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Tämän tutkimuksen aiheena on sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi. Sosiaalityö on vaativaa asian-

tuntijatyötä, jossa asiakkaiden moniongelmaisuus, vaativa päätöksenteko, rooliristiriidat sekä vastuu 

kohtaavat suuret asiakasmäärät ja vähäiset resurssit. Osansa tekee myös yhteiskunnan tilanne, sillä 

sen haasteet näkyvät sosiaalityössä. Kaikki nämä tekijät kuormittavat sosiaalityöntekijöitä haastaen 

heidän työhyvinvointiaan. Merkittävää on myös sosiaalityön alhainen arvostus ja siitä julkisesti 

käytävä, usein negatiivinen keskustelu. Sosiaalityöntekijät kokevat työssään stressiä ja uupumusta. 

Ala kärsiikin työvoimapulasta. Vaikka sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnin haasteista on keskus-

teltu jo kauan, kiinnostus sen tutkimiseen on herännyt vasta äskettäin. Lisätutkimusta tarvitaan eri-

tyisesti moninaisemmista tutkimusasetelmista käsin. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa esille nousee työhyvinvoinnin määritelmän moninaisuus. Sillä on 

vahva yhteys psykologiaan ja se nähdään muuttuvana tilana. Työhyvinvointia myös jaetaan eri ta-

voin, niin positiivisiin ja negatiivisiin puoliin, kuin myös eri osatekijöihin. Työhyvinvointi on mo-

nen eri tekijän vaikutuksesta syntyvä tila, jossa ympäristön vaikutus on merkittävä tekijä. Tässä 

tutkimuksessa työhyvinvointi määriteltiin syntyväksi yksilön, organisaation, esimiehen, työn sekä 

ryhmähengen positiivisesta vuorovaikutuksesta. Tutkimuskysymyksenä oli, miten toimintaympäris-

tö on yhteydessä työhyvinvointiin. Toimintaympäristöistä tutkimukseen valittiin työnantaja, sijainti 

sekä asiakasryhmä. Tutkimuksen aineisto muodostui Talentian jäsenille lähetystä verkkokyselystä. 

Kerätty aineisto koostui 334 vastauksesta. Kysely muodostui toimintaympäristöjä kartoittavista ky-

symyksistä sekä työhyvinvointia koskevista Likert-asteikollisista väittämistä. Tutkimus on kvantita-

tiivinen ja sen aineiston analysointi suoritettiin SPSS-ohjelmalla moniluokitteluanalyysilla. 

Tulokset osoittavat asiakasryhmän ja työnantajan yhteyden työhyvinvointiin. Lastensuojelussa ja 

päivystystehtävissä työskentely ennakoi matalaa työhyvinvointia, kun taas muiden lapsille ja heidän 

perheilleen suunnattujen palveluiden parissa työskentely ennustaa korkeaa työhyvinvointia. Yhdis-

tyksen, järjestön tai yksityisen työnantajan palveluksessa toimiminen ennakoi korkeampaa työhy-

vinvointia kuin kunnan, kaupungin, sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän palveluksessa toimiminen. 

Sen sijaan maantieteellisellä sijainnilla ei vaikuta olevan tilastollisesti merkittävää yhteyttä työhy-

vinvointiin. Tutkimuksen tulokset kertovat toimintaympäristöjen yhteydestä sosiaalityöntekijöiden 

työhyvinvointiin. Tämä on kuitenkin vain yksi tekijä työhyvinvoinnin moninaisessa kokonaisuudes-

sa. Lisätutkimusta tarvitaan edelleen, erityisesti sosiaalityön näkökulmasta käsin, sillä sosiaalityön-

tekijöiden työhyvinvointi koskettaa koko yhteiskuntaamme. 

Avainsanat: työhyvinvointi, sosiaalityö, toimintaympäristö, moniluokitteluanalyysi 
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The subject of this study is occupational well-being of social workers. Social work is demanding 

expert work where clients face multiple problems, demanding decision-making, role conflicts, and 

responsibility with large numbers of clients and scarce resources. The state of society also plays a 

role, as it´s challenges are reflected in social work. All these factors place a burden on social work-

ers, challenging their well-being at work. Also noteworthy is the low appreciation of social work 

and it´s often negative discussion in public. Social workers experience stress and fatigue at work. 

The sector is suffering from a shortage of labour. Although the challenges of the well-being of so-

cial workers at work have been discussed for a long time, interest in studying it has only recently 

arisen. More research is needed especially from a more diverse research view. 

The theoretical part of the study highlights the diversity of the definition of well-being at work. It 

has a strong connection to psychology and is seen as a changing state. Wellbeing at work is also 

divided in different ways, both positive and negative, as well as different components. Well-being 

at work is a condition created by many factors, in which the influence of the environment is a sig-

nificant factor. In this study, well-being at work was defined as the positive interaction between the 

individual, organization, supervisor, work, and team spirit. The research question was how the work 

environment is related to well-being at work. The employer, the location and the customer group 

were selected for the study. The research material consisted of a web survey sent to members of 

Talentia. The data collected consisted of 334 responses. The questionnaire consisted of questions 

describing the operating environment and Likert-scale statements on well-being at work. The study 

is quantitative, and it´s data was analysed with SPSS software by multi-class analysis. 

The results show the connection between the customer group and the employer regarding well-

being at work. Working in child welfare and emergency services predicts low occupational well-

being, while working with other services for children and their families predicts high occupational 

well-being. Working for an association, organization, or private employer presupposes a higher 

level of well-being at work than working for a municipality, city, hospital district, or association of 

municipalities. By contrast, geographic location does not appear to have a statistically significant 

association with well-being at work. The results of the study show the connection between operat-

ing environments and well-being at work of social workers. However, this is only one of the many 

elements of well-being at work. Further research is still needed, especially from the perspective of 

social work, as the well-being of social workers affects our entire society. 

Keywords: Well-being at work, Social work, Operating environment, Multiple Classification 

Analysis 
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1 JOHDANTO 

 

Sosiaalityöntekijän työ mielletään yleisesti vaativaksi asiantuntijatyöksi, sitä kuvataan yhdeksi jän-

nitteisimmäksi auttamistyöksi (Saarinen, Blomberg & Kroll 2012, 403). Asiakkaiden moniongel-

maisuus, vaativa päätöksenteko ja monimutkainen ongelmanratkaisu sekä alati kasvavat, liian suu-

ret asiakasmäärät kuormittavat sosiaalityöntekijöitä.  Työ koetaan kuormittavaksi myös asiakkaista 

kannettavan vastuun ja rooliristiriitojen vuoksi. Asiakkaat ja organisaatio muodostavat sosiaalityön-

tekijää kohtaan ristiriitaisia odotuksia ja vaatimuksia. Sosiaalityöntekijältä vaaditaan samanaikaises-

ti eri asioita, esimerkiksi viranomaisten ja asiakkaiden taholta tulevat vaatimukset ovat usein keske-

nään ristiriidassa. Sosiaalityöntekijä ei voi aina olla vain auttajan roolissa, vaan rajoja ylläpitävää 

roolia tarvitaan myös. (Ruonti, Rantonen & Salo 2016.) 

Kuormitusta lisää myös yhteiskunnan tilanne, sillä sosiaalityöntekijät työskentelevät usein margi-

naaliryhmien parissa. Yhteiskunnan haasteet näkyvät sosiaalityössä esimerkiksi köyhyyden lisään-

tymisenä sekä asiakkaiden ongelmien monimutkaistumisena. Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen 

heikkeneminen vaikuttaa vahvasti erityisesti sosiaalityön rahoitukseen, muuttaen sitä entistä haas-

teellisemmaksi. Sosiaalityöntekijä ei voi tällöin aina tarjota riittäviä tukitoimia taloudellisten resurs-

sien vähyyden vuoksi. Resurssipula aiheuttaa myös sen, ettei yksittäisen asiakkaan tilanteeseen ole 

aina mahdollista paneutua riittävästi. (Saarinen ym. 2012, 403–404; Ruonti ym. 2016.) 

Sosiaalityön yleinen arvostus on alhaista ja sitä koskeva julkinen keskustelu on usein syyllistävää ja 

arvostelevaa (Lehto-Lunden & Salovaara 2016, 166; Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 2–9). Julkista 

keskustelua hallitsee kuitenkin vahvasti lastensuojelun sekä julkisen sosiaalityön haasteet. Lasten-

suojelun suoranainen kriisitilanne on noussut jo niin suuresti esille, että Sosiaali- ja terveysministe-

riö on asettanut työryhmän etsimään ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Sosiaalityö lastensuojelus-

sa aiheuttaa työntekijöilleen niin suurta kuormitusta, että se kärsii vaikeasta resurssipulasta. (ks. 

