa vastaamiseen. Myös henkilökohtaiset syyt voi liittyä 

vastaamatta jättämiseen. Vastaaja on voinut esimerkiksi pelätä oman identiteetin 

paljastumista.  

 

Tutkimuksessa käytetään tilastollisena testinä khiin neliö- testiä, joka kertoo tilastollisesta 

merkitsevyydestä. Testissä määritetään p-arvo, joka kertoo nollahypoteesin todennäköistä 

paikkansapitävyyttä. Mitä pienempi p-arvo, sitä todennäköisemmin riippuvuuden 

yleistäminen perusjoukkoon saa tukea. Suurempi p-arvo voi puolestaan kertoa 

otantavirheistä. (Nummenmaa 2009, 153.) Tässä tutkimuksessa p-arvon lisäksi jokaisen 
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ristiintaulukoinnin kohdalla ilmoitetaan p-arvoa ennen χ²- jakauma, joka ilmaisee 

testisuureen arvoa. Lisäksi ilmoitetaan havaintojen lukumäärä kirjaimella n sekä 

vapausasteet eli df. Vapausasteet kuvaavat tunnuslukua laskettaessa vapaasti vaihtelemaan 

pystyvien havaintojen määrää. (mt 2009, 57.) Havaintojen lukumäärä aineistossa vaihtelee, 

sillä kysymyslomaketta on hieman muutettu vuosien 2020 ja 2021 välillä. Tästä johtuen 

osaan kysymyksistä on vastattu vain toisena vastausvuonna, jolloin havaintojen määrä jää 

vähäisemmäksi.  

 

Tunnetuimpana tilastollisena merkitsevyyden lukuna voidaan pitää 0,05 lukua, joka 

tarkoittaa viiden prosentin mahdollisuutta hypoteesin hylkäämiseen. Tilastollista 

merkitsevyyttä ei kuitenkaan voida pitää aina metodologisesta näkökulmasta mielekkäänä. 

Haasteen ilmiön todentamiselle luo se, että tutkittavat mekanismit ovat tavoitettavissa 

empiirisesti vain osittain ja jopa hyvinkin rajallisesti. Tutkija mittaa aineistossaan erilaisten 

muuttujien tilastollisia yhteyksiä toisiinsa. Kuitenkaan itse mekanismeja ei osoiteta 

empiirisesti, vaan ne tuotetaan tulkitsemalla. Tutkimustulosten tulkinnassa käytetään 

tilastollisten yhteyksien lisäksi teoreettisia hypoteeseja sekä jo olemassa olevaa 

tutkimustietoa. (Ketokivi 2015, 46.) Tilastollisen merkitsevyyden aiheuttamiin tulkinnan 

haasteisiin palaan johtopäätöksissä.  
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5 TULOKSET  
 

Aloitan tulososion esittelemällä kyselyyn vastanneiden eli tutkittavien taustatiedot. Tämän 

jälkeen etenen tutkimuskysymyksiin. Ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee työn 

kuormittavuuden muutosta pandemian aikana. Tulososiossa esitetään vastauksia työn 

kuormittavuuden muutokseen ennen pandemiaa sekä pandemian aikana. Osiossa käsitellään 

myös pandemian tuomia muutoksia työn luonteeseen ja niiden yhteyttä työn 

kuormittavuuteen. Toinen tutkimuskysymys käsittelee työkuormitukseen yhteydessä olevia 

tekijöitä. Molempia osioita käsitellään aiempien esittämieni hypoteesien avulla. 

Johtopäätöksissä tutkimuksen tuloksia käsitellään syvällisemmin rinnastaen sitä aiempaan 

tehtyyn tutkimukseen.  

 

5.1 Tutkittavien profiili kyselyaineiston valossa 

 

Tutkimuksen aineistona käytetään vuosina 2020 ja 2021 pidettyä kyselyä, johon vastasi 

yhteensä 848 sosiaalialan ammattijärjestön Talentian jäsenenä olevaa sosiaalialan 

ammattilaista. Vuonna 2020 vastaajia oli 409 ja vuonna 2021 439. Vastaajista yhteensä 226 

ilmoitti työskentelyalueekseen joko lastensuojelun tai perhesosiaalityön organisaation, jotka 

toimialoina oli kyselyaineistossa niputettu yhteen. Näistä lapsiperheiden parissa 

työskentelevistä ammattilaista vuonna 2020 vastasi 105 ja seuraavana vuonna 121. 

Vastaajilta pyydettiin taustatietoina henkilö-, perhe-, ja koulutustietoja (Taulukko 3). 

Henkilökohtaisten tietojen lisäksi vastaajilta pyydettiin tietoja heidän työnantajastaan, 

työskentelysektorista sekä työskentelykunnan väestömäärästä sekä työskentelykunnan 

sairaanhoitopiiristä (Liite 1). 

 

Tässä osiossa tarkastelen niiden tutkittavien taustatietoja, jotka olivat ilmoittaneet 

työskentelevänsä perhesosiaalityössä tai lastensuojelussa. Analyysissä heistä käytetään 

myös nimitystä lapsiperheiden parissa työskentelevät. Näistä vastaajista valtaosa (94 %) 

ilmoitti sukupuolekseen naisen. Vastaajista 34 prosenttia oli alle 40-vuotiaita ja loput 40-

vuotiaita tai vanhempia. 15 prosenttia vastaajista oli yksinasuvia. Reilulla puolella 

vastaajista (54 %) oli kotona asuvia lapsia. Heistä 45 prosenttia asui avo- tai avioliitossa, 

loput vastaajista oli yksinhuoltajia. 30 prosenttia vastaajista asui kumppanin kanssa ilman 

lapsia. Viisi vastaajaa (2 %) yhteisasui jonkun muun kuin kumppanin tai lasten kanssa. Yli 
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puolet vastaajista (61 %) oli ylimmältä sosiaalialan koulutukseltaan sosionomi. Joka neljäs 

vastaajista oli suorittanut sosiaalityön tutkinnon. Viisi vastaaja oli ilmoittanut tutkinnokseen 

muun sosiaalialan tutkinnon ja neljä vastaajista oli ilmoittanut, ettei heillä ole sosiaalialan 

tutkintoa. Työkokemukseltaan yli puolet vastaajista oli työskennellyt sosiaalialan tehtävissä 

yli 10 vuotta. Joka neljännellä vastaajista oli 5–10 vuotta työkokemusta ja lopuilla viisi 

vuotta tai vähemmän.  

 

 
Taulukko 3. Perhesosiaalityön ja lastensuojelun työntekijöiden taustatiedot (n=226) 

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri oli aineistoissa eniten edustettuna ja vastaajista 

28 prosenttia ilmoitti sen työskentelyalueen sairaanhoitopiirikseen. Työnantajana toimi 

kunta 50 prosentilla vastaajista. Loput työskentelivät kuntayhtymällä (22 %), yksityisellä 
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toimijalla (20 %), järjestössä (7 %) tai muulla työnantajalla (1 %). Lähes puolet vastaajista 

ilmoitti työskentelevänsä yli 100 000 asukkaan kunnassa (Liite 1). 

 

Kyselyyn kokonaisuudessa vastanneet (N=848) vastaavat hyvin Talentian jäsenistöä eli 

tutkimuksen perusjoukkoa sukupuoli- ja työnantajajakaumiltaan.  Tiettyjä muutoksia oli 

kuitenkin perusjoukkoon nähden. Vastanneissa oli perusjoukkoa enemmän ylemmän 

korkeakoulun suorittaneita sosiaalityöntekijöitä, määrän ollessa 29 prosenttia, kun 

perusjoukossa määrä on 20 prosenttia. Myös iän keskiarvo (46 vuotta) oli jonkin verran 

peruspopulaatiota korkeampi (40 vuotta).  Tämän tutkimuksen havaintojoukko (n=226) oli 

perusjoukkoon verrattuna hieman vanhempaa iältään (43 vuotta), mutta nuorempaa kuin 

koko tutkimuksen matriisi. Myös koulutusmuuttuja vastasi paremmin perusjoukkoa 

sosiaalityöntekijöiden kohdalla, eikä yltänyt niin korkeaksi kuin koko matriisissa. Kukaan 

tutkimuksen havaintojoukkoon kuuluvista ei ilmoittanut työnantajakseen valtiota. Koko 

matriisissa prosentuaalisesti valtiolla työskenteleviä oli yksi prosentti.    
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5.2 Työkuormituksen muutos pandemian aikana  

 

Työ on muuttunut kuormittavammaksi  

 

Työkuormituksen muutosta mitattiin kyselyssä kysymällä arvioita työkuormituksen 

muutoksesta vertaamalla sitä koronakriisiä edeltävään aikaan. Vastaus annettiin Likert-

asteikolla arvioimalla, onko työn kuormittavuus vähentynyt merkittävästi, vähentynyt 

jonkin verran, pysynyt samana, lisääntynyt jonkin verran tai lisääntynyt merkittävästi. 

Kukaan vastaajista ei ollut arvioinut työn kuormittavuuden vähentyneen merkittävästi, joten 

se vastausvaihtoehto on jätetty tilastollisissa testeissä pois. Kuviossa 1 on esitetty työn 

kuormittavuuden muutos vastausvuosien mukaan. Perhesosiaalityön ja lastensuojelun 

ammattilaisista valtaosa arvioi työkuormituksen joko lisääntyneen jonkin verran tai 

lisääntyneen merkittävästi. Työkuormituksen vähentymisestä kertoi vähemmistö, vain alle 

10 prosenttia molempina vastausvuosina. Vuosivertailussa voi havaita työn 

kuormittavuuden lisääntymistä ja muutos on tapahtunut merkittävästi lisääntyneessä työn 

kuormituksessa. Vastausvuonna 2021 lähes joka kolmas kertoi työn kuormituksensa 

lisääntyneen pandemian aikana merkittävästi, kun vuonna 2020 merkittävästi lisääntyneestä 

työn kuormitusta kertoi vain alle viidennes vastaajista.   

 

 
Kuvio 1. Työkuormituksen muutos vuosivertailuna (%, 2020 n=104, 2021 n=119, yhteensä n=223) 
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Esittelen seuraavaksi työkuormituksen muutoksesta luodun summamuuttujan, jota tulen 

käyttämään tulososiossa vastatakseni tutkimuskysymyksiin. Summamuuttuja sisältää 

yhdeksän työn ja vapaa-ajan tasapainoon liittyvää Likert-asteikollista väittämää 

koronaviruspandemian ajalta verrattuna sitä edeltävään aikaan sekä lisäksi itse 

työkuormituksen muutoksesta kysyvän kysymyksen (kuvio 1). Vastaajista puolet ovat 

arvioineet tasapainon kallistumista jossain määrin työn suuntaan. Vastauksista ilmenee 

myös työpaineen lisääntyminen, vain muutamat olivat työpaineen vähentymistä kuvaavan 

väittämän kanssa samaa mieltä, ja valtaosa vastaajista arvioi työpaineen lisääntymistä 

jossain määrin. Sen sijaan vastaukset eivät indikoi sitä, että lapsiperheiden parissa 

työskentelevät olisivat kokeneet suurissa määrin haasteita täyttää työn vaatimuksia tai 

asiakkaiden tarpeita yksityiselämässä lisääntyneen kuormittavuuden vuoksi. Vastaajilla 

ilmeni enemmän luottoa yksityiselämän ymmärrykseen kuin organisaation ymmärrykseen, 

mikäli vastaaja ei pystynyt vastaamaan yksityiselämän vaatimuksiin tai asiakkaiden 

tarpeisiin samalla tavalla kuin ennen pandemiaa. Joka kolmas vastaaja arvioi jonkinlaisia 

haasteita yksityiselämän tarpeisiin vastaamisessa työn lisääntyneen kuormittavuuden 

vuoksi. Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ei kuitenkaan vaikuttaisi vaikeutuneen 

pandemian aikana yksityiselämän tarpeiden johdosta.  
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Kuvio 2. Työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa kuvaavat väittämät (vastausvuosi 2020: V02, V08-V13, 

vastausvuosi 2021: V01-02, V04, V08-13) 

 

Työn ja vapaa-ajan välinen ristiriita on yhteydessä työn kuormittavuuteen 

 

Tässä osiossa testataan hypoteesia työn ja vapaa-ajan välisten ristiriitojen yhteydestä työn 

kuormittavuuteen. Menetelmänä käytän ristiintaulukointia työn kuormittavuutta kysyvän 

kysymyksen (kuvio 1) sekä työn ja vapaa-ajan välisiä ristiriitoja kuvaavia väittämien välillä. 