STM 2017; Kuntaliitto 2018.) 

Kaikki nämä kuormitustekijät aiheuttavat haasteen sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnille. Sosiaa-

lityöntekijät kokevatkin työssään usein niin suurta stressiä ja uupumusta, että hakeutuvat muihin 

työtehtäviin asiakastyön sijaan (ks. Saarinen ym. 2012, 403). Alan työvoimapula onkin tunnustettu 

tosiasia (ts. Ammattibarometri 2018), ja tulevaisuuden haasteena näyttäytyy alan houkuttelevuuden 
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lisääminen ja työntekijöiden saatavuus. Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnissa ei kuitenkaan ole 

kyse vain heistä itsestään, vaan se koskettaa koko yhteiskuntaa. Vaikuttamalla sosiaalityöntekijöi-

den työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa myös heidän tuottamiensa sosiaalipalveluiden laatuun sekä 

tietenkin heidän asiakkaidensa hyvinvointiin. (Ruonti ym. 2016.) 

Vaikka sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi on ollut jo 1990-luvulta lähtien julkisen keskustelun 

aiheena, kiinnostus sen tutkimiseen on herännyt vasta 2000-luvulla (Lehto-Lunden & Salovaara 

2016, 162). Lisätutkimusta tarvitaan erityisesti sosiaalityöspesifistä näkökulmasta (ks. Salo ym. 

2016, 25) ja moninaisemmista tutkimusasetelmista käsin (ks. Yliruka, Karvinen-Niinikoski & Koi-

visto 2009, 16). Vaikka kunnallinen sosiaalityö ja lastensuojelu hallitsevatkin vahvasti julkista kes-

kustelua aiheesta, tutkimus ei voi perustua vain näiden lähtökohtien varaan. Sosiaalityöntekijöiden 

asiakasryhmät, tehtäväkentät, työnantajat ja työpaikat ovat hyvin moninaiset (ks. Tilastokeskus 

2018). On siis perusteltua tutkia, millainen kuva sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnista rakentuu 

verraten näitä moninaisia toimintaympäristöjä keskenään, eli selvittää miten toimintaympäristö on 

yhteydessä koettuun työhyvinvointiin. Tutkimuksen toteuttamista voidaan pitää perusteltuna, niin 

yhteiskunnan, sosiaalitieteiden kuin myös koko työhyvinvoinnin aiheen kannalta. Sosiaalityönteki-

jöiden työhyvinvoinnista ei vielä tiedetä tarpeeksi. 
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2 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 

 

Ennen tarkempaa paneutumista työhyvinvointiin, on syytä perehtyä tutkittavan työhyvinvoinnin 

kokijoihin, eli sosiaalityöntekijöihin ja heidän työhönsä. Ammatin perusteellinen kuvaus on haasta-

vaa jo pelkästään sen moninaisten asiakasryhmien, työnkuvien, työpaikkojen ja työtehtävien vuoksi. 

TE-palveluiden sivustolta (Ammattinetti 2018) löytyy kuitenkin ”yleiskuvaus” sosiaalityöntekijän 

ammatista, jota täydentää Kemppaisen (2006) kuvaus sosiaalityöntekijöitä koskevassa raportissa. 

Sosiaalityöntekijöiden työnantajina toimivat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, valtio, järjestöt 

sekä yksityiset yritykset. Valtaosa sosiaalityöntekijöistä työskentelee sosiaalihuollon asiakastehtä-

vissä, tutkimus- ja kehittämistehtävissä taas huomattavasti harvempi. Sosiaalityön työorientaatiot 

voidaan jakaa kuntouttavaan, yhteisölliseen, rakenteelliseen sekä ennaltaehkäisevään sosiaalityö-

hön. Tarvetta on myös varhaiselle puuttumiselle. Työorientaatioiden tarkempi jaottelu tapahtuu ikä- 

ja väestöryhmäperustaisesti tai ilmiöpohjaisesti organisoimalla. Ensimmäiseen voidaan katsoa täl-

löin kuuluvaksi lapsi-, perhe-, nuoriso-, aikuis- ja gerontologinen sosiaalityö, kun taas jälkimmäisen 

sisältävän esimerkiksi vammais-, mielenterveys- ja päihdetyön. Konkreettisia työpaikkoja sosiaali-

työntekijöillä on tällöin lukuisia, esimerkiksi sosiaalitoimistot, sairaalat, mielenterveystoimistot, 

päihde- ja kriminaalihuollon laitokset sekä vanhusten- ja lastenhuoltolaitokset. (Ammattinetti 2018; 

Kemppainen 2006, 253, 279–280.) 

Pätevänä sosiaalityöntekijänä toimimisen edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto. Ammatti 

edellyttää työntekijältään paljon, muun muassa laajaa tietämystä, pitkäjännitteisyyttä, oma-

aloitteisuutta, kykyä sietää painetta ja tehdä päätöksiä, vuorovaikutustaitoja, selkeää ilmaisutaitoa, 

kykyä yhteistoimintaan toisten ammattiryhmien kanssa, henkistä vahvuutta, ennakkoluulottomuutta, 

avoimuutta sekä kiinnostusta ihmisiä ja ilmiöitä kohtaan. Sosiaalityön ydinosaaminen koostuu tie-

teestä, tutkimuksesta ja käytännöstä. Käytännön näkökulmasta käsin tarkasteltuna esille nousevat 

sosiaalialan erityiskysymysten lisäksi niin menetelmällinen kuin myös eettinenkin työn hallinta. 

Asiakastyöhön liittyvät keskeisesti tilannearvioiden sekä niitä koskevien päätösten tekeminen. 

(Ammattinetti 2018; Kemppainen 2006, 253, 294–295.) 

Tämän ”pintaa riipaisevan” ammattikuvauksen perusteella voi vähintäänkin todeta, ettei sosiaalityö-

tä määritellä turhaan erityisasiantuntijatyöksi (ks. Tilastokeskus 2018). Sosiaalityöntekijän tehtävä-
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nä on auttaa kaikenikäisiä ihmisiä niin arjen haasteissa kuin kriisitilanteissa (Ammattinetti 2018). 

Unohtaa ei myöskään voi työn sisältämää vaatimusta rakenteellisesta työstä asiakastyön ohella, yh-

teiskunnallisena velvoitteena on parantaa haavoittuvissa oloissa elävien ja vaikeissa elämäntilan-

teissa tukea tarvitsevien elämäntilannetta (Törrönen 2016, 10). Vaadittavan ammatillisen osaamisen 

taso on siis korkealla ja hyvin laaja-alaista. Tutkimuksen kannalta on kuitenkin, sosiaalityöntekijän 

ammattia kuvailevaa yleistä tietoa, tärkeämpää avata sosiaalityön johtamista, kuormitustekijöitä, 

voimavaroja sekä suhdetta työhyvinvointiin. 

2.1 Johtaminen 

Kaikkien organisaatioiden perusedellytys on hyvä johtaminen, sillä tuetaan koko organisaation toi-

mintaa ja luodaan edellytykset työn tekemiselle (Manka ym. 2007, 14). Näin on luonnollisesti myös 

sosiaalityössä. Hyvä johtaminen on keskeinen osa työhyvinvointia (Niiranen 2004, 227), jonka 

vuoksi siihen on syytä paneutua tarkemmin. Johtamisen merkitys korostuu myös sosiaalityön ajan-

kohtaisissa haasteissa, jaksamisessa ja vaillinaisissa resursseissa. Molemmat näistä liittyvät vahvasti 

johtamiseen, työntekijöiden sijaan. (ks. Niiranen 2004, 226.) 

Hyvä työpaikka rakentuu tasa-arvoiselle työyhteisölle, joka mahdollistaa osallistumisen, oikeuden-

mukaisuuden toteutumisen sekä syrjimättömyyden. Tällainen työpaikka ei rakennu vain työyhteisön 

yhteistyöstä, vaan vaatii myös hyvää johtamista. (STM 2009, 47–49.) Hyvän johtajuuden nähdään 

rakentuvan luottamuksesta ja toimivasta vuorovaikutuksesta, sillä vastataan samanaikaisesti työn 

ulkoisen ympäristön haasteisiin kuin myös työyhteisön sisäisiin (Manka ym. 2007, 14). Esimiehen 

vastuuseen kuuluu toiminnan tavoitteiden käytäntöön vieminen, palvelujen toimivuus, vaikuttavuus, 

arviointi ja kehittäminen. Esimiehen vastuulla on myös työntekijöiden työsuoritusten arviointi, pa-

lautteen antaminen sekä oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen niin tehtävien jaossa, menettelyta-

voissa kuin kaikkien kuulluksi tulemisessakin. (STM 2009, 49.) 