Alla olevassa kuviossa on tutkittu väitettä työn ja yksityiselämän välisen tasapainon 
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kallistumisesta työn suuntaan sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteesta.  Tulosten 

mukaan työn kuormitus on lisääntynyt tilastollisesti merkitsevästi enemmän niillä, joilla 

tasapaino on kallistunut työn suuntaan kuin niillä, joilla ei ole. Työn kuormituksen 

lisääntymistä on tapahtunut myös ryhmässä, joka ei ole kokenut tasapainoilua työn ja 

yksityiselämän välissä. Myös ne, jotka ovat arvioineet työn ja vapaa-ajan yhdistämisen 

aiempaa haasteellisemmaksi pandemia-aikana ovat enemmän työssään kuormittuneita kuin 

ne, joilla samanlaisia haasteita ei ole ilmennyt. Ero on suuri erityisesti merkittävästi 

lisääntyneessä työn kuormituksessa. Työn ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteisiin 

törmänneistä 39 prosenttia kertoi työn kuormittavuuden lisääntyneen merkittävästi. Kukaan 

väitteen kanssa eri mieltä olleista ei kertonut työn kuormittavuuden lisääntymisestä 

merkittävästi.  

 
 

 

 
Kuvio 3.  Työn ja vapaa-ajan ristiriita 
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Alla oleva kuvio esittelee vastaajien arvioita sekä yksityiselämän että organisaation 

ymmärryksestä vastata vaatimuksiin tai työstä suoriutumiseen pandemian aikana. Vastaajat, 

jotka luottivat organisaation ymmärtävän pandemia-aikaisia suoriutumishaasteita, arvioivat 

työn kuormittavuuden lisääntyneen vähemmän. Erityisesti merkittävästi lisääntyneen 

työkuormituksen määrässä on eroa. Lähes puolet väitteen kanssa eri mieltä olleista oli 

arvioinut työn kuormituksen lisääntyneen merkittävästi. Yksityiselämää koskevassa 

väitteessä tulokset ovat samansuuntaisia ja myös tilastollisesti merkitseviä. Väitteen kanssa 

samaa mieltä ja eri mieltä olleilla työkuormituksen muutoksessa on vaihtelua. Väitteen 

kanssa ei samaa eikä eri mieltä olleiden keskuudessa esiintyy molempien väitteiden kohdalla 

myös merkittävää työkuormituksen lisääntymistä.  

 

 

 
Kuvio 4. Työn ja vapaa-ajan välinen ristiriita 2 
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Etätyöllä on yhteys työn kuormittavuuteen 

 

Koronapandemia loi sosiaalialalle ”digiloikkauksen” ja yhtenä sen ilmiönä oli tehtävän työn 

siirtäminen työpaikalta kotiin. Tässä osiossa testaan etätöiden yhteyttä työn 

kuormittavuuteen. Menetelmänä käytän ristiintaulukointia, joka koostuu etätyöhön 

liittyvistä väittämistä luodusta summamuuttujasta sekä työn kuormittavuutta mittaavasta 

kysymyksestä. Etätyötä koskeva summamuuttuja koostuu kolmesta eri Likert-asteikollisesta 

väittämästä. Kuviossa 5 on esitelty summamuuttujien väittämät ja niiden vastausjakaumat. 

Vastaajista yli puolet arvioi organisaation sallivan joustavan etätyömahdollisuuden ollen 

väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Eri organisaatioiden 

käytännöt etätöiden suhteen vaikuttavat kuitenkin vaihtelevan, sillä noin joka neljännes oli 

väitteestä täysin eri mieltä. Teknisistä laitteista vastaajilla oli parempia kokemuksia ja 61 

prosenttia vastaajista oli sitä koskevan kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Vastaajista 

joka neljännes arvioi etätyömahdollisuuden helpottaneen jonkin verran työn ja 

yksityiselämän välistä jännitettä ja lähes kolmannes vastaajista (31 %) ei arvioinut etätyön 

vaikuttavan asiassa suuntaan tai toiseen.  

 

 
Kuvio 5. Etätyön summamuuttujan väittämät, vastausvuosi 2021 

 

 

 

21

17

23

9

12

13

31

10

8

26

30

20

13

31

36

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

K26 V06. Etätyömahdollisuus on
helpottanut työn ja yksityiselämäni

välistä jännitettä (n=117)

K9 V16. Organisaationi tarjoaa minulle
riittävät tekniset laitteet tehdä työtäni

etäyhteydellä (n=119)

K9 V15. Organisaationi sallii joustavan
etätyömahdollisuuden (n=120)

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä



 44 

Etätyön summamuuttujan ja työn kuormittavuutta mittaavaan kysymyksen 

ristiintaulukoinnista (kuvio 6) voimme päätellä vastaajien, jotka olivat arvioineet etätyön 

mahdollisuuden työnantajan puolelta hyvänä, arvioineen myös ainoana ryhmänä 

työkuormituksen vähentymistä jonkin verran. Ryhmässä esiintyi myös vähiten työn 

kuormittavuuden lisääntymistä jonkin verran tai merkittävästi. Keskimääräiseksi etätyön 

mahdollisuudet kokeneet ilmoittivat sekä jonkin verran lisääntyneestä että merkittävästi 

lisääntyneestä työn kuormituksesta saman verran. Heikosta etätyön mahdollisuudesta 

kertoneista joka neljäs oli kokenut työn kuormittavuuden pysyneen samana.  

 

 
Kuvio 6. Etätyön summamuuttujan yhteys työn kuormittavuuteen  
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työskentelevien jana on tasaisempi, eikä työn kuormittavuuden keskiarvo ole juurikaan 

vaihdellut.  
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Kuvio 7. Työkuormituksen muutos työympäristön mukaan 

 

Lastensuojelutyössä korostetaan kollegiaalisen tuen tärkeyttä suhteessa koettuun 

työhyvinvointiin (ks. Pösö & Forsman 2013). Seuraavassa kuviossa 8 tarkastellaan erikseen 

niitä vastaajia, jotka ovat ilmoittaneet olevansa etätöissä ja niitä vastaajia, jotka ovat 

ilmoittaneet työskentelevänsä organisaation tiloissa. Tällä erottelulla halutaan tarkastella 

vastaajien arviota kollegiaalisen tuen saamisen eroavaisuuksista riippuen siitä, onko 

työntekijä tehnyt työtä kotona etäyhteydellä vai organisaation tiloissa. Janoissa on ilmoitettu 

keskiarvo kysytylle väitteelle niin, että mitä korkeampi luku, sitä enemmän 

samanmielisyyttä väitteen kanssa esiintyy. Alla olevat janat piirtävät parempaa 

kollegiaalista tukea sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta niille vastaajille, jotka työskentelivät 

pääsääntöisesti oman organisaation tiloissa. Kollegiaalisen tuen saaminen näyttäytyy 

etätöitä tekevien parissa matalalta erityisesti keväällä 2021. Tuolloin puolestaan 

organisaation tiloissa pääasiallisesti työskentelevien keskiarvo kollegiaaliselle tuelle on 

huipussaan. Myös yhteenkuuluvuuden tunne on etätyötä tekevillä matalimmalla tasolla 

keväällä 2021. Janojen mukaan pandemian alussa etätyössä olevat sekä organisaation 

tiloissa työskentelevät kokivat yhtäläistä yhteenkuuluvuutta oman organisaation 

ammattilaisten kesken. Kun organisaation tiloissa työskentelevillä yhteenkuuluvuus on 

pysynyt melko samana koko seurantajakson aikana, on kotona työskentelevillä tapahtunut 

yhteenkuuluvuuden tunteessa selkeä notkahdus.  

 

4.03 (n=117)

4.11 (n=90)
4.03 (n=88)

4,05 (n=92)

3.71 (n=84)
3.65 (n=20)

3.92 (n=25)

3.73 (n=22)

3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2

Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Kesä 2021

Työkuormituksen muutos pandemia aikana

Ei etätyössä Etätyössä



 46 

 

 

 
Kuvio 8. Työyhteisön tuki työympäristön mukaan 

 

5.3 Työkuormitukseen vaikuttavat tekijät  

 

Julkisella sektorilla työskentelevät kokevat muita sektoreita enemmän kuormitusta   
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merkittävästi lisääntynyttä työkuormitusta. Tulosten tarkempaan tarkasteluun on mielekästä 

niputtaa sekä kunnan työntekijät että kuntayhtymän työntekijät samaan, jotta julkisen 

sektorin eroavaisuutta yksityiseen sektoriin voidaan tarkastella. Yksityiseen sektoriin on 

sisällytetty kaikki vastaajat, jotka vastasivat työnantajakseen yksityisen, järjestön tai muun 

työnantajan. Muiksi työnantajiksi oli avoimissa vastauksissa kerrottu säätiö, seurakunta ja 

yliopisto.  

 

Alla olevan kuvion tarkastelu osoittaa, että julkisella työnantajalla työskennelleet arvioivat 

muita enemmän työn kuormittavuuden lisääntyneen. Julkisella sektorilla työskennelleistä 

sosiaalialan ammattilaisista 73 prosenttia kertoi työn kuormittavuuden lisääntyneen 

merkittävästi tai jonkin verran, kun vastaavasti yksityisellä sektorilla työskentelevistä vajaa 

10 prosenttia vähemmän ilmoitti työn kuormituksen lisääntyneen. Tulos on linjassa 

aiemman tutkitun tiedon kanssa, jonka mukaan julkisen sektorin työntekijät kokevat työnsä 

kuormittavammaksi kuin yksityisen (ks. Saarinen ym. 2012; Blomberg 2015).  

 

 
Kuvio 9. Työnantajan yhteys koettuun työkuormitukseen (%, n= 220, 223) χ²=6.2, df 3, p=.103  

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat muiden sektorien työntekijöitä 

kuormittuneempia 

 

Seuraavaksi tarkastelen hypoteesia siitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat muiden 

sektorien sosiaalityöntekijöitä kuormittuneimpia. Tässä aineistossa lastensuojelun 

työntekijät ovat niputettu yhteen perhesosiaalityön kanssa, joten hypoteesin tarkastelu on 

ulotettu koskemaan kaikkia lapsiperheiden parissa työskenteleviä. Kuviossa 10 on 

tarkasteltu jokaisen eri sektorin keskiarvoja työn kuormittavuudessa. Kuviossa on esitetty 

sekä 2020 että 2021 vastanneiden keskiarvo sekä yhteenlaskettu keskiarvo. Koko 
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tutkimusjoukon arvio työn kuormittavuuden muutoksesta pandemian ajalta verrattuna 

pandemiaa edeltävään aikaan on 3.81. Perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa vuoden 2020 

keskiarvo (3.78) on enemmän kuin kaikkien sektorien keskiarvo (3.63). Vuoden 2021 

keskiarvo (3.97) jäljittelee melko lailla koko kaikkien sektorien 2021 keskiarvoa (3.98). 