Johtaminen sosiaalityössä näyttäytyy vaativana. Pelkkä johtamisosaaminen ei ole riittävä taito. Tar-

vitaan myös vahvaa sosiaalityön asiantuntemusta, laajaa substanssiosaamista. Sosiaalityöhön kuu-

luva monitoimijaisuus vaatii johtajalta laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista sekä monialais-

ta ja moniammatillista yhteistyötä. Tarvetta on myös teknisille taidoille, osaamiselle hallinnollisesta 

työstä, hyville vuorovaikutustaidoille sekä tuntemukselle ja sitoumukselle sosiaalityön eettisiin pe-

riaatteisiin. Sosiaalityöntekijöiden tavoin myös sen johtajat kohtaavat työssään usein ristiriitoja odo-

tusten ja vaatimusten suhteen. Esimerkiksi virkamiesetiikan, lain ja resurssien välille syntyy usein 
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ristiriitaisten intressien valtaamia tilanteita. Johtajat kohtaavat myös tilanteita, joissa heiltä odote-

taan vaikuttamista asioihin ilman tosiasiallista määräysvaltaa. Eettisiä jännitteitä syntyy taas 

useimmiten sosiaalityön tuloksellisuuden, työntekijöiden voimavarojen sekä osaamisen kesken. 

(STM 2009, 20, 49, 57–58; Niiranen 2004, 227, 231–232.) 

Sosiaalityön alati muuttuva toimintaympäristö haastaa johtajuutta. Muutokset koettelevat kykyä 

hahmottaa kokonaisuuksia, hallita työmäärää sekä sietokykyä keskeneräisyydelle. Esimieheltä vaa-

ditaan tällöin muun muassa muutoksen tavoitteiden ylläpitoa, ajan ja resurssien antamista, työnteki-

jöiden kuuntelua ja mukaan ottoa muutokseen sekä konkreettisesti läsnäolevaa johtamista. Muutos-

tilanteet ovat aina riski johtamisen ja henkilöstön eriytymiseen toisistaan. (STM 2009, 49–54.) 

Muuttuviin haasteisiin vastaaminen vaatii sosiaalityöltä uusia työtapoja. Toiminnan onnistuminen ja 

työn tuloksellisuus rakentuu aina työntekijöiden osaamisen varaan. Esimiestyöhön kuuluu siis vah-

vasti myös kehittäminen, eli johtajan on mahdollistettava ja tuettava sosiaalityön ja sosiaalityönteki-

jöiden kehittymistä. (Niiranen 2004, 229–231.) 

2.2 Kuormitustekijät ja voimavarat 

Sosiaalityön keskeiset kuormitustekijät muodostuvat asiakkaiden moniongelmaisuudesta, monimut-

kaisesta päätöksenteosta ja ongelmanratkaisusta sekä asiakkaisiin liittyvästä vastuusta. Asiakastyö 

jo itsenään nähdään työntekijää kuluttavana. Muita yleisesti kuormittavia tekijöitä ovat niukat re-

surssit ja asiakkaiden suuri määrä. Nämä aiheuttavat kiirettä sekä rajoittavat asiakkaiden palvelutar-

peisiin vastaamista. (Laine ym. 2011, 125–126; Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 2–9.) 

Meltti ja Kara (2009, 31–34) näkevät kuormitustekijöissä korostuvan erityisesti ulkoiset, organisa-

toriset tekijät. Sosiaalityöntekijöillä on heikot mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä, olosuhtei-

siin ja sisältöihin sekä työtahtiin. Kuormitusta nähdään syntyvän riittämättömyyden tunteesta sekä 

tyytymättömyydestä johtamiseen. Erityisesti kunnallisella puolella esiintyvien toistuvien organisaa-

tiomuutosten myötä sosiaalityöntekijät jäävät usein vaille tarvittavaa vahvaa muutosjohtamista. 

(STM 2009, 25–29: Saarinen ym. 2012, 413–414.) 

Sosiaalityön kuormittavuutta tarkastellessa on esille nostettava myös väkivalta ja sen uhan yleisyys. 

Henkinen väkivalta, muun muassa nimittely, työntekijän ammattitaidon vähättely sekä satuttamisel-

la uhkailu, on sosiaalityössä fyysistä väkivaltaa huomattavasti yleisempää (STM 2009, 25–29). So-

siaalityön heikkoutena näyttäytyykin työn yleisesti alhainen arvostus ja tätä lisäävä kehno palkkaus. 
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Sosiaalityö ei ole julkisesti vetovoimainen ala, vaan päällimmäisenä siitä välittyy liian suuret ja 

jatkuvasti kasvavat asiakasmäärät, monilta osin vanhentuneet toimintamallit, alituinen pula pätevis-

tä työntekijöistä, työn raskaus sekä haaste uusien työntekijöiden alalla pysymisessä. (Karvinen-

Niinikoski ym. 2005, 2–9.) 

Voimavaroja lisäävät tekijät syntyvät sosiaalityössä pääasiassa työn sisäisistä tekijöistä. Tällaisia 

ovat muun muassa työn monipuolisuus ja haastavuus. Vaikka asiakastyö näyttäytyykin usein kuor-

mittavana ja uupumusta aiheuttavana tekijänä, se on myös useimmiten tekijä, josta sosiaalityönteki-

jät kokevat saavansa lisää voimavaroja. (Meltti & Kara 2009, 31–34.) Sosiaalityön palkitsevuus 

syntyykin juuri asiakkaista, onnistumisen kokemuksista ja muutoksen mahdollistamisesta heidän 

elämässään (Yliruka ym. 2009, 25–29). Sosiaalityö näyttäytyy mielekkäänä ja palkitsevana työnä, 

jonka tekijät kokevat usein vahvaa työn imua (ks. Mänttäri-van der Kuip 2015, 30–34). Muut voi-

mavaratekijät muodostuvat työn vaatimasta koulutuksesta ja koetusta ammattiylpeydestä. Kuormi-

tuksesta huolimatta, sosiaalityöntekijät kokevat työnsä mielenkiintoisena haluten siihen myös sitou-

tua, niin asiakkaisiin kuin organisaatioon. (Matela 2011, 115–116; Karvinen-Niinikoski ym. 2005 

2–9.) Sosiaalityöntekijää työn kuormittavuudelta suojaavat ominaisuudet muodostuvat muun muas-

sa kokemuksesta, huumorista, luottamuksesta itseen ja työn merkityksellisyyteen, omien rajojen 

tunnistamisesta, suhteellisuuden tajusta sekä taidosta erottaa työ- ja yksityiselämä toisistaan (ks. 

Meltti & Kara 2009, 31–34). 

2.3 Työhyvinvointi sosiaalityössä 

Sosiaalityössä keskustelu hyvinvoinnista on vahvasti läsnä. Edellisessä luvussa avatut kuormituste-

kijät, kuten asiakkaiden haastavat ongelmat, suuri asiakasmäärä ja työtä koskevat vaatimukset ai-

heuttavat kiirettä jokaisessa sosiaalityön työyhteisössä (ks. Lehto-Lunden & Salovaara 2016, 162–

163, 174). Jos sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia halutaan kuitenkin tarkastella kuormitus- ja 

voimavaratekijöitä hieman syvemmin, esille nousee tällöin työn vaatimus ammattieettisyydestä, 

vastuusta sekä sosiaalityön suhde yhteiskuntaan. 

Sosiaalityön kuormittavuus on vahvasti sidoksissa työn eettisiin haasteisiin. Sosiaalityön ammatilli-

suuden pohja muodostuu eettisyydestä, perustuen sosiaalityön arvoille ja moraalille (Lehto-Lunden 

& Salovaara 2016, 162.) Ammattietiikan periaatteet ja sosiaalityön arvot muodostuvat ihmisoikeuk-

sista, ihmisarvosta sekä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Ne eivät kuitenkaan aina anna suoraa 

vastausta vaihteleviin ja ristiriitaisiinkin tilanteisiin. Sen sijaan ne ohjaavat käyttämään ammattieet-
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tistä harkintaa sekä pohtimaan asiakkaan oikeuksien ja työntekijän velvollisuuksien välistä suhdetta. 