Keskimäärin lapsiperheiden parissa työskentelevät arvioivat työn kuormittavuuden 

lisääntyneen enemmän kuin havaintojoukon ammattilaiset. Työn kuormittavuus ei 

kuitenkaan ole keskimäärällisesti tarkasteltuna havaintojoukon suurinta. Sekä ikääntyneiden 

palveluissa (4.06) ja yleisissä sosiaalipalveluissa, nuorten palveluissa ja sosiaalisen 

kuntoutuksen palveluissa (3.96) on arvioitu enemmän työn kuormittavuuden lisääntymistä 

pandemian aikana.  

 

 
Kuvio 10. Työkuormitus sektoreittain mitattuna vuosina 2020 ja 2021  
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Seuraavassa kuvioissa 11 on esitelty erikseen jokaisen sektorin arvio työn kuormittavuuden 

muutoksesta vastausvuosien mukaan. Ne kertovat jokaisen sosiaalialan sektorin 

merkittävästi lisääntyneestä työn kuormittavuudesta. Ainoastaan ikääntyneiden palveluiden 

työntekijöiden arvio merkittävästi työnkuormituksen lisääntymisestä on pysynyt ennallaan. 

Lapsiperheiden parissa työskentelevistä merkittävästä työnkuormituksen lisääntymisestä 

pandemian aikana on kertonut 30 % vastaajista vuonna 2021 kun vuotta aiemmin luku oli 

17 prosenttia. Tulokset eivät vastaa hypoteesia siitä, että lapsiperheiden parissa 

työskentelevät ammattilaiset olisivat muita sektoreita kuormittuneempia (vrt. Forsman 2010; 

Saarinen ym. 2012; Mänttäri-van der Kuip 2015). Kuitenkin lapsiperheiden parissa 

työskentelevien kokemus työn kuormittavuuden lisääntymisestä pandemian aikana on koko 

havaintojoukon kärkipäässä ja havaintojoukon keskiarvoa suurempaa.  
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2020 (n=409) 

 
2021 (n= 430) 

 
Kuvio 11. Työn kuormituksen muutos vuosina 2020 ja 2021  
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Varsinkin kansainvälisesti tehdyt tutkimukset keskittyvät sosiaalityöntekijöihin koko 

sosiaalialan ammattilaisten sijaan (esim. Huxley ym. 2005; Astvik ym. 2014; McFadden ym. 

2015; Berlanda ym. 2017). Tästä johtuen haluan tarkastella vielä sosiaalityöntekijöitä omana 

joukkonaan. Kuviossa 12 on tarkasteltu jokaista sektoria niin, että tuloksiin on otettu vain 

yliopistotutkinnon suorittaneet. Tällä rajauksella pyritään rajaamaan sosiaalityöntekijät 

muista ammattiluokista. Kuviossa on esitetty sekä sektorikohtaisesti työkuormituksen 

muutoksen Likert-asteikolliset jakaumat sekä keskiarvot työn kuormituksen muutokselle. 

Tulosten mukaan ikääntyneiden palveluissa työskentelevät sosiaalityöntekijät ovat 

arvioineet muiden sektorien sosiaalityöntekijöitä enemmän merkittävää työn kuormituksen 

lisääntymistä (44 %) ja siten tulos on linjassa edellä esitettyjen tuloksien kanssa. Mikäli 

tarkastellaan kaikkia kyselyyn vastanneita sosiaalityöntekijöitä, niin 20 prosenttia heistä oli 

kertonut työkuormituksen lisääntymisestä merkittävästi ja 46 prosenttia oli vastannut työn 

kuormituksen lisääntyneen jonkin verran. Lapsiperheiden parissa työskentelevät olivat 

arvioineet saman suuntaista työn kuormituksen lisääntymistä. Arviot merkittävästi 

lisääntyneestä työn kuormituksesta oli kuitenkin keskiarvoa isompi.  

 

Ikääntyneiden palveluissa on arvioitu keskimääräisesti eniten työn kuormittavuuden 

lisääntymistä (4.06). Vastaavasti maahanmuuttajapalveluissa (3.45) työn kuormituksen 

muutos pandemiaa edeltävästi on ollut vähäisintä. Lapsiperheiden parissa työskentelevät 

sosiaalityöntekijät ovat ilmoittaneet keskimäärin toiseksi eniten työn kuormittavuuden 

lisääntymistä (3.91). Tulos poikkeaa siinä määrin aiemmasta keskiarvojen havainnoinnista, 

että lapsiperheiden parissa olevat sosiaalityöntekijät ovat arvioineet yleisissä 

sosiaalipalveluissa, nuorten palveluissa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa työskenteleviä 

sosiaalityöntekijöitä enemmän työn kuormittavuuden lisääntymistä (3.85), kun kaikkien 

sosiaalialan ammattilaisten kesken lapsiperheiden keskiarvo oli kyseistä havaintojoukkoa 

matalampi. Tuloksessa tulee huomioida se, että sosiaalityöntekijöinä toimii joukko 

ammattilaisia, joiden yliopisto-opinnot ovat vielä kesken. Näin ollen, heidän ylin 

sosiaalialan koulutuksensa voi olla merkittynä luokassa ”opisto- ja amk-koulutetut, eivätkä 

heidän vastauksensa kuulu tähän joukkoon.   
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Kuvio 12. Yliopistokoulutettujen kokemus työn kuormittavuudesta (%, n=290) 
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Työyhteisön johtamisella on yhteys koettuun työn kuormittavuuteen  

 

Johtamista kysyvistä kysymyksistä on muodostettu summamuuttuja, joka yhdistelee eri 

Likert-asteikollisia väittämiä johtamisen arvioihin liittyen. Johtamisen summamuuttuja on 

ristiintaulukoitu työn kuormittavuuden arvion kanssa, jotta hypoteesia johtamisen 

vaikutuksesta työn kuormittavuuteen voidaan testata. Kuviossa 13 on esitelty johtamisen 

summamuuttujan väittämät. Väitteiden mukaan vastaajat ovat olleet melko saman verran 

joko eri mieltä tai samaa mieltä sekä organisaation johdolta saaman selkeiden ohjeiden että 

ohjeisiin annetun perehtymisajan riittävyyden kanssa. Vastaajista lähes puolet oli arvioinut 

työyhteisöä johdettavan hyvin. Lähityöyksiköltä saadut ohjeistukset olivat tuntuneet 

vastaajista enemmän epäselviltä kuin selviltä, vaikkakin vastausjakauma oli melko tasainen.   

 

 
Kuvio 13. Väittämät työyhteisön johtamisesta, vastausvuosi 2021  

 

Kuviosta 14 ilmenee, että ne, jotka ovat kokeneet johtamisen huonona tai keskimääräisenä 

ovat arvioineet myös enemmän työn kuormittavuuden lisääntymistä merkittävästi verrattuna 

niihin vastaajiin, jotka olivat arvioineet pandemia-aikaisen johtamisen hyväksi. Työn 

kuormittavuuden lisääntyminen jonkin verran on samaa luokkaa prosentuaalisesti sekä 

huonon johtamisen että hyvän johtamisen luokassa. Hyvän johtamisen ryhmässä työn 

kuormittavuus on muihin verrattuna pysynyt prosentuaalisesti enemmän samana.  
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Kuvio 14. Johtamisen summamuuttujan ristiintaulukointi työn kuormittavuuden arvion kanssa 

 

Seuraavaksi vielä testaan väitettä, jonka mukaan ohjeistuksella on vaikutusta koettuun työn 

kuormittavuuteen (Adams ym. 2009) suorittamalla ristiintaulukoinnin ohjeistusta kysyvien 

väittämien sekä työn kuormittavuutta mittaavan kysymyksen välillä. Tulosten mukaan työn 

kuormittavuus on lisääntynyt merkittävästi eniten niissä ryhmissä, jotka ovat olleen täysin 
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Vastaajat, jotka ovat olleet väittämien kanssa täysin samaa mieltä, ovat arvioineet vähiten 

työn kuormittavuuden lisääntymistä merkittävästi tai jonkin verran. Erityisesti niillä 

vastaajilla, jotka ovat kertoneet saaneensa organisaation johdolta selkeitä ohjeistuksia ovat 

arvioineet vähäisempää työn kuormittavuutta suhteessa niihin, jotka ovat olleet väittämän 

kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Johtamisen vaikutusta työkuormitukseen testaava 

hypoteesi on linjassa sitä koskevan tutkimustiedon kanssa (ks. Salminen ym. 2014) ja 

varsinkin huonona koettu johtaminen vaikuttaa negatiivisesti työn kuormittavuuteen.  
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Kuvio 15. Ohjeistuksen yhteys työn kuormittavuuteen 
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Työyhteisölliset voimavarat edistävät työhyvinvointia  

 

Tässä osiossa tarkastelen työyhteisöllisten voimavarojen yhteyttä työn kuormittavuuteen. 

Työyhteisön tukeen liittyviä asioita on testattu eri väittämien avulla ja vastaajaa on pyydetty 

arvioimaan työyhteisöön liittyviä väittämiä pandemian ajalta verrattuna sitä edeltävään 

aikaan. Perhesosiaalityön ja lastensuojelun ammattilaiset ovat kertoneet tuntevansa 

yhteenkuuluvuutta oman organisaation ammattilaisten kesken sekä saavansa kollegiaalista 

tukea lähiyhteisöltä. Sen sijaan lähiyhteisön ristiriitojen ei oltu juurikaan arvioitu 

vähentyneen. Ristiriitoja kuvaavaan väittämään noin puolet olivat vastanneet olevansa ei 

samaa eikä eri mieltä, joten joko ristiriitojen määrä ei ole muuttunut, niitä ei ole alun 

perinkään ollut tai kysymys on muuten ollut vaikeasti vastattavissa. Myöskään epävirallisen 

yhteydenpidon määrän ei oltu arvioitu kasvaneen merkittävästi pandemiaa edeltävälle ajalle. 

Merkittävintä tuloksissa on kollegiaalisen tuen saaminen lähiyhteisöltä. Vain alle viidennes 

on ollut väittämän kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä. 74 prosenttia vastanneista on 

arvioinut saaneensa jonkinlaista kollegiaalista tukea lähiyhteisöltä verraten tuen saamiseen 

pandemia edeltävänä aikana. 

 

 
Kuvio 16. Työyhteisön muutoksia koskevat väittämät (vastausvuosi 2020: V05, vastausvuosi 2021: V05-

V08) 
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Seuraavaksi suoritettiin ristiintaulukointi 1) työyhteisön summamuuttujan ja työn 

kuormittavuutta mittaavan kysymyksen kanssa ja 2) työyhteisön summamuuttujan ja 

työkuormituksen summamuuttujan kanssa. Tulosten mukaan ne, jotka ovat arvioineet 

työyhteisön tuen heikoksi ovat ilmoittaneet enemmän työn kuormituksen lisääntymisestä. 

Vahvasta työyhteisön tuesta kertoneet arvioivat työn kuormittavuuden lisääntyneen jonkin 

verran tai merkittävästi 62 prosenttisesti. Työn kuormittavuuden summamuuttujaa 

kuvaavassa kuviossa työyhteisön tuen heikoksi arvioivat myös enemmän työn 

kuormittavuutta. Vahvasta työyhteisön tuesta kertoneista 30 prosenttia oli arvioinut suurta 

ja 38 prosenttia keskimääräistä työn kuormittavuutta. Sen sijaan ne, jotka olivat kokeneet 

työyhteisön tuen keskimääräiseksi, olivat raportoineet enemmän merkittävää työn 

kuormittavuutta, mutta vähemmän keskimääräistä työn kuormittavuutta kuin vahvaa 

työyhteisön tukea kokeneet. Tulokset antavat samanlaisia viitteitä, kun tutkimuskirjallisuus 

sen suhteen, että työyhteisön tuella on vaikutusta työssä koettuun kuormittavuuteen (ks. 

Berlanda ym. 2017; Mänttäri-van der Kuip 2015). 

 

 

 
Kuvio 17. Työyhteisön tuen yhteys työn kuormittavuuteen  
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Resurssivajauksella on yhteys työn kuormittavuuden kokemukseen  

 

Taustavaikuttajat resurssien tai palveluiden puutteessa ovat erilaiset kuin työhyvinvointia 

koskevassa tutkimuksessa yleensä. Pandemian aikaiset resurssien puutteet johtuvat osaltaan 

yhteiskunnan sulkeutumisesta ja palveluiden joko kokonaan sulkiessa tai supistaessa 

palveluitaan. Palveluiden resurssivajeessa ei siten ole kyse vain taloudellisista tekijöistä. 

Tässä tarkastelen niitä väittämiä, jotka ilmentävät jollain tavalla resurssien puutetta tai 

vajausta ja sen vaikutusta työn osa-alueisiin. Kuviossa 18 on esitetty tarkasteltavat väittämät 

Likert-asteikollisena jakaumina. Jakauman mukaan erityisesti yhteistyökumppanien 

palveluiden vähentäminen ja sulkeminen on vaikuttanut asiakkaille tarjottaviin palveluihin. 

Saman tasoista mahdollisuuksien vähentymistä ei oltu arvioitu oman organisaation piirissä, 

jossa yli puolet vastaajista vastasivat olevansa väittämän kanssa joko täysin tai jokseenkin 

eri mieltä tai ei ollenkaan samaa tai eri mieltä.  

 

 
Kuvio 18. Työn osa-alueita koskevat väittämät, vastausvuosi 2021 (%, n=118–120) 
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lisääntymisestä joko jonkin verran tai merkittävästi. Vastaavasti väitteen kanssa eri mieltä 
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yhteistyökumppaneiden heikentyneet palvelumahdollisuudet näkyivät arvioissa työn 

kuormittavuuden lisääntymisessä. 88 prosenttia väittämän V08 kanssa täysin samaa mieltä 

olleista arvioivat työn kuormittavuuden lisääntymistä jonkin verran tai merkittävästi. 

Vastaavasti väittämän kanssa täysin eri mieltä olleista 63 prosenttia ilmoitti kuormituksen 

lisääntymistä merkittävästi tai jonkin verran. Viimeinen väite koski asiakkaiden jäämistä 

vaille tarvitsemiaan palveluita yhteistyökumppaneiden vähentäessä tai sulkiessa palveluita. 

Väitteen kanssa samaa mieltä olleista valtaosa arvioi työn kuormittavuuden lisääntymistä. 

Väitteen kanssa eri mieltä olleista 71 prosenttia kertoi työn kuormittavuuden lisääntyneen 

jonkin verran ja loput vastaajista arvioivat työn kuormittavuuden pysyneen samana.   
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Kuvio 19. Mitä mieltä olet seuraavista työn osa-alueita koskevista väittämistä? Vastausvuosi 2021 
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Asiakkaiden määrän kasvu lisää työn kuormittavuutta  

 

Lapsiperheiden parissa työskentelevistä ammattilaisista puolet olivat asiakasmäärän kasvua 

kysyvän väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä tai täysin eri mieltä. Joka neljäs oli 

väittämän kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä. Kaikkien kysymykseen vastanneiden 

(n=429) keskiarvo asiakasmäärän kasvusta on 3.26. Eniten asiakasmäärä on kasvanut 

kouluissa ja oppilaitoksissa ja vähiten vammaispalveluissa. Perhesosiaalityön ja 

lastensuojelun keskimääräinen asiakasmäärän kasvu oli hieman enemmän kuin kaikkien 

sektorien keskiarvo yhteensä. 
 

 
Kuvio 20. Asiakasmäärän kasvu sektoreittain (n=429)  
 

Asiakasmäärän kasvun yhteyttä työn kuormittavuuteen testattiin ristiintaulukoinnilla. 

Ristiintaulukointi tehtiin sekä työn kuormittavuuden muutosta kysyvän kysymyksen kanssa 

että työkuormituksen summamuuttujan kanssa.  Tulosten mukaan 52 % asiakasmäärän 

kasvua kysyvän väittämän kanssa samaa mieltä olleista oli kertonut työn kuormittavuuden 

lisääntymisestä merkittävästi. Lähes puolet oli tästä ryhmästä arvioinut työn 

kuormittavuuden lisääntyneen jonkin verran. Vastaavasti väitteen kanssa eri mieltä olleista 

vain joka neljäs oli ilmoittanut työn kuormittavuuden lisääntyneen merkittävästi ja samainen 

joka neljännes ilmoittanut työn kuormituksen jonkin verran lisääntyneen. Myös niissä 
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ryhmissä, jotka olivat väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä tai jokseenkin eri mieltä 

esiintyy eroavaisuuksia. Väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä olleista 60 prosenttia oli 

kertonut työn kuormittavuuden lisääntyneen jonkin verran ja 23 prosenttia merkittävästi. 

Väitteen kanssa jokseenkin eri mieltä olleista 50 prosenttia oli arvioinut työn 

kuormittavuuden lisääntymistä jonkin verran ja 17 prosenttia merkittävästi. 

 

 
Kuvio 21. Asiakasmäärän kasvu suhteessa työn kuormittavuuteen  

 

Työn kuormituksen summamuuttujan tulokset puhuvat vahvasti sen puolesta, että ne 

vastaajat, jotka arvioivat työkuormituksen muutoksen suurena tai keskimääräisenä 

pandemian aikana olivat enemmän asiakasmäärän kasvua kuvaavan väittämän kanssa täysin 

samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä. Vastaavasti työkuormituksen muutoksen 

vähäiseksi arvioineista vain alle kolmasosa (27 %) oli kokenut asiakasmäärän kasvua. 

Tulokset sekä työkuormitusta koskevan väittämän että summamuuttujan osalta puhuvat sen 

puolesta, että asiakasmäärän kasvulla on yhteys työn kuormittavuuteen, vaikkakaan yhteys 

ei ole tilastollisesti merkitsevä.  
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Kuvio 22. Asiakasmäärän kasvu suhteessa työkuormituksen summamuuttujaan  

 

Työn kuormittavuutta lisää asiakkaiden moniongelmaisuuden lisääntyminen  

 

Seuraavaksi tarkastelen asiakkaiden elämäntilanteiden muutosten yhteyttä pandemian 

aikana koettuun työn kuormittavuuden muutokseen. Asiakkaiden elämäntilanteiden 

muutoksesta on luotu summamuuttuja, joka koostuu 11 eri väittämästä. Väittämillä 

sosiaalialan ammattilaiset ovat arvioineet Likertin- asteikkoa käyttäen asiakkaiden 

elämäntilanteiden muutoksia pandemian aikana. Eniten saman mielisyyttä esiintyy 

väittämien V03, V04, V09 ja V11 kanssa. Ammattilaiset ovat havainneet asiakaskunnallaan 

olevan pandemia-aikaan liittyviä erityisiä haasteita, ja asiakkaille on syntynyt uusia 

ongelmia jo olemassa olevien ongelmien lisäksi. Asiakkaita on myös jättänyt saapumatta 

tapaamisiin ja olemassa olevien ongelmien ratkaisuprosessit ovat kohdanneet takaiskuja. 

Vähiten saman mielisyyttä esiintyy väittämien kanssa, jotka väittävät, ettei pandemia-ajalla 

tai palveluiden muutoksella pandemia aikana ole ollut vaikutusta asiakkaiden 

elämäntilanteisiin. Tulosten mukaan asiakkaita ei kadonnut perhepalveluiden piiristä 

kokonaan eikä asiakkaiden ongelmat ole siinä määrin pahentuneet, että niillä olisi ollut 

hengenvaarallisia seurauksia.  
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Kuvio 23. Pandemia-aikaisia muutoksia koskevat väittämät (%, vastausvuosi 2020: V06, V09-12, vastausvuosi 
2021: V01-12)  
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arvioivat koronapandemian vaikutukset asiakkaiden elämäntilanteisiin vähäisiksi. 87 

prosenttia vastaajista oli joko arvioinut työn kuormittavuuden lisääntyneen jonkin verran tai 

merkittävästi mikäli koronapandemian vaikutus asiakkaiden tilanteisiin oli koettu suureksi. 

Vastaavasti vähäisestä muutoksesta ilmoittaneet olivat arvioineet työn kuormittavuuden 

lisääntymistä jonkin verran tai merkittävästi 63 prosentissa tapauksissa. Erityisesti 

merkittävästi lisääntyneessä työn kuormittavuudessa oli eroavaisuuksia. Tulos on linjassa 

sen kanssa, että työkuormituksen lisääntymiseen on tutkimuksissa liitetty myös asiakkaiden 

moniongelmallisuuden lisääntyminen (ks. Laine ym. 2010).  
 

 
Kuvio 24. Asiakkaiden koronavaikutusten summamuuttujan ristiintaulukointi työn kuormittavuuden kanssa  

 

Työkokemus ja ikä vaikuttavat positiivisesti työn kuormittavuuden kokemukseen 

 

Tässä osiossa tarkastelen sosiaalialan ammattilaisten henkilökohtaisten ominaisuuksien 

yhteyttä koettuun työn kuormittavuuteen. Tutkimuksissa on nostettu erityisesti iän ja työn 

kokemuksen vaikutus työnkuormituksen hallinnassa (ks. Berlanda ym. 2017; Pösö & 

Forsman 2013; Baldschun 2018). Ensin tarkastellaan työkokemuksen yhteyttä työn 
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eroja työn kuormittavuutta arvioitaessa. Molemmista ryhmistä noin joka viides ilmoitti 
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lisääntyneen jonkin verran. Työkokemuksen rinnalla tarkastellaan ylintä sosiaalialan 

koulutusta ja sen yhteyttä työn kuormittavuuteen. Tuloksissa ei juurikaan nouse 

eroavaisuuksia opisto- ja amk-koulutettujen sekä yliopistokoulutettujen välille, vaan arviot 

kuormittavuuden muutoksessa pandemia-aikana ovat hyvin samankaltaisia koulutustasosta 

riippumatta.  

 

 
Kuvio 25. Henkilökohtaisten taustatietojen tilastollinen yhteys työn kuormittavuuteen (%, n=221, 223) 

Työkokemus χ²=7.6, df 6, p=.267 Ylin sosiaalialan koulutus χ²=1.6, df 3, p=.660 
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(esim. Matela 2007; Berlanda ym. 2017). Edellä todettiin vähäisimmällä työkokemuksella 
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eikä tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia. Seuraavassa kuviossa 25 on esiteltynä 
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arvioineet vähiten työn kuormittavuuden lisääntymistä pandemian aikana. Eniten työn 

kuormittavuuden lisääntymisen arvioista kertovat iäkkäimmät vastaajat. Työn 
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korkeammalla kaikista nuorimmilla vastaajilla, jonka jälkeen se laskee. 35–39-vuotiailla 

työn kuormitus on molemmilla janoilla edellistä ikäryhmää korkeammalla, jonka jälkeen 

keskiarvo laskee. Tämän jälkeen molemmat janat ovat noususuuntaisia. Tulos on osaksi 

linjassa hypoteesin kanssa. Työn kuormittavuus pandemian aikana näyttäisi korkeammalta 

kaikista nuorimmassa ikäryhmässä. Kuitenkaan työn kuormittavuuden arvio ei laske iän 

karttuessa.  