Myöskään lainsäädäntö ei aina pysty antamaan suoria vastauksia haastaviin tilanteisiin asiakastyös-

sä. Tällöin ammattietiikka ohjaa toimintaa ja siihen liittyviä ratkaisuja sekä valintoja. Eettisyys ra-

kentuu jatkuvasta keskustelusta, niin yksittäisen työntekijän, työorganisaation kuin myös koko am-

mattiryhmän kesken. Sosiaalityössä tarvitaan jatkuvaa ammattieettistä pohdintaa oikeasta ja vääräs-

tä, oikeuden- ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä kohtuudesta. (Talentia 2017, 6–10.) 

Eettisyyttä tarkasteltaessa ei myöskään sovi unohtaa sosiaalityöntekijälle kuuluvaa vastuuta asiak-

kaistaan ja tekemistään valinnoista (ks. Laine ym. 2011, 125–126). Vastuun voi nähdä erityisen 

kuormittavana juuri eettistä harkintaa vaativissa tilanteissa, vastuu on olemassa ristiriidoista ja oh-

jeiden soveltumattomuudesta huolimatta. Vastuun kuormittavuus korostuu myös työn kiireen ja 

vähäisten resurssien äärellä (ks. Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 2–9). Työhyvinvointia haastaa vas-

tuu asiakkaista niin päätöksenteossa, vielä tekemättömissä ratkaisuissa sekä tilanteissa, joissa ei ole 

resursseja paneutua asiakkaan tilanteeseen riittävästi (Ruonti ym. 2016). 

Oman haasteensa työhyvinvointiin tuo sosiaalityön vahva yhteys yhteiskuntaan. Yhteiskunnan 

muutokset näkyvät nopeasti sosiaalityössä (Lehto-Lunden & Salovaara 2016, 165–170). Esimerkik-

si poliittisten ratkaisujen seuraukset näkyvät usein juuri ensimmäisenä sosiaalityössä. Hyvin yleistä 

on myös, että asiakkaat ja organisaatio muodostavat ristiriitaisia odotuksia samaan aikaan yhteis-

kunnallisen tilanteen asettaessa omat vaatimuksensa. Sosiaalityössä näkyvät sosiaaliset ongelmat 

yleistyvät usein samaan aikaan kun rahoitus muuttuu haasteellisemmaksi. Muihin pohjoismaihin 

verraten Suomessa tilanne on haastavin, sekä palvelut että työntekijäresurssit ovat suppeimmat. 

Sosiaalityötä vaivaa myös jatkuva pula työntekijöistä ja heidän vaihtuvuutensa on alituista. (Saari-

nen ym. 2012, 403, 413.) Osansa haasteesta luo myös sosiaalityöntekijöihin liittyvä julkinen kes-

kustelu, joka on usein kriittistä ja syyllistävää (Lehto-Lunden & Salovaara 2016, 166). 

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnin ja yhteiskunnan suhde vaikuttaa kuitenkin kaikkein eniten 

itse sosiaalipalveluihin. Sosiaalityöntekijän suoriutuminen työstään on aina riippuvainen monesta 

tekijästä. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että hyvinvoivalla sosiaalityöntekijällä on aina enem-

män voimavaroja työhönsä kuin jaksamisensa kanssa äärirajoilla olevalla. Työnantajan panostami-

nen työhyvinvointiin onkin ensisijaisesti keino tuottaa parempaa palvelua. (Lehto-Lunden & Salo-

vaara 2016, 162–163.) Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin panostamalla sosiaalipalveluista 

saadaan tuottavampia ja tuloksellisimpia (Puttonen ym. 2016, 6). Voisikin siis sanoa, että sosiaali-

työntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa myös heidän asiakkaisiinsa. 
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3 TYÖHYVINVOINTI 

 

Sosiaalityötä on kehitetty aktiivisesti erityisesti 2000-luvulta lähtien. Tästä kehittämisaktiivisuudes-

ta huolimatta, työoloista, -ympäristöistä ja -yhteisöistä tiedetään vielä liian vähän. Samoin on myös 

niissä toimivien yksilöiden, eli sosiaalityöntekijöiden, työssä jaksamisen ja työstä selviytymisen 

kohdalla. Työhyvinvointi ymmärretään tämän hetkisessä tutkimuksessa yksilön ja ympäristön vuo-

rovaikutuksena, kun aiemmin sitä lähestyttiin enemmän vain yksilön näkökulmasta. Työhyvinvoin-

nin voidaan siis sanoa muodostuvan työntekijän voimavarojen ja ympäristön vaatimusten tasapai-

nosta (Yliruka ym. 2009, 16–17), syntyvän organisaation ja työntekijöiden myönteisestä vuorovai-

kutuksesta (Manka, Kaikkonen & Nuutinen 2007, 5–8) ja ilmenevän työhön paneutumisena sekä 

onnistuneena yhteistyönä (Puttonen, Hasu & Pahkin 2016, 6). 

Työhyvinvointi on kuitenkin käsitteenä melko epäselvä. Tämä voi johtua sen lyhyestä historiasta, 

sillä työelämän laadusta ja tuottavuudesta syntyneet käsitteet ovat kehittyneet vasta viime aikoina. 

Sama haaste moninaisuudesta koskettaa myös kansainvälistä tutkimusta.  Termit eivät vastaa täysin 

toisiaan, vaan eri mailla on käytössään eri termejä, jotka vastaavat enemmän tai vähemmän työhy-

vinvoinnin käsitettä. (Anttonen & Räsänen 2009, 17.) Tarvetta olisikin työhyvinvoinnin käsiteana-

lyyttiselle pohdinnalle, yhteisten käsitteiden sopimiselle sekä konkreettiselle metateorialle (Laine 

2013, 36–37). 

Työhyvinvoinnin voi kuvata olevan moninainen. Se ymmärretään psykososiaaliseksi (ks. Ravanti & 

Pääkkönen 2012, 4), eli isoksi kokonaisuudeksi sisältäen niin fyysisen, psyykkisen kuin henkisen-

kin puolen ulottuvuudet. Työhyvinvointiin vaikuttavat siis myös monet muut työn ulkopuoliset teki-

jät (ks. Kasvio & Huuhtanen 2007, 26). Ympäristöllä ei tarkoiteta ainoastaan työympäristöä, vaan 

työhyvinvoinnissa on kyse niin työntekijän työhön kuin myös omaan elämään liittyvistä tekijöistä ja 

niiden yhteensovittamisesta. Työhyvinvointia ei siis voi sanoa pysyväksi tilaksi, vaan se muuttuu 

yksilön elämään ja työhön liittyvien kuormitus- ja voimavaratekijöiden keskinäisestä vaikutuksesta. 

(Puttonen ym. 2016, 6.) 
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3.1 Hallinnollisia näkökulmia 

Työnantajan sekä työntekijän velvollisuudesta työhyvinvoinnista huolehtimiseen säädetään jo lais-

sa. Lailla työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (2006/44) halutaan 

varmistaa työsuojelua sekä parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Työturvallisuuslaissa 

(2002/738) puhutaan työntekijän terveyden ylläpidosta, turvaamisesta ja tätä uhkaavien haittojen 

ennaltaehkäisemisestä. Työterveyshuoltolain (2001/1383) 1§:ssä taas kerrotaan lain tarkoituksena 

olevan työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä edistää työn ja työympäristön ter-

veyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja työyhteisön toimintaa. 

Mikään edellä mainituista laista ei käytä suoraan termiä työhyvinvointi. Jokaisen lain tarkemmin 

avatun tarkoituksen voi kuitenkin käsittää, jos ei suoraan työhyvinvoinnista huolehtimiseksi, aina-

kin osittain siitä vastaamiseksi. Niiden tärkein sanoma on kuitenkin selkeä, työhyvinvoinnista huo-

lehtiminen on niin työterveyden, työnantajan kuin myös työntekijän itsensä vastuulla. 

Sosiaali- ja terveysministeriö lähestyy työhyvinvointia määrittäen sen olevan kokonaisuus, muodos-

tuen työstä, sen mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta sekä hyvinvoinnista (STM 2018). 

Työterveyslaitos jakaa samaa määritelmää, mutta lisää mukaan myös johtamisen ja työn tuottavuu-

den näkökulmat (TTL 2018a). 

Näiden hallinnollisten näkökulmien haasteen muodostaa niiden puuttuva tieteellinen pohja. Niiden 

voi kuitenkin nähdä välittävän hyvin samankaltaista ajatusta työhyvinvoinnista (vrt. Yliruka ym. 

2009; Puttonen ym. 2016). Työhyvinvointi on vahvasti sidoksissa työntekijän hyvinvointiin, ollen 

laaja kokonaisuus ja usean toimijan vastuulla. Hallinnollisten näkökulmien eroavaisuus syntyy kui-

tenkin siitä, että niissä voisi sanoa painottuvan hieman muita enemmän taloudellinen näkökulma. 