 

 
Kuvio 25. Työn kuormittavuuden yhteys ikään (n=221)  
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Lopuksi tarkastelin iän yhteyttä työn kuormittavuuteen ristiintaulukoimalla työn 

kuormittavuutta kysyvä kysymys iän kanssa. Ikä on seuraavassa kuviossa 25 jaettu 

kolmiluokkaisesti niihin vastaajiin, jotka ovat alle 40-vuotiaita, 40–49-vuotiaita sekä yli 50-

vuotiaita. Näin saatiin frekvenssien määrät tasattua ja nostettua jokaisessa ryhmässä. 

Havaintojoukossa oli vain 12 yli 60-vuotiasta, joka saattaa vääristää tilastoja. Jakauman 

mukaan merkittävästä työnkuormittavuuden lisääntymisestä ovat kertoneet eniten 50-

vuotiaat ja sitä vanhemmat. Työn kuormittavuuden lisääntymisestä jonkin verran ovat 

raportoineet kaikki ryhmät lähes saman verran. 40–49-vuotiaiden ryhmässä on arvioitu 

olevan eniten työn kuormittavuuden pysymistä samana sekä vähiten työn kuormittavuuden 

lisääntymistä merkittävästi.   

 

 

 
Kuvio 26. Iän yhteys työn kuormittavuuteen, 3-luokkainen (%, n=221) χ²=3.2, df 6, p=.781 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämä tutkimus käsitteli lapsiperheiden parissa työskentelevien ammattilaisten kokemuksia 

työn kuormituksen muutoksesta koronapandemian aikana. Tarkempina tutkimustehtävinä 

oli tutkia 1) työn kuormituksen muutosta pandemian aikana ja verrata sitä pandemiaa 

edeltävään aikaan sekä 2) työn kuormituksen muutokseen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimusasetelmassa hyödynnettiin hypoteeseja, jotka oli nostettu sosiaalialan 

työhyvinvointia koskevista tutkimuksista.   

 

Aineisto koostui vuosina 2020 ja 2021 toteutetun kyselyn vastauksista. Kyselyt oli toteutettu 

koronaviruspandemian vaikutuksia tutkivan Panda-hankkeen toimesta ja kyselyyn vastasi 

vuosien 2020 ja 2021 aikana yhteensä 847 sosiaalialan ammattilaista, joista tähän 

tutkimukseen valikoitiin perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa työskentelevät (n=226) 

ammattilaiset. Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena hyödyntäen eri tilastollisia 

menetelmiä. Aineisto analysoitiin käyttäen SPSS- ohjelmistoa ja analysoinnin tulokset 

esitettiin lukijalle havainnollistamalla niitä kaavioiden avuilla. Tilastollisina tunnuslukuina 

käytettiin frekvenssejä ja keskiarvolukemia. Menetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja 

khiin neliö- testiä.   

 

Tutkimus osoittaa työn kuormittavuuden lisääntyneen koronapandemian aikana 

lapsiperheiden parissa työskentelevien keskuudessa. Työn kuormittavuus oli lisääntynyt 

entisestään vuoden 2021 vastauksissa. Ammattilaisten työn ja yksityiselämän välinen 

tasapaino on enemmän kallistunut työhön ja työpaine on lisääntynyt. Etätöihin siirtyminen 

on toisaalta vähentänyt työn kuormitusta, mutta myös vähentänyt työyhteisön tarjoamaa 

tukea. Työn kuormittavuuden kasvu näyttäisi olevan jonkinlaisessa yhteydessä työnantajaan 

sekä työskentelysektoriin. Työyhteisön johtamisella on puolestaan merkittävä yhteys työn 

kuormittavuuteen ja myös työyhteisön tuki näyttelee asiassa merkittävää roolia. 

Resurssivajausta sekä asiakasmäärän kasvua kokeneet ammattilaiset olivat muita 

kuormittuneempia. Pandemia-aikana asiakkaiden haasteiden lisääntymistä kokeneet 

ilmoittivat työn kuormittavuuden lisääntymisestä. Työn kuormitukselta suojasi yli 5 vuoden 

työkokemus, mutta suoritetulla tutkinnolla ei ollut yhteyttä kuormittavuuden lisääntymisen 

arvioon. Esittelen seuraavaksi vielä tutkimuksen tulokset jaoteltuna tutkimuskysymysten 

mukaisesti.  



 70 

 

6.1 Työkuormituksen muutos pandemian aikana 

 

Hypoteesia työn muuttumisesta kuormittavammaksi pandemian aikana voidaan tulosten 

perusteella verifioida oikeaksi. Ammattilaiset eivät raportoineet työn kuormituksen 

merkittävää vähenemistä pandemian aikana ja vain alle 10 prosenttia vastaajista arvioi työn 

kuormituksen vähentyneen jonkin verran. Sen sijaan ammattilaisista valtaosa (71 %) arvioi 

kuormituksen lisääntymistä molempina vastausvuosina. Vuonna 2021 merkittävästi 

lisääntynyt työn kuormitus oli lähes tuplaantunut edellisvuodesta. Kuormituksen muutoksen 

tulokset ovat synkemmät kuin Mänttäri-van der Kuipin (2015, 56) työhyvinvointia 

käsittelevä tutkimus. Tuolloin 43 prosenttia vastaajista oli kokenut työhyvinvoinnin laskua 

viimeisen kahden vuoden aikana. Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattilaisten arvioita 

työn kuormittavuudesta, jota ei voi suoraan yhdistää työhyvinvointia kuvaavaksi mittariksi. 

Se kuitenkin indikoi työhyvinvointia yhtenä mittarina.   

 

Työssä lisääntynyt kuormittavuus on vaikuttanut ammattilaisten yksityiselämään enemmän 

kuin yksityiselämässä lisääntynyt kuormittavuus työelämään. Työssä on koettu pandemian 

aikana työpaineen lisääntymistä, ja väitteiden vastausjakaumat ilmentävät työn ja 

yksityiselämän välisen tasapainon kallistumista työn suuntaan. Ammattilaisilla on ollut 

enemmän luottoa yksityiselämän ymmärtävän vaikeudet vastata sen odottamiin 

vaatimuksiin kuin organisaation ymmärrykseen työn vaatimusten täyttämisen haasteista. 

Työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa kuvaavat väittämät luovat kuvaa ammattilaisista, jotka 

ovat työn kuormittavuuden lisääntymisen johdosta pystyneet vastaamaan organisaation ja 

asiakkaiden tarpeisiin tinkimällä enemmän yksityiselämästään kuin työpanoksestaan.   

 

”Multitaskaamisen” määrä on lisääntynyt pandemia-aikana ja sosiaalityöntekijöillä on ollut 

haasteita ylläpitää ammatillisia rajoja työn ja vapaa-ajan suhteen (Harrikari ym. 2021a). 

Tämän tutkimuksen tulos työn ja vapaa-ajan välisen ristiriidan yhteydestä työn 

kuormittavuuteen puhuu sen puolesta, että työn kuormitus on lisääntynyt enemmän niillä, 

jotka ovat kokeneet kyseisiä ristiriitoja. Aiemmin todettiin ammattilaisten elämän 

tasapainon kallistuneen pandemia-aikana työn suuntaan. Myös yksityiselämän vaatimusten 

täyttämisessä nousi esille haasteita.  
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Ammattilaiset, jotka arvioivat työn ja yksityiselämän välisen tasapainon kallistumista työn 

suuntaan, arvioivat myös merkittävästi enemmän työn kuormituksen lisääntymistä, kuin 

vastaajat, joilla samaa haastetta ei ollut. Samaa kertoi työn ja vapaa-ajan yhdistämisen 

haasteita kohdanneet. Suuresta työn kuormituksen lisääntymisestä kertoi myös ryhmä, joka 

ei arvioinut muutosta työn ja yksityiselämän välisen tasapainon kallistumisessa työhön. 

Tämä voi viitata siihen, että ryhmän vastaajien tasapaino on jo ennen pandemiaa kallistunut 

työn suuntaan. Väitettä voi perustella monilla tutkimuksilla, jotka kertovat sosiaalialan 

kuormittavuudesta jo ennen pandemia-aikaa (esim. Huxley ym. 2005; Blomberg ym. 2015; 

Salo ym. 2016; Junnonen ym. 2019). Toisaalta työn muutos etätyöpainotteiseksi on saattanut 

tasata ammattilaisten kokemaa tasapainoa siitäkin huolimatta, että työn kuormittavuus on 

lisääntynyt. Myös työn ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteilla vaikuttaisi olevan samanlainen 

yhteys arvioituun työn kuormittavuuteen ja erityisen kuormittuneita ovat olleet ne, joilla on 

ollut aiempaa enemmän haasteita työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä. Tulosta voi tulkita niin, 

että pandemia-aika on kohdellut ammattilaisia eri tavoin. Poikkeusolot ovat voineet tuoda 

ammattilaisten työelämään muutoksia myös positiivisessa mielessä. Esimerkiksi etätyö on 

saattanut mahdollistaa enemmän aikaa vapaa-ajalle, sillä työhön kulkemiseen ei kulu enää 

aikaa. Toisaalta etätyö on ”mahdollistanut” myös työn suorittamista vapaa-ajalla, kuten 

sähköpostien tarkastamista ja siihen vastaamista (Mishna ym. 2020).  

 

Ammattilaiset, jotka eivät arvioineet voivansa luottaa organisaation tai yksityiselämän 

ymmärrykseen koskien haasteita suoriutua työstä tai yksityiselämän vaateiden täyttämistä, 

olivat kuormittuneempia työstään kuin ne, jotka kokivat luottavansa kyseisten tahojen 

ymmärrykseen.  Tulokset puhuvat sen puolesta, että ne vastaajat, jotka ovat voineet luottaa 

organisaation tai yksityiselämän ymmärrykseen ovat saaneet myös muuta tukea omaan 

jaksamiseen näiltä yhteisöiltä. Väitteiden kanssa ei eri tai samaa mieltä olleiden keskuudessa 

oli myös merkittävästi lisääntynyttä työn kuormittavuutta. Tulosta voi tulkita niin, ettei 

vastaajalla ole lähtökohtaisestikaan luottamusta organisaation ymmärrykseen työn 

suoriutumisen haasteita. Tilanne voi siis vastata esimerkiksi Forsmanin (2010) tutkimusta, 

jonka mukaan joka neljäs lastensuojelun työntekijä on kokenut tyytymättömyyttä 

johtamiseen ja työn organisointiin liittyvissä asioissa.  Yksityiselämän tulos voi viitata 

siihen, ettei muutosta yksityiselämän suhteen ole tapahtunut. Pandemia-aika on ollut 

poikkeuksellista meille jokaiselle jollain tavalla, joten vastaajan on voinut olla vaikeaa 

arvioida yksityiselämän ymmärrystä poikkeustilanteiden tuomiin haasteisiin.  
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Kolmantena työn kuormituksen muutokseen liitetty hypoteesi käsitteli etätyötä, joka liittyy 

laajemmin sosiaalialan kokemaan ”digiloikkaan” pandemia-aikana. Etätöihin liittyvät 

väittämät paljastivat, että organisaatio ei ollut sallinut yli puolelle vastaajista joustavaa 

etätyömahdollisuutta. Vielä enemmän haasteita oli etätöihin tarvittavista teknisistä laitteista. 

Etätyömahdollisuus oli helpottanut työn ja yksityiselämän välistä jännitettä osalla 

vastaajista. Valtaosa kuitenkin arvioi, ettei etätyön mahdollisuus ollut muuttanut työn ja 

yksityiselämän välistä jännitettä suuntaan tai toiseen tai oli väitteen kanssa eri mieltä. 

Tulosten mukaan etätyön tekeminen on jonkinlaisessa yhteydessä työn kuormittavuuteen. 

Analyysin mukaan etätyö vaikuttaa työn kuormittavuuteen positiivisesti ja pääasiallisesti 

etätyötä tekevät arvioivat vähemmän työn kuormittavuutta kuin organisaation tiloissa 

työskentelevät. Ryhmä, joka arvioi työnantajan mahdollistavan etätyöt hyvin, oli ainoana 

ryhmänä arvioinut työn kuormituksen vähentymistä jonkin verran. Myös työn kuormituksen 

lisääntymistä oli tässä ryhmässä muita ryhmiä vähemmän. Kuitenkin etätyön 

mahdollisuuden keskinkertaiseksi kokeneet, olivat kaikista kuormittuneimpia. Pohdin niin 

sanotun hybridimallin vaikutusta asiaan. Mikäli työtä ei ole selkeästi keskitetty joko 

organisaation tiloissa tai kotona tehtäväksi, voi siirtymät ja muut työn toteuttamiseen 

liittyvät epäselvyydet kuormittaa. Kuormittavuuden arvioon voi vaikuttaa myös tarvittavien 

teknisten laitteiden puuttuminen tai epäsuotuisat työskentelyolot, kuten huono 

työskentelyergonomia tai muiden perheenjäsenten oleskelu kotona.  

 

Aikajanallisesti työn kuormituksen muutos on ollut keväällä 2021 lähinnä toisiaan 

organisaation tiloissa työskennelleillä sekä etätyötä tehneillä. Tuolloin pandemia-aikaa on 

kestänyt vuoden ajan, ja etätyötä tehneillä työn kuormittavuus on ollut korkeimmillaan. 

Syitä melko suureenkin vaihteluun voi pohtia. Onko esimerkiksi työyhteisöllisyyden 

vähäisyydellä ollut yhteyttä kuormituksen muutokseen? Organisaation tiloissa 

työskennelleet ovat arvioineet sekä kollegiaalisen tuen saamisen työyhteisöltä että 

yhteenkuuluvuuden tunteen oman organisaation ammattilaisten kesken korkeammaksi kuin 

ne, jotka ovat pääasiallisesti työskennelleet etätöissä.  Sekä kollegiaalisen tuen saaminen että 

yhteenkuuluvuuden tunne on ollut etätöitä tekevillä matalimmillaan keväällä 2021, samaan 

aikaan siis kuin työn kuormitus on ollut korkeimmillaan. Organisaation tiloissa 

työskentelevillä lähiyhteisöltä saatu tuki ja yhteenkuuluvuuden tunne on ollut janallisesti 

tarkasteltuna korkealla keväällä 2021. On mahdollista, että tuo laskenut yhteisöllisyyden 

tunne ja kollegiaalisen tuen saaminen on vaikuttanut siihen, että työn kuormitus on ollut 

korkeimmillaan keväällä 2021 etätyötä tehneillä. Kokemus tuen saamattomuudesta sekä 
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irtautumisesta oman organisaation ammattilaisista on voinut vaikuttaa heikentävästi työn 

kuormituksen kokemukseen. Tilanne on siis vastaava kuin Astvikin ja kumppaneiden (2014) 

tutkimuksessa, jossa yhtenä strategiana vaatimusten ja resurssien välisen ristiriidan 

ratkaisemiseksi nousi esille irrottautuminen ja etääntyminen omasta työyhteisöstä.  

 

Lastensuojelutyössä kollegiaalisen tuen tärkeys työhyvinvoinnissa korostuu ja arkipäiväinen 

reflektio työyhteisön kanssa on keskeistä (esim. Pösö & Forsman 2013). Voi olla, että 

poikkeusolojen kestäessä vuoden, ei arkipäiväiseen keskusteluun etäyhteyksien välillä ole 

panostettu samalla tavalla kuin pandemian alussa. Etätyöstä ja yksin työn tekemisestä on 

tullut uusi ”normaali” eikä poikkeusoloista suoriutuminen yhdistä ammattilaisia samalla 

tavalla. Työn kuormittavuuden nousuun keväällä 2021 voi olla toki muitakin syitä, kuten 

”multitaskaamisen” lisääntyminen. Etätyö mahdollistaa työn toteuttamisen eri tavalla, kun 

esimerkiksi kotikäyntien matkoihin ei kulu aikaa ja palaverista toiseen on mahdollista siirtyä 

napin painalluksella. Myös asiakkaiden moniongelmallisuuden lisääntyminen on yksi 

mahdollinen syy. Tuolloin työn kuormituksen voisi nähdä kuitenkin lisääntyneen myös 

organisaation tiloissa työskentelevillä. Tällöin tosin työyhteisön tuki voi nousta 

merkittäväksi.  

 

Tulosten mukaan etätyö vaikuttaa positiivisesti työn kuormittavuuteen, mutta etätyötä 

tehneet arvioivat työyhteisön tuen heikommaksi kuin organisaation tiloissa työskentelevät. 

Tutkimuksissa työyhteisöllisyyden on todettu helpottavan työstä koettua työn kuormitusta 

ja siten vaikuttavan positiivisesti työhyvinvointiin. Tästä näkökulmasta katsottuna etätyötä 

tehneiden olisi voinut olettaa olevan kuormittuneempia työstään kuin organisaation tiloissa 

pääasiallisesti työskennelleet. Tuloksesta voidaan todeta, että etätyössä on ollut muita, jo 

aiemmin mainittuja tekijöitä, jotka ovat helpottaneet työn kuormittavuutta.   

 

6.2 Työkuormitukseen vaikuttavat tekijät   

 

Julkisella sektorilla työskentelevät ammattilaiset ovat tulosten mukaan kuormittuneempia 

kuin yksityisellä työskentelevät. Erot kuormituksen muutoksessa eivät ole kuitenkaan 

merkittävän suuria. Mielenkiintoista olisikin tietää tarkempia syitä sille, miksi julkisella 

työskentelevät ovat arvioineet työn kuormituksen olleen suurempaa kuin yksityisellä 

työskentelevät.  Millaisia eroavaisuuksia on työn sisällössä ja työnantajassa? Yksi 

mahdollinen selittävä tekijä on palvelujen tarjoamisen ”pakollisuus”. Samalla kun yksityiset 
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palvelut ovat supistaneet toimintaansa, on julkisella työskentelevät jatkaneet palveluiden 

tarjoamista, jopa mahdollisesti paikkaamalla yksityisten palveluiden toimintaa. Ilmiö on siis 

liitettävissä Romakkaniemen ja kumppaneiden (2021) viimeisenä ”perälautana” 

toimimiseen.   

 

Seuraavaksi tarkasteltiin työskentelysektorin yhteyttä työn kuormittavuuteen. Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin sekä perhesosiaalityön että lastensuojelun ammattilaisia 

pelkästään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asemasta. Tulosten mukaan lapsiperheiden 

parissa työskentelevät ammattilaiset eivät ole kaikkia muita sektoreita kuormittuneimpia. 

Näiden ammattilaisten työn kuormitus on kuitenkin ollut keskimääräistä suurempaa. 

Yliopistokoulutettujen lapsiperheiden parissa työskentelevät arvioivat hiukan enemmän 

työn kuormittavuuden lisääntymistä, kun koko ammattijoukon kesken. Lapsiperheiden 

parissa työskentelevät yliopistokoulutetut eivät kuitenkaan myöskään vastanneet hypoteesia 

siitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat kaikista sektoreista kuormittuneimpia, vaan 

iäkkäiden parissa työskentelevien keskiarvo työn kuormituksen suhteen oli lapsiperheitä 

suurempi.  

 

Tutkimusten perusteella on todettu, että lastensuojelun ammattilaisilla on resilienssiä, joten 

on mahdollista, että lastensuojelun ammattilaisilla on esimerkiksi ikääntyneiden palveluiden 

ammattilaisia parempi kyky sopeutua uusiin yllättäviin tilanteisiin. Resilienssi tukee 

esimerkiksi lastensuojelutyössä tarvittavaa valmiutta toteuttaa kiireellisiä työtehtäviä ja 

päätöksentekoa ja on siten sisäisistä tekijöistä positiivisesti työhyvinvointiin vaikuttava asia 

(Pösö & Forsman 2013, 656). Työn luonne saattaa lisäksi vaikuttaa. Erityisesti 

lastensuojelussa on totuttu tilanteisiin, jotka vaativat ammattilaisilta nopeaa harkintaa sekä 

toimintaa. Myös lastensuojelutyön jo lähtökohtaisestikin kuormittunut tilanne voi vaikuttaa 

siihen, että pandemia-aikaiset muutokset eivät ole entisestään kuormittanut samalla tavalla 

kuin ikääntyneiden palveluissa. Tulee kuitenkin huomata, että vaikka hypoteesi 

lastensuojelun ammattilaisista ei pidä paikkansa, ei se sulje pois kyseisten ammattilaisten 

kuormittavuutta pandemia-aikana. Jo entuudestaan kuormittunut ammattiala on raportoinut 

työn kuormittavuuden merkittävästi lisääntymisestä pandemia-aikana ja tulos on 

tutkimuksen kannalta merkittävä, vaikkei perheiden parissa työskentelevät sektorina 

olisikaan ollut kaikkein kuormittuneimpia. Tuloksissa on myös huomioitava, että 

kohdejoukko sisältää myös perhesosiaalityön ammattilaisia, joiden työnkuva on 

lastensuojelun ammattilaisista erilainen esimerkiksi kiireellisten sijoituspäätösten osalta.  
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Työyhteisön johtamista koskevissa väitteissä vastausjakaumissa oli hajontaa, mikä 

tarkoittaa, ettei selkeää trendiä suuntaan tai toiseen niistä pysty erottaa. Vastaajat olivat 

väitteiden kanssa melko yhtä lailla eri mieltä kuin samaa mieltäkin. Tulosten mukaan 

lähityöyksiköltä saatu ohjeistus oli kuitenkin arvioitu selkeämmäksi kuin organisaatiolta 

saatu ohjeistus. Lähes puolet vastaajista oli arvioinut työyhteisön johtamisen pandemia-

aikana hyväksi. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä, että hyväksi arvioitu johtaminen on 

yhteydessä vähäisempään työn kuormituksen lisääntymiseen. Johtamisen keskimääräiseksi 

tai huonoksi arvioineet vastaajat olivat arvioineet myös enemmän työn kuormituksen 

lisääntymistä verrattuna niihin, jotka kertoivat työyhteisön johtamisen hyväksi. Muutos oli 

havaittavissa merkittävästi lisääntyneessä työn kuormittavuudessa, jossa hyvän johtamisen 

ryhmä oli arvioinut yli puolet vähemmän merkittävästi lisääntynyttä työn kuormitusta kuin 

keskimääräisen tai huonon johtamisen ryhmä. Työn kuormitus oli hyvän johtamisen 

ryhmässä pysynyt kolminkertaisesti enemmän samana kuin huonon johtamisen ryhmässä.  

 

Työn kuormituksen samana pysymisen määrä hyvän johtamisen ryhmässä on tuloksena 

mielenkiintoinen. Tutkimusten mukaan hyvällä johtamisella on esimerkiksi vaikutuksia 

halukkuuteen jatkaa omassa työssä. (mm. Ellet ym. 2007, Matela 2009, McFadden ym. 