Karkeasti yksinkertaistettuna voisi tulkita, että yksilön työhyvinvointi on yhteiskunnan näkökul-

masta sidoksissa tuottavuuteen. 

3.2 Kaksi ulottuvuutta 

Työhyvinvoinnin voi ajatella olevan ikään kuin kattokäsite eri ulottuvuuksista muodostuen (Saari-

nen ym. 2012, 405–406). Näitä ulottuvuuksia käsitellään usein niin sanotun kahtiajaon kautta, jossa 

työhyvinvointi jaetaan positiiviseen ja negatiiviseen puoleen. Tällöin vastakkain asettuvat esimer-

kiksi työn imu ja työuupumus tai työhön kyllästyminen (ks. Hakanen 2011,103–111). Aiemmin 

työhyvinvointia tutkittiin pitkälti negatiivisen ulottuvuuden kautta, keskittyen siihen kielteisesti 
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vaikuttaviin tekijöihin. Tällöin kuitenkin esimerkiksi mahdollisuudet, työmotivaatio, vuorovaikutus 

ja voimavaratekijät jäivät huomiotta. (Manka & Manka 2016, 74–77; Manka ym. 2007, 5–8.) 

Demerouti, Bakker, Nachreiner ja Schaufel (2001, 501–502) avaavat työhyvinvoinnin negatiivista 

ulottuvuutta vaatimusten ja voimavarojen mallin avulla. Siinä työn piirteet jaetaan nimensä mukai-

sesti vaatimuksiin ja voimavaroihin. Molemmat koostuvat lukuisista psykologisista, sosiaalisista ja 

organisatorisista tekijöistä. Vaatimukset edellyttävät työntekijän ponnistelua, kun taas voimavarat 

tukevat työn tekemistä. Voimavarat käynnistävät niin sanotun motivaatiopolun, jonka seurauksena 

työntekijä sitoutuu ja työsuoritukset paranevat. Vaatimukset taas käynnistävät energiapolun, joka 

voi johtaa liian pitkälle mennessään työuupumukseen. 

Graham ja Shiers (Graham ym. 2014; Graham & Shier 2013) puolestaan lähestyvät työhyvinvoin-

nin positiivista ulottuvuutta onnellisuuden kautta. Onnellisuus nähdään subjektiivisena hyvinvointi-

na koostuen työtyytyväisyyden lisäksi myös henkilökohtaisesta elämästä. Työhyvinvointia lisäävinä 

tekijöinä näyttäytyy sosiaalityöntekijän tyytyväisyys työympäristöä, työmäärää sekä ammattiyhdis-

tystä kohtaan. Muita oleellisia tekijöitä työhyvinvoinnissa ovat työyhteisön jäsenten välinen vuoro-

vaikutus, prosessi päätöksenteossa, johtaminen, organisaation odotukset tehtyä työtä kohtaan, käy-

tettävissä olevat resurssit, työyhteisön tuki sekä eri organisaatioiden väliset suhteet. 

Näiden kahden ulottuvuuden käyttöön tutkimuksessa voi nähdä myös liittyvän haasteita. Tämä riip-

pumatta siitä minkä tutkimuksen tai teorian mukaisesti niitä avataan. Jako kahteen ulottuvuuteen 

tuntuu moninaisen ilmiön kohdalla kovin suppealta. Tämä siitäkin huolimatta, ettei positiivista ja 

negatiivista ulottuvuutta pitäisi ymmärtää saman asian kahtena vastakkaisena puolena, vaan tarkas-

tella omina ilmiöinään (ks. Mänttäri-van der Kuip 2015, 30–34). Pohdintaa aiheuttaa myös kahdes-

sa ulottuvuudessa usein esiintyvä psykologinen pohja (vrt. Demerouti ym. 2001; Salo ym. 2016). 

Työhyvinvointia on tällöin tarkasteltu nimenomaan psyykkisen terveyden lähtökohdista käsin. 

3.3 Osatekijät 

Työhyvinvointia voi lähestyä ulottuvuuksien sijaan myös sen erilaisten osatekijöiden kautta (ks. 

Baldschun 2018; Hakanen 2011). Marja-Liisa Mankan väitöskirjansa (Manka 1999) pohjalta kehit-

tämän mallin keskiössä (kuvio 1) on yksilö, eli työntekijä itse. Yksilön ominaisuuksista työhyvin-

vointiin vaikuttavat elämänhallinta, kasvumotivaatio sekä terveys ja fyysinen kunto. Ympärillä ole-

via tekijöitä on neljä. Organisaatio vaikuttaa työhyvinvointiin tavoitteellisuuden, joustavan raken-



14 

 

 

teen, jatkuvan kehittymisen sekä työympäristön kautta. Esimies vaikuttaa työhyvinvointiin osallis-

tuvan ja kannustavan johtamisen keinoin. Työ itsessään muodostaa tekijän työhyvinvointiin vaikut-

tamismahdollisuuksien, kannustearvon sekä ulkoisten palkkioiden kautta. Neljäs tekijä työhyvin-

voinnissa muodostuu ryhmähengestä, ryhmän toimivuudesta sekä avoimesta vuorovaikutuksesta. 

(Manka ym. 2007, 7–9.) 

 

Kuvio 1. Työhyvinvoinnin osatekijät (Manka ym. 2007, 7). 

Tämän kyseisen työhyvinvointia tekijöiden mukaan jaottelevan mallin pohjalta on kirjoitettu lukui-

sia julkaisuja ja kehitetty erilaisia työkaluja työhyvinvoinnin arvioimiseksi ja kehittämiseksi (mm. 

Manka & Manka 2016, 200–202). Huomionarvoista on, että eri julkaisuissa tekijöitä sisältöineen 

nimetään eri tavoin. Sanavalinnoista huolimatta niiden pääasiallinen sisältö on kuitenkin ymmärret-

tävissä samaksi. 
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4 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

 

Vaikka sosiaalialan ja erityisesti sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi on ollut viime vuosina julki-

sena keskustelun aiheena, ei tämä kuitenkaan ole vielä näkynyt samassa määrin sitä koskevassa 

tutkimuksessa (ks. Yliruka ym. 2009, 16). Suurempia ja kattavimpia tutkimuksia on tehty vain muu-

tamia ja tämän tutkimuksen kaltaista vertailevaa näkökulmaa on toteutettu pääosin vain pro gradu 

tasoisissa tutkimuksissa. Lastensuojelu ja kunnallinen sosiaalitoimi korostuvat aiemmissa tutkimuk-

sissa vahvasti, aiheesta käytävän julkisen keskustelun tavoin (ks. STM 2017; Kuntaliitto 2018; Saa-

rinen ym. 2012, 403). Tutkimuksissa esille nousee myös työhyvinvoinnin metateorian puute (ks. 

Laine 2013, 36–37). Työhyvinvointia lähestytään ja määritetään niissä moninaisista lähtökohdista 

käsin. Tästä syystä, aiempien tutkimusten tarkastelussa on tarpeen ottaa käyttöön laajempi lähesty-

minen, ulottaen tarkastelua myös työhyvinvoinnin ns. lähikäsitteisiin (ks. Anttonen & Räsänen 

2009, 17). 

4.1 Lähikäsitteitä 

Matela (2011) ja Forsman (2010) jakavat tutkimuksissaan samankaltaisen lähestymistavan työhy-

vinvointiin. Matela käsittelee lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä pysymiseen ja työstä läh-

temiseen liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät jaetaan yksilöllisiin, työperäisiin ja organisatorisiin. Tulok-

sissa esille nousee työssä pysymiseen ja työstä lähtemiseen vaikuttavina keskeisinä seikkoina orga-

nisaatiokulttuuri sekä työtyytyväisyyden aste, joka on työntekijän tunnetta sopivalla alalla olemises-

ta, tyytyväisyyttä työkavereista, työoloista, johtamisesta sekä palkasta. Forsman taas tutkii sosiaali-

työntekijöiden työhyvinvointia lastensuojelussa positiivisen näkökulman, työn imun kautta, jaksa-

misen ja jatkamisen lähtökohdista käsin. Työstä nousevat teemat, jotka tukevat työssä jaksamista ja 

jatkamista, muodostuvat työn luonteesta ja vaikuttavuudesta. Työntekijälähtöisiksi teemoiksi taas 

nousivat työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, taidot työssä, vastuunotto itsestään ja työn te-

kemisestään sekä arvot ja motiivit. 

Grant ja Kinman (2012) tuovat tutkimuksessaan esille sosiaalityön opiskelijoiden resilienssin raken-

tamista työhyvinvoinnin lisäämisessä. Coffey, Dugdill ja Tattersall (2004) ovat taas tutkineet sosi-

aalityöntekijöiden työperäistä stressiä, jonka esiintyvyys oli suurinta lasten ja perheiden kanssa 

työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä. Näiden tutkimusten haasteena on kuitenkin juuri nimenomai-
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nen ”lähikäsitteellisyys”. Niiden voi nähdä liittyvän työhyvinvointiin, mutta ei sitä suoranaisesti 

sisältävän. Tämä aiheuttaa haasteen muun muassa siinä, ettei työhyvinvointia ole niissä tietenkään 

sen tarkemmin määritelty, koska se ei ole tutkimuksen kannalta oleellinen termi. 

4.2 Psykologinen näkökulma 

Aiemmissa tutkimuksissa on myös selvästi havaittavissa vahvat psykologiset lähtökohdat. Muun 

muassa Lloyd, King ja Chenoweth (2002) vertailevat sosiaalityöntekijöiden stressiä muihin asian-

tuntija-ammatteihin, nähden sosiaalityön vaatimusten, arvoristiriitojen ja työympäristön sitä synnyt-

tävän. Tällaisen tutkimuksen voi nähdä työhyvinvointia omalta osaltaan käsittelevänä, mutta taas 

sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin sosiaalitieteistä käsin sitä on haastavaa istuttaa. 

Esimerkkinä tällaisesta psykologista näkökulmaa korostavasta tutkimuksesta toimii myös Kimin ja 

Stonerin (2008) tutkimus, jossa käsitellään sosiaalityöntekijöiden roolistressin, työn autonomian ja 

sosiaalisen tuen vaikutusta sekä ennustettavuutta loppuun palamiseen ja irtisanomisaikeisiin. Tut-

kimuksen aineisto muodostuu kalifornialaisista sosiaalityöntekijöistä. Loppuun palaminen määritel-

lään sisältävän henkisen uupumisen, depersonalisaation ja vähentyneet henkilökohtaiset saavutuk-

set. Sosiaalityöntekijän roolista syntyvä stressi nähdään tutkimuksessa muodostuvan ristiriidoista, 

monimerkityksellisyydestä ja kuluttavuudesta. Työn autonomia puolestaan ymmärretään muodostu-

van työn hallinnasta ja sosiaalisen tuen syntyvän niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tutkimuksen 

tulosten mukaan työn autonomia ja koettu roolistressi vaikuttavat mahdolliseen loppuun palami-

seen, kun taas sosiaalinen tuki ja roolistressi vaikuttavat irtisanomisaikeisiin. Sosiaalityöntekijöiden 

loppuun palamisen estämiseksi ja työssä pysymiseksi oleellista ovat työskentelyolosuhteet, joista 

pitää rakentaa sosiaalityöntekijöitä työssään entistä enemmän tukevampia. 

4.3 Kaksi ulottuvuutta 

Aiemmissa tutkimuksissa esille nousee usein työhyvinvoinnin niin sanotut kaksi ulottuvuutta. 

Mänttäri-van der Kuip (2015) käsittelee tutkimuksessaan näistä kumpaakin, niin positiivista kuin 

negatiivistakin. Saarinen ym. (2012) taas paneutuvat enemmän negatiiviseen ulottuvuuteen. 

Mänttäri-van der Kuipin (2015) väitöstutkimuksessa paneudutaan julkisen sektorin sosiaalityönteki-

jöiden työhyvinvointiin ja toimintamahdollisuuksiin vallitsevassa resurssiniukkuudessa, eli tiukan 

talouden oloissa. Työhyvinvointi määrittyy tutkimuksessa kaksiulotteisena ilmiönä, myönteistä hy-
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vinvointia tarkastellaan työn imun kautta ja negatiivista taas työhön liittyvän psyykkisen pahoin-

voinnin kautta. Työhyvinvointia tarkastellaan tämän lisäksi työn vaatimusten ja voimavarojen kaut-

ta, huomioimalla myös työn konteksti. Tutkimus vahvistaa sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnin 

olevan uhattuna tiukan talouden vaikuttaessa työhön. Organisatorinen tilivelvollisuus ja työhön 

kohdistuvat tehokkuus- ja säästöpaineet heikentävät mahdollisuutta tehdä työtä eettisesti vastuulli-

sesti. Tämä taas aiheuttaa pahoinvointia työssä. Työhyvinvoinnin lisäämiseksi, se on ymmärrettävä 

laajasti niin positiivisen kuin negatiivisen ulottuvuuden kautta. Pelkkä voimavarojen tukeminen ei 

riitä, vaan työn kohtuuttomasti kuormittaviin vaatimuksiin on myös puututtava. 

Saarinen ym. (2012) ovat tutkineet sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia vertailevasta näkökul-

masta. Tutkimuksen kohteena ovat pohjoismaalaisten sosiaalityöntekijöiden kokemukset työn 

kuormittavuudesta ja ristiriitaisuudesta, joiden nähdään olevan yhteydessä henkiseen työhyvinvoin-

tiin. Aineisto muodostuu pohjoismaisesta kyselyaineistosta. Työhyvinvointi ymmärretään tutkimuk-

sessa kattokäsitteenä, josta tarkemmin paneudutaan työn henkiseen kuormittuneisuuteen sekä risti-

riitaisiin kokemuksiin. Ulkopuolelle halutaan jättää ns. sisäiset tekijät, kuten johtaminen, työpaikan 

ilmapiiri ja sosiaalinen tuki. Tutkimuksen tuloksissa esiin nousee suomalaisten sosiaalityöntekijöi-

den heikko tilanne muihin pohjoismaihin verraten. Suomessa sosiaalityöntekijät ovat kuormittu-

neimpia ja kokevat runsaasti ristiriitoja työssään. Syynä tähän nähdään suomen niukat resurssit so-

siaalityöhön, heikohko taloudellinen tilanne, yksittäisen sosiaalityöntekijän suuri asiakasmäärä, 

krooninen työvoimapula, köyhyyden pitkittymistä aiheuttaneet sosiaalipoliittiset ratkaisut sekä 

asiakaskunnan laaja-alaisuus. 

4.4 Osatekijät 

Esille nousevat myös aiemmat niin sanotut kokoavat tutkimukset. Niissä työhyvinvointia lähesty-

tään laajasti aiempia tutkimuksia pidemmältä ajalta kartoittaen. Lizano (2015) käy läpi tutkimuksia 

asiakastyössä työskentelevien loppuun palamisen ja emotionaalisen, psyykkisen, fyysisen ja käyt-

täytymisen hyvinvoinnin välillä. Tähän tutkimukseen soveltuvampi lähestymistapa on kuitenkin 

Meltin ja Karan (2009) tutkimuksessa. 

Meltti ja Kara (2009) lähestyvät sosiaalityötä kansainvälisistä tutkimuksista tehdyn tutkimuskat-

sauksen perusteella. Sosiaalialan kuormitus ja voimavaratekijöitä tarkastellaan työtyytyväisyyden 

kautta, joka jaetaan ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. Tyytymättömyys muodostuu useimmiten ulkoi-

sista, organisatorisista tekijöistä, kuten resurssikysymyksistä, organisatorisesta kulttuurista ja työn 
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alhaisesta arvostuksesta. Työtyytyväisyys taas muodostuu pääasiassa sisäisistä tekijöistä, kuten mo-

nipuolisuudesta, haastavuudesta sekä hallittavuudesta. 

Laajin ja pitkäkestoisin tutkimus suomalaisten sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin liittyen on 

tehty osana Työterveyslaitoksen Kunta10 kyselyä. Kyselyllä tutkitaan kunta-alan henkilöstön työtä, 

työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutusta työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Ky-

sely on toteutettu vuodesta 1997 lähtien aina noin parin vuoden välein. Tutkimuksessa on mukana 

kuusi kaupunkia ja aineisto koostuu näiden lisäksi henkilöstöä koskevista rekisteritiedoista sekä 

tiedoista sairauspoissaoloista. Vuonna 2013 on kyselyn lisäosana toteutettu sosiaalityöntekijöille 

kohdennettu kysely (TTL 2018b.) 