2015, Berlanda ym. 2017). Hyvän johtamisen voisi nähdä liittyvän keskeisesti työn 

hallittavuuteen ja sitä kautta työn kuormittavuuden kokemukseen. Erityistä on myös, että 

lähes 40 prosenttia vastasi ”ei samaa eikä eri mieltä” väitteeseen työyhteisön johdon ja 

työntekijöiden välisten ristiriitojen lisääntymisestä. Lastensuojelutyössä on tutkittu 

ammattilaisten kokevan tyytymättömyyttä sekä johtamiseen että työn organisointiin 

liittyvissä asioissa (Forsman 2010). Tämän suuntainen tulos voi osoittaa, ettei pandemia-

aika ole tuonut muutosta jo lähtökohtaisestikin haastaviin väleihin ammattilaisten ja työn 

johdon välillä. Tulos voi kertoa myös siitä, ettei lähtökohtaisestikaan johdon ja 

työntekijöiden välillä ole koettu ristiriitoja.  

 

Riittävä tiedon saanti vaikuttaisi vähentävän merkittävästi työhön liittyvää ahdistusta 

(Adams ym. 2009, 106). Analyysissä testattiin myös tätä väitettä. Lähityöyksiköltä saadut 

selkeät ohjeet vaikuttivat työn kuormittavuuteen positiivisesti. Mitä enemmän väitteen 

kanssa oli eri mieltä, sitä enemmän työn kuormitus oli vastaajalla lisääntynyt. Samaa kertoo 

myös organisaation johdolta tulleet ohjeistukset. Epäselkeitä ohjeita saaneet arvioivat 

reilusti yli puolet enemmän työn kuormituksen lisääntymistä kuin selkeät ohjeet saaneet.  
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Tulokset kielivät merkittävää yhteyttä huonon johtamisen ja työn kuormittavuuden välillä. 

Tutkimusten ammattilaiset olivat hieman enemmän samaa kuin eri mieltä väitteen 

”työyhteisöäni on johdettu hyvin” kanssa. Nopeasti jakaumasta voisi päätellä, että 

työyhteisön johto on suoriutunut pandemia-aikaisesta johtamisesta kehutusti. Kuitenkin on 

mielestäni merkittävää, että lähes 40 prosenttia ammattilaisista on ollut väitteen kanssa eri 

mieltä, eikä siis arvioinut työyhteisön johtamista hyväksi. Johtamisen onnistumiseen on 

vaikuttanut varmasti myös tässä tutkimuksessa esitetyt väitteet esimerkiksi selkeiden 

ohjeistusten saamisesta. On syytä pistää merkille, että millä tasolla johtaminen on ollut 

pandemia-aikana. Tutkimus on toteutettu sosiaalialan ammattilaisten parissa ja tämän 

kaltaiseen kriisiin varautumista tulisi ollut olla johtotasolla, sillä erilaisten sosiaalisten 

ongelmien ja muiden koko maailmaa koskettavien kriisien globalisoitumisen ilmiöistä on 

tehty kattavasti tutkimusta sosiaalitieteissä.  

 

Työyhteisölliset voimavarat koostuvat luottamuksesta kollegoiden ja esimiehen tukeen sekä 

osaamiseen ja työyhteisöllisyyden kokemuksesta. Voimavaroilla on suojaava tekijä työn 

kuluttaville vaikutuksille, ja ne ovat yksi keskeisimpiä työhyvinvointiin vaikuttavista 

tekijöistä. (Mänttäri-van der Kuip 2015a.) Työyhteisöllisten voimavarojen tärkeys 

yhdistettynä työn kuormittavuuden kokemukseen nousee esille myös tämän tutkimuksen 

tuloksista. Ammattilaisista valtaosa on arvioinut saaneensa kollegiaalista tukea 

lähiyhteisöltä pandemia-aikana. Myös yhteenkuuluvuuden tunne on näyttäytynyt vahvana. 

Vahvaa työyhteisön tukea saaneet arvioivat olleensa työssään vähemmän kuormittuneempia 

kuin heikoksi työyhteisön tuen ilmoittaneet. Vahvaksi työyhteisön tuen arvioineet ovat 

kertoneet eniten myös työn kuormituksen pysyneen samana pandemia-aikana. Myös 

työkuormituksen summamuuttujan ristiintaulukointi paljastaa samankaltaisia tuloksia 

vahvan ja heikon työyhteisön tuen vertailussa.  

 

Erityisesti merkittävästi lisääntyneen työn kuormituksen arvioissa on eroa niissä, jotka ovat 

arvioineet työyhteisön tuen vahvaksi ja niissä, jotka ovat kokeneet sen heikoksi. 

Keskimääräisen ja vahvan työyhteisön tuen välillä ei ole samanlaisia merkittäviä eroja. 

Tulosta voi tulkita niin, että työyhteisön heikkoa tukea kokeneet ovat erityisen 

haavoittuvassa ryhmässä verrattuna keskimääräiseen ja vahvaan tukeen. Sen lisäksi, että 

työyhteisön tuki on merkittävässä asemassa työhyvinvoinnin näkökulmasta, on sen puute 

vielä merkittävämpi työpahoinvoinnin osalta. Tilanne voi olla myös päinvastainen. Astvikin 

ja kumppaneiden (2014) tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijät voivat käyttää työn 
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kuormituksesta selviytymiseen strategianaan työyhteisöstä irrottautumista. Voi olla siis 

myös niin, että työstään kuormittuneimmat ovat tarkoituksenmukaisesti jättäytyneet pois 

työyhteisön tuen piiristä, jolloin työyhteisöllä ei ole ollut mahdollisuutta tukea ammattilaista 

työtaakkaansa kanssa.  

 

Pandemian aikana sosiaalialan riittämättömät resurssit ja henkilöstöpula on korostunut 

(Ahonen ym. 2020; Harrikari ym. 2020). Erityisesti yhteistyökumppaneiden palveluiden 

vähentäminen tai sulkeminen on vaikuttanut asiakkaiden palveluiden saatavuuteen. Saman 

tasoista heikentymistä ei ollut käynyt oman organisaation piiriin kuuluneiden palveluiden 

joukossa, vaikkakin sitäkin raportoitiin lähes puolissa vastauksissa. Resursseista palveluiden 

saatavuus näyttäisi olevan yhteydessä arvioituun työn kuormittavuuteen. Vastaajat, jotka 

olivat kertoneet mahdollisuutensa asiamukaisen palvelun tarjoamiseen oman organisaation 

tai eri palvelutarjoajan piirissä heikentyneiksi olivat arvioineet myös eniten työn 

kuormituksen lisääntymistä. Myös asiakkaiden jääminen kokonaan ilman palvelua 

yhteistyökumppanin toiminnasta johtuen ilmentää samansuuntaisia tuloksia, joskaan ei niin 

selkeitä. Forsmanin (2010) mukaan yksi työn kuormittavuutta lisäävä asia on 

yhteistyökumppaneiden aikatauluista tai palveluiden riittämättömyydestä johtuen asioiden 

etenemättömyys eli arkirämpiminen.  

 

Toisena ilmiönä resurssivajeeseen arkirämpimisen lisäksi liittyy moraalinen kärsimys. 

Moraalisesti kärsivät työntekijät ovat ilmoittaneet enemmän budjettien ja resurssien 

vaikutuksesta työn kuormittavuuteen. Myös yhteistyökumppaneiden tarjoaman palveluiden 

riittämättömyys liittyy ilmiöön. (Mänttäri-van der Kuip 2015b.) Ensimmäiseksi 

resurssivajeen yhteyttä työkuormitukseen voi osaksi selittää arkirämpimisen ilmiöllä, kun 

työntekijällä ei ole vaikutusmahdollisuutta siihen, miten asiakkaan asian hoitaminen etenee 

ja prosessit hidastuvat tai jopa pysähtyvät. Arkirämpiminen tuo moraalisen kärsimyksen ja 

ahdistuksen ammattilaiselle, sillä palveluiden saamattomuus rajaa työntekijän 

auttamismahdollisuuksia. Toiseksi ilmiö voidaan liittää Romakkaniemen ja kumppaneiden 

(2021) näkemykseen sosiaalityöntekijöiden ”perälautana” olemisesta, ollen asiakkaiden 

käytettävissä viimeiseen asti, kun muut palvelut ovat sulkeneet ovensa. Työntekijöiden 

vahva ammatillisuus työn toteuttamiseen ei ole kadonnut, vaikka käytettävissä olevat keinot 

ovat rajalliset. Työntekijä on kuormittanut, sillä asiakkaiden ongelmat ja avun tarve ei 

kadonnut pandemian aikana mihinkään, vaikka ammattilaisten keinot auttaa heitä 

supistuivat merkittävästi.  
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Asiakasmäärän kasvun yhteys työn kuormittavuuteen on helposti selitettävissä, sillä työtä 

on haasteellisempaa hallita kasvavalla asiakasmäärällä. Kohtuuttoman työmäärän on todettu 

olevan yhteydessä työn kuormittavuuteen (mm. Ahonen ym. 2020).  Lapsiperheiden parissa 

työskentelevät raportoivat koko havaintojoukkoa keskimääräisesti hieman enemmän 

asiakasmäärän kasvusta pandemia-aikana. Asiakasmäärän kasvu oli koko havaintojoukon 

kärkipäässä, vaikka ei suurinta. Asiakasmäärän kasvua kokeneet raportoivat selkeästi 

enemmän työn kuormittavuuden kasvua, kun ne vastaajat, joiden asiakasmäärä ei ollut 

noussut pandemia-aikana. Ammattilaisilla, joilla asiakasmäärä ei ollut kasvanut, oli työn 

kuormittavuus puolestaan pysynyt samana merkittävästi enemmän kuin muilla ryhmillä. 

Vaikka asiakasmäärän kasvun yhteys työn kuormittavuuteen ei ole tuloksena yllättävä, on 

se mielestäni ajankohtainen asia esittää. Lastensuojelulain uudistus rajaa 

sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää ja pyrkii siten vaikuttamaan myös työn 

kuormittavuuteen sekä työntekijöiden vaihtuvuuteen. Työntekijöiden vaihtuvuus on 

merkittävä haaste lastensuojelutyössä, jolloin työn kuormittavuuden vähentäminen on 

keskeistä tämän noidankehän katkaisemiseksi.   

 

Asiakasmäärän kasvun lisäksi oli mielekästä tarkastella asiakkaiden ongelmien yhteyttä työn 

kuormittavuuteen, sillä pandemian on nähty vaikuttavan eniten jo entuudestaan 

yhteiskunnan heikompien ja syrjäytyneimpien elinoloihin (mm. Amadasun 2020; Banks ym. 

2020; Harrikari ym. 2021) ja suomalaista sosiaalityötä kehystää erilaiset jatkuvat sosiaaliset 

ongelmat (Blomberg ym. 2015). Lapsiperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset olivat 

havainneet asiakkaillaan pandemia-aikaan liittyviä ongelmia ja haasteita, asiakkaiden 

saapumattomuutta tapaamisiin, uusien ongelmien syntymistä jo olemassa olevien lisäksi, 

sekä jo näiden olemassa olemien ongelmien ratkaisuprosessien hidastumista.  

 

Ammattilaiset, jotka olivat havainneet asiakkaiden tilanteiden pandemia-aikaisten 

muutosten suurena, olivat arvioineet enemmän myös työn kuormittavuuden lisääntymistä. 

Ero syntyy merkittävästi lisääntyneessä työn kuormittavuudessa. Suurena muutoksen 

kokeneet olivat arvioineet merkittävästi lisääntynyttä työn kuormitusta tuplasti enemmän, 

kuin vähäistä muutosta havainneet. Työn kuormittavuutta pandemia-aikana voidaan selittää 

monesta eri näkökulmasta. Kuitenkin asiakasmäärän kasvu sekä asiakkaiden ongelmien 

moninaistuminen yhdistettynä palveluiden ja resurssien niukkuuteen on varmasti yksi 

merkittävä selittäjä työn kuormituksen lisääntymiselle pandemia-aikana.   
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Henkilökohtaisten ominaisuuksien yhteyksistä työn kuormittavuuteen nostetaan 

tutkimuskirjallisuudessa esille erityisesti ikä ja työkokemuksen vaikutus (Berlanda ym. 