Salo ym. (2016) ovat toteuttaneet näistä ainestoista tutkimuksen sosiaalityöntekijöiden hyvinvoin-

nista. Tutkimuksessa selvitetään mielenterveyden häiriöstä johtuvan työkyvyttömyyden kehityskul-

kuja sekä mitkä tekijät sosiaalityössä vaikuttavat riskiin mielenterveydenhäiriöistä johtuvaan työky-

vyttömyyteen. Tutkimuksessa havaitaan sosiaalityöntekijöiden riskin mielenterveyden häiriöistä 

johtuvaan työkyvyttömyyteen olevan koholla. Hyvinvointia lähestytään psyykkisten ja sosiaalisten 

resurssien kautta. Tuloksissa esille nousee psyykkistä hyvinvointia suojaavana tekijänä sosiaaliset 

resurssitekijät sekä työntekijän omat psyykkiset resurssit, kuormittavat tekijät taas muodostuvat 

työn vaativuudesta. (Mt.) Vaikka tutkimuksen kohteena onkin sosiaalityöntekijöiden hyvinvointi, 

sen näkökulma pohjaa vahvasti psykologiaan, ja korostaa lastensuojelua sosiaalityöntekijöiden toi-

mintaympäristönä. 

Samoista aineistoista on tutkimuksen toteuttanut myös Baldschun (2018), joka on päätynyt mielen-

kiintoiseen tulokseen työhyvinvoinnin kuudesta eri ulottuvuudesta. Tutkimus tarkastelee työhyvin-

voinnin rakennetta ja sen taustalla olevia prosesseja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osalta. 

Tutkimuksen tuloksena työhyvinvoinnin käsitteellistämiseen on rakennettu moniulotteinen malli 

systeemiteorian viitekehyksestä käsin. Malli perustuu työsidonnaisen stressin ja hyvinvoinnin eri 

tekijöiden tutkimukseen julkisella puolella työskentelevien sosiaalityöntekijöiden parissa. Mallin 

sisältämät kuusi työhyvinvoinnin ulottuvuutta ovat affektiivinen, sosiaalinen, kognitiivinen, amma-

tillinen, psykosomaattinen sekä henkilökohtainen. (Mt.) Tutkimuksen haasteena näyttäytyy mallin 

monimutkaisuus ja siihen liittyvät haasteet sen sovellettavuudessa. Toisaalta taas kyseessä on hyvin 

tuore tutkimus, jossa jo itsessäänkin pohditaan mallin käytännön sovellutusten lisätutkimusten tar-

vetta. 
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4.5 Käsitemäärittely 

Edellisissä luvussa avatun työhyvinvoinnin teorian sekä tässä luvussa esitettyjen aikaisempien tut-

kimusten valossa, voidaan vähintäänkin todeta työhyvinvoinnin määritelmän olevan hyvin monita-

hoinen ja -syinen. Tätä kuvaa alla oleva taulukko 1, jossa esitetään tiivistetyssä muodossa edeltävis-

sä luvuissa avattua teoriaa sekä aiempia tutkimuksia. 

Taulukko 1. Työhyvinvoinnin käsitemäärittely 

Yleistä näkökulmaa: 

 

Ympäristö mukana: Jako kahteen: Jako osatekijöihin: 

Psykososiaalinen käsite (Ra-

vanti & Pääkkönen 2012). 

 

Yhteys psykologiaan vahva 

(mm. Kim & Stoner 2008). 

 

Ei pysyvä, muuttuu yksilön 

elämään ja työhön liittyvien 

kuormitus- ja voimavarateki-

jöiden keskinäisestä vaikutuk-

sesta (Puttonen ym. 2016). 

 

Sidoksissa työn tuottavuuteen 

(mm. TTL 2018a). 

 

Organisaation ja työntekijän 

myönteistä vuorovaikutusta 

(Manka, Kaikkonen & Nuuti-

nen 2007). 

 

Ilmenee työhön paneutumise-

na ja onnistuneena yhteistyö-

nä (Puttonen, Hasu & Pahkin 

2016). 

 

Vaikutusta myös työn ulko-

puolisilla tekijöillä, kyse 

yksilön ja ympäristön vuoro-

vaikutuksesta (Kasvio & 

Huuhtanen 2007). 

 

Työympäristön, työn ja työn-

tekijän omaan elämään liitty-

vien tekijöiden yhteensovit-

tamista (Puttonen ym. 2016). 

 

Muodostuu tasapainosta 

työntekijän voimavarojen ja 

ympäristön vaatimusten välil-

lä (Yliruka ym. 2009). 

 

Yhteiskunnallisella tilanteella 

myös vaikutusta (mm. Mänt-

täri-van der Kuip 2015). 

Positiivinen ja negatiivinen 

puoli; työnimu ja työuupu-

mus; työssä pysyminen ja 

työstä lähteminen (mm. Ha-

kanen 2011; Matela 2011). 

 

Vaatimukset, jotka edellyttä-

vät työntekijän ponnistelua ja 

voimavarat, jotka tukevat 

työn tekemistä (Demerouti 

ym. 2001). 

 

Positiivinen puoli; onnelli-

suus, joka koostuu työtyyty-

väisyyden lisäksi myös henki-

lökohtaisesta elämästä (Gra-

ham & Shier2013). 

 

Negatiivisen seurauksena 

pahimmillaan työkyvyttö-

myys (Salo ym. 2016). 

 

Työtyytyväisyys, joka jakau-

tuu ulkoisiin ja sisäisiin teki-

jöihin. (Meltti & Kara 2009). 

Kattokäsite eri ulottuvuuksis-

ta ja tekijöistä muodostuen 

(mm. Saarinen ym. 2012). 

 

Jako yksilöön, organisaatioon, 

ryhmähenkeen, työhön ja 

esimieheen (Manka ym. 

2007). 

 

Jako affektiiviseen, sosiaali-

seen, kognitiiviseen, ammatil-

liseen, psykosomaattiseen ja 

henkilökohtaiseen ulottuvuu-

teen (Baldschun 2018). 

 

Taulukon 1 ensimmäinen ja toinen sarake toimivat pohjana käsitemäärittelylle, jotka on siis otettu 

huomioon työhyvinvoinnin määrittelemisessä. Käsitemäärittelyssä pääpaino kohdistuu kuitenkin 

vahvasti vuorovaikutukselliseen näkökulmaan, niin organisaation ja työntekijän, voimavara- ja 

kuormitustekijöiden, kuin myös yksilön ja ympäristön kesken. Tämä näyttäytyy tarvittavana paino-

tuksena jo pelkästään työhyvinvoinnin ei-pysyvän luonteen vuoksi (mm. Puttonen ym. 2016), vuo-

rovaikutuksellisuuden voi ajatella kumoavan ajatuksen staattisesta tilanteesta. Toinen perustelu 

muodostaa eri tekijöiden, vaikuttavien asioiden ja toimijoiden runsaslukuisuudesta (mm. Saarinen 

ym. 2012), vain näistä yhden esille nostamisella ei todennäköisesti pystytä vastaamaan vaatimuk-

seen moninaisuudesta. Vuorovaikutuksellisuuden lisäksi käsitemäärittelyssä esille nousee työhy-
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vinvoinnin tarkempi jaottelu. Työhyvinvointia voitaisiin tässä tutkimuksessa määrittää jakamalla 

sitä kolmannen sarakkeen tavoin kahteen, eli niin sanotusti kahden eri ulottuvuuden kautta. Kuiten-

kin viimeisen sarakkeen avulla, eli jaolla osatekijöihin, voidaan ottaa paremmin huomioon työhy-

vinvoinnin käsitteen laajaa kokonaisuutta. Eli toisin sanoen, työhyvinvoinnin tarkempi jaottelu ja 

sisällön avaaminen sen tekijöiden mukaan pystyy vastaamaan työhyvinvoinnin käsitteen moninai-

suuteen (ks. STM 2009, 16–18) ja sen lukuisiin eri osiin suuressa kokonaisuudessa (ks. Ravanti & 

Pääkkönen 2012, 4). Sen voi nähdä myös olevan käytännönläheinen ja sosiaalitieteisiin soveltuva 

lähestymistapa. Näistä syistä johtuen, tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin käsite määritellään yksi-

lön, organisaation, esimiehen, työn sekä ryhmähengen positiiviseksi vuorovaikutukseksi (ks. tauluk-

ko 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimuksen teoriaosuuden jälkeen siirrytään sen konkreettiseen toteuttamiseen. Seuraavaksi sel-

vennetään tutkimuksen tehtävää, käytettyjä analyysimenetelmiä, luotua mittaristoa sekä aineiston 

keruuta. Viimeisessä kappaleessa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja rajoitteita. 