2017; Pösö & Forsman 2013; Baldschun 2018), niin että karttuneella työkokemuksella ja 

iällä on positiivinen vaikutus työn kuormittavuuteen. Tässä tutkimuksessa vähäisimmällä 

työkokemuksella olevat ammattilaiset olivat arvioineet eniten työn kuormittavuuden 

lisääntymistä. Yli 5 vuotta sosiaalialalla olleilla ei ollut eroa yli 10 vuotta alalla olleisiin. 

Koulutustaustalla ei näyttäisi olevan yhteyttä työn kuormittavuuden kokemukseen silloin, 

kun koulutus on jaettu kaksijakoisesti; opisto- ja amk-koulutettuihin sekä 

yliopistokoulutettuihin, vaan molemmissa ryhmissä oli arvioitu yhtäläisesti työn 

kuormittavuuden lisääntymistä.  

 

Iän mukaan ammattilaisista kuormittuneimpia oli yli 50-vuotiaiden ryhmä. Lähes saman 

verran työn kuormituksen lisääntymistä oli ollut alle 40-vuotiaiden ryhmässä ja 40–49-

vuotiailla oli vähiten työn kuormituksen lisääntymistä pandemia-aikana. Keski-arvollisesti 

juuri 40–44-vuotiaiden ryhmä oli kertonut vähiten työn kuormittavuuden lisääntymistä. 

Janallisesti tarkasteltuna työn kuormittavuus on hieman korkeammalla nuorella ikäryhmällä, 

jonka jälkeen se laskee keski-iän kohdilla ja taas nousee yli 50-vuotiailla. Tulos on osaksi 

linjassa hypoteesin kanssa. Työn kuormittavuus pandemian aikana näyttäisi korkeammalta 

kaikista nuorimmassa ikäryhmässä. Kuitenkaan työn kuormittavuuden arvioi ei laskenut iän 

karttuessa.  

 

6.3 Lopuksi 

 

Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena. Samankaltaisen ilmiön tutkiminen 

laadullisena olisi haastanut eri tavalla, sillä pandemia-ajan alussa kaikki ylimääräiset 

tapaamiset olivat rajoitettuja. Kyselytutkimukseen oli mahdollista saada vastauksia heti 

pandemia-ajan alusta, joka mahdollistaa ilmiön ajallisen kehittymisen kuvaamisen. 

Määrällinen tutkimus tuottaa keskeistä tietoa sosiaalityön tutkimuksen kentällä, kun pyritään 

esittämään tutkittavan ilmiön keskeinen luonne ja sitä ylläpitäviä tekijöitä. Näin pystymme 

tuottamaan tietoa keinoista, joilla ilmiöön pystytään vaikuttamaan. Kriittinen realismi 

suhtautuu tutkittuun tietoon aina varauksellisesti, sillä tieto totuudesta ei ole helposti 

saavutettavissa. Totuutta tulee kuitenkin lähestyä tieteellisen tutkimuksen avulla ja arvioida 

tiedollista edistymistä.  
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Osa tuloksista ei täytä tilastollisen merkitsevyyden kriteereitä eikä testien perusteella 

tilastollista yleistystä otoksesta perusjoukkoon voida tehdä. Tutkijan havainto on se, että 

työn kuormittavuutta mittaavassa kysymyksessä oli merkittävästi vähemmän niitä, jotka 

olivat kokeneet työn kuormituksen vähentymistä jonkin verran. Tämä vaikuttaa tilastollisen 

testin onnistumiseen. Otosta ei olisi voinut myöskään suurentaa, sillä tutkimus koski vain 

lapsiperheiden parissa työskenteleviä. Koska kukaan vastaajista ei ollut kokenut työn 

kuormittavuuden vähentymistä merkittävästi, ei myöskään esimerkiksi luokkien 

yhdistäminen olisi onnistunut.  

 

Se, että tilastollisen testin perusteella hypoteesia ei voida todeta tilastollisesti merkitseväksi, 

ei tee tutkimustuloksesta turhaa. Jo se seikka, ettei kukaan vastaajista arvioinut työn 

kuormittavuuden merkittävää vähentymistä, ja vähäisempi määrä arvioi työn kuormituksen 

jonkin verran vähentymistä, kertoo tutkimuskysymyksen kannalta paljon. Hypoteesien 

tukena on käytetty aiempaa tutkimustietoa, joka antaa tukea tuloksen todistamiselle. 

Kriittisessä realismissa tärkeää on eri teorioiden merkitys ilmiöiden selittämisessä sekä 

niiden paljastamisessa. Tämän lähestymistavan valitseminen antaa vahvistusta tutkijan 

havainnoille sekä hypoteesien esittäminen aineistoille joko vahvisti jo tutkittua tietoa, antoi 

jo tutkitulle tiedolle uusia näkökulmia tai jätti vahvistamatta hypoteesissa esitetyn oletuksen.  

 

Yhtenä tutkimusta aluetta rajaavana tekijänä oli valmiin aineiston käyttö. Tällöin 

tutkimusasetelma tuli asettaa sen mukaisesti, mihin aineisto pystyi tarjoamaan vastauksen. 

Valmiin aineiston käyttö oli itselleni kuitenkin vain rajaava eikä rajoittava tekijä. 

Tutkimuksen aineisto pystyi tarjoamaan vastauksia itseäni mietityttävistä asioista 

sosiaalialan kuormittavuuteen liittyen. Itseäni jäi kuitenkin kiinnostamaan työhön 

sitoutumisen näkökulma, jota ei pystynyt aineiston perusteella selvittämään. 

Kyselylomakkeessa ei selvitetty vastaajan halukkuutta vaihtaa työpaikkaa tai ammattialaa. 

Jatkona olisi mielenkiintoista selvittää, onko pandemian aikana lisääntynyt kuormittavuus 

entisestään lisännyt sosiaalialan työntekijöiden vaihtuvuutta. Työn kuormittavuuden haaste 

on vaihtuvuuden katkaisemiseksi ratkaistava, sillä resurssipula vaikuttaa työn 

kuormittavuuteen ja luo ikään kuin noidankehän liian kuormittuneista ammattilaisista, jotka 

vaihtavat työtään kuormittavuuden vuoksi. Noidankehään vaikuttaa myös työkokemuksen 

kertyminen, sillä vankemmalla työkokemuksella oleva lastensuojelun työntekijä on 

vähemmän halukas vaihtamaan työtään (Matela 2009).  
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Työssä jatkamisen lisäksi jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista vertailla suomalaisten 

lapsiperheiden parissa työskentelevien ammattilaisten työn kuormittavuutta pandemian 

aikana muiden pohjoismaalaisten ammattilaisten arvioihin. Jo tehtyjen tutkimusten 

perusteella suomalaiset sosiaalityöntekijät ovat olleet norjalaisia, ruotsalaisia ja tanskalaisia 

työntekijöitä kuormittuneimpia (Blomberg ym. 2015). Tutkimusasetelemassa olisi 

mielekästä esittää eri maiden pandemia-aikaisia käytäntöjä sekä niiden vaikutusta 

sosiaalialan ammattilaisten työhön.  

 

Nyt toteutettu tutkimus tekee sosiaalialan työn kuormittavuutta näkyvämmäksi. Ilmiön ei 

olisi voinut olettaakaan poistuneen pandemian aikana, sillä poikkeusolot ovat haastaneet 

meitä jokaista jollain tasolla. Tutkimus vahvistaa lapsiperheiden parissa työskentelevien 

sosiaalialan ammattilaisten työn kuormittavuutta. Toisaalta se tuo näkyväksi myös 

positiivisia muutoksia, kuten etätyön positiivisia vaikutuksia työn kuormittuvuuteen. Kuten 

todettu ammattilaiset ovat toimineet ammattilaisina läpi pandemian ja vaikka kuormitus on 

lisääntynyt, ammattilaiset ovat tinkineet mieluummin yksityiselämästään kuin 

työelämästään. Tämä tuo mieleen ajatuksia korkeasta ammattietiikasta. Toisaalta se pistää 

pohtimaan työn ja vapaa-ajan väliseen ristiriitaan liittyviä haasteita. Mitä käy jo 

kuormittuneelle ja työpahoinvoinnista jatkuvasti raportoivalle alalle, jos työ priorisoidaan 

jatkuvasti vapaa-ajan edelle.  

 

Tämä tutkimus oli kuvaileva tilastollinen tutkimus. Mikäli tutkimus olisi toteutettu 

selittävänä tilastollisena tutkimuksena, olisi muuttujien välisiä riippuvuuksia voinut selittää 

tarkemmin. Mielekästä olisi ollut selvittää esimerkiksi työkokemuksen määrän tai 

koulutustaustan vaikutusta siihen, miten asiakkaiden moniongelmallisuuden lisääntyminen 

on vaikuttanut työn kuormittavuuteen. Mikäli kyselyaineisto olisi selvittänyt työn 

kuormittavuudesta kertoneen työntekijän halukkuutta vaihtaa työtä, olisi selittävällä 

tilastollisella tutkimuksella voinut tarkastella työyhteisön tuen puutetta tai johtamisen 

vaikutusta haluun vaihtaa.  

 

Tässä tutkimuksessa havaintojoukko koostui sekä perhesosiaalityön että lastensuojelutyön 

ammattilaisista. Vaikka työn sisällöissä on paljon yhtymäpintoja, on niissä myös 

eroavaisuuksia esimerkiksi vaativien lastensuojelutyön päätösten suhteen. Haluan myös 

esittää keskeisesti näiden kahden työskentelysektorin työn kuormittavuuteen liittyvän 
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seikan. Lastensuojelulain uudistus rajaa vain lastensuojelutyön sosiaalityöntekijöiden 

asiakasmäärää, eikä siten helpota perhesosiaalityön sosiaalityöntekijöiden työn 

kuormittavuutta. Vaikutus voi itse asiassa olla päinvastainen. Uhkakuvana on, että 

lastensuojelua tarvitsevia asiakkaita saatetaan jatkossa ohjata helpommin 

perhesosiaalityöhön, jos paikkakunnan lastensuojelu ei pysty asiakasmitoituksen vuoksi 

ottamaan asiakkaita vastaan. Nähtäväksi jääkin, että millä tavoin asiakasmäärän rajaaminen 

vaikuttaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kuormittavuuteen ja onko sillä puolestaan 

vaikutusta perhesosiaalityön kuormittavuuteen.  

 

Tutkimusta kehystää hyvin negatiivinen kuva sosiaalialan ammattilaisten hyvinvoinnista 

pandemian aikana. Ammattilaisten työnantajilla ei kuitenkaan tosiasiallisesti ole aina 

mahdollisuuksia vaikuttaa työtä raamittaviin tekijöihin, esimerkiksi juuri valloilla olevan 

pandemian vaikutukseen työn kuvaan. Tulosten perusteella työnantajilla on kuitenkin myös 

erittäin hyviä mahdollisuuksia vaikuttaa työn kuormittavuuteen. Tällaisia mahdollisuuksia 

ovat esimerkiksi johtamiseen ja työyhteisöön panostaminen niin, että kuormittunut 

ammattilainen saa näistä tekijöistä tukea työhyvinvointiinsa. Siksi on merkityksellistä 

muistaa vaikuttaa työyhteisön sisällä tapahtuviin asioihin, silloin kun muut 

vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisia.  
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