5.1 Tutkimustehtävä ja analyysimenetelmä 

Tutkimuksen kohteena ovat suomalaiset sosiaalityöntekijät. Koska kiinnostuksen kohteena on sosi-

aalityöntekijöiden työhyvinvointi eri toimintaympäristöissä, tutkimuskysymykseksi muodostuu 

”miten toimintaympäristö on yhteydessä työhyvinvointiin”. Koska tutkimuskysymyksen selkeys ja 

tutkimusongelman rajaus ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta oleellisia (ks. Metsämuuronen 

2011, 54–58), toimintaympäristöt täytyy määrittää tarkemmin. Sosiaalityöntekijöiden lukuisista 

toimintaympäristöistä tutkimuksessa käsitellään työnantajatahoa, maantieteellistä työskentelyaluetta 

sekä konkreettista työn kuvaa sen kautta millaisten asiakkaitten parissa työtä tehdään. 

Tutkimusotteen valikoituminen kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen on tapahtunut tut-

kimuskysymyksen pohjalta. Määrällisen tutkimuksen keinoin pystytään vastaamaan kausaalista 

päättelyä vaativaan tutkimuskysymykseen. Se mahdollistaa myös syy-seuraussuhteiden tarkemman, 

selittävän analyysin eli työhyvinvoinnin vertailevan tutkimuksen tarkastelemalla samanaikaisesti 

useamman muuttujan välisiä vaikutusyhteyksiä. (ks. Jokivuori & Hietala 2014, 22–23.) Aineiston 

analysointi toteutetaan tällöin monimuuttujamenetelmän avulla käyttäen selittävää analyysin tasoa 

ja SPSS-ohjelmistoa. Menetelmänä käytetään moniluokitteluanalyysia, jolla voidaan selvittää mah-

dollisen kolmannen tekijän vaikutusta muuttujien välisiin yhteyksiin (ks. Metsämuuronen 2011, 

355–376; Kvantimot 2004). Kvantitatiivisessa tutkimusotteessa oleellista on myös hypoteesi (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2015, 158–159). Tässä tutkimuksessa se pohjautuu teoriasta ja aiemmista 

tutkimuksista esille nousseeseen käsitykseen työhyvinvoinnin moninaisuudesta, lukuisten eri teki-

jöiden, myös toimintaympäristöjen, siihen vaikuttaen (ks. Puttonen ym. 2016; Yliruka ym. 2009; 

Kasvio & Huuhtanen 2007; Baldschun 2018). Tutkimuksen hypoteesiksi muodostuu ”eri toimin-

taympäristöt ovat yhteydessä sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin”. 
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5.2 Mittaristo 

Ennen kyselylomakkeen muodostamista on kvantitatiivisessa tutkimuksessa tehtävä käsitemääritte-

lyä ja mittareiden luomista, eli operationalisointia (Jokivuori & Hietala 2014, 125). Operationali-

soinnin tuotos, eli tarkempi kysymyslomake löytyy liitteenä (liite 2) tutkimuksen lopusta. Työnanta-

jatahoa sekä konkreettista työnkuvaa koskevissa kysymyksissä on käytetty pohjana sosiaalityönteki-

jän ammattikuvauksia (ks. Ammattinetti 2018; Tilastokeskus 208; Ammattibarometri 2018) sekä 

Kemppaisen (2006) artikkelia raportista Sosiaalialan osaajat 2015. Maantieteellistä työskentelyalu-

etta koskevassa kysymyksessä pohjana toimii Kelan aluejako (ks. Kela 2018). Työhyvinvointia 

koskevat kysymykset ovat muodostuneet osatekijöistä (ks. Manka ym. 2007, 7–9) niitä koskevien 

tarkempien mittareiden, eli kysymysten muodossa. Tätä avataan tarkemmin seuraavana löytyvästä 

kuviosta 2. 

 

Kuvio 2. Mittariston luominen 
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Työhyvinvoinnin jaottelu sen osatekijöihin on siis tehty Mankan (Manka ym. 2007; Manka & Man-

ka 2016) teorian pohjalta. Näiden osatekijöiden tarkempaan määrittelyyn on kuitenkin otettu mu-

kaan kokonaisuudessaan tutkimuksessa esitelty teoriaosuus. Tätä avataan tarkemmin luvussa 4.5. 

Konkreettisten kysymysten, eli mittareiden luomisessa on hyödynnetty myös soveltuvin osin Man-

kan teorian pohjalta luotuja työhyvinvoinnin arviointiin tarkoitettuja työkaluja (ks. Manka & Manka 

2016, 200–202). Niitä ei ole kuitenkaan käytetty valmiina mittarina, vaan niitä on muokattu ja jat-

kokehitetty tämän tutkimuksen mittaristoksi. 

5.3 Aineisto 

Tutkimuksen aineisto muodostuu sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäse-

nille lähetystä verkkokyselystä, joka on toteutettu Webropol-ohjelmalla. Talentian valikoituminen 

kyselyn lähettäväksi tahoksi muodostui sen mahdollisuudesta tavoittaa mahdollisimman suuri mää-

rä sosiaalityöntekijöitä. Koska valmista aineistoa, jolla tutkimuskysymykseen voidaan vastata, ei 

ollut käytettävissä, oli tarpeen löytää taho, joka pystyy tavoittamaan mahdollisimman suuren mää-

rän sosiaalityöntekijöitä kerralla. Kyselyn toteuttaminen suoraan eri kuntien kautta olisi ollut tieten-

kin kattavampi vaihtoehto, mutta käytettävissä olevien resurssien vuoksi se ei ollut mahdollista. 

Aineiston kerääminen tällä tavoin olisi ollut liian työlästä ja se olisi myös rajannut ulkopuolelle 

muiden kuin kunnan palveluksessa olevat sosiaalityöntekijät. 

Talentian jäseniä on yli 25 000, he ovat korkeasti koulutettuja sosiaali- ja kasvatusalan- sekä sosiaa-

lityön ammattilaisia. Työssäkäyvistä jäsenistä 70 % työskentelee kunnan palveluksessa ja yksityi-

sellä työnantajalla 27 %. Sosiaalityöntekijöiden määrä koko jäsenistöstä on 23 %. (Talentia 2018.) 

Kyselyn vastaanottajat määriteltiin jäsenistöstä ilmoitettujen ammattinimikkeiden perusteella. Vas-

taajien määräksi muodostui tällä tavoin 2272, joiden joukosta karsittiin vielä pois toimimattomat tai 

puuttuvat yhteystiedot. Pyyntö kyselyyn vastaamisesta lähetettiin lopulta sähköpostitse 1815 vastaa-

jalle. Tutkimuksen voi siis sanoa olevan survey-tutkimus (ks. Hirsjärvi ym. 2015, 134–135). Otan-

nan voi määritellä ei-satunnaiseksi näytteeksi, koska vastaajat ovat valikoituneet saatavuuden mu-

kaan ja perusjoukon, eli suomalaisten sosiaalityöntekijöiden, kokonaistutkimus olisi ollut mahdo-

tonta (ks. Metsämuuronen 2011, 61). 

Kysely toteutettiin marraskuussa 2018, vastausaikaa oli reilun viikon verran. Vastauksia kyselyyn 

saapui määräajassa 334. Prosentuaalisesti laskettuna määrä ei ollut suuri, vastausprosentti jäi 18 

%:iin. Tutkimuksen kannalta tämä on tietysti harmillista, mutta esimerkiksi muistutusviestin lähet-
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täminen vielä vastaamattomille ei ollut mahdollista. Kysely oli rakennettu siten, ettei yksittäistä 

vastaajaa voinut tunnistaa yksityisyyden suojan vuoksi. Tästä syystä ei myöskään ollut mahdollista 

selvittää, ketkä kyselyyn olivat jo vastanneet ja ketkä eivät. Kyselylomake oli pyritty rakentamaan 

mahdollisimman selkeäksi ja helposti täytettäväksi, mahdollisimman suuren vastaajamäärän saavut-

tamiseksi (ks. Vilkka 2007, 28). Samoin oli myös saatekirjeen (liite 1) kanssa, joka yritettiin pitää 

mahdollisimman selkeänä. Huomioon oli otettu myös täyttämiseen kuluva aika, jottei se muodostui-

si liian työllistävänä esteeksi kyselyyn osallistumiselle (ks. Vilkka 2007, 66–67). Vastausprosentin 

kannalta merkittäväksi voi muodostua kyselyn ajoitus (ks. Vilkka 28–29). Kysely ajoitettiinkin so-

siaalityöntekijöiden työhön todennäköisesti vaikuttavien ruuhka-aikojen ulkopuolelle, välttäen 

muun muassa yleisiä lomaviikkoja, koulun alkamisaikaa sekä viikon ensimmäistä työpäivää. Vas-

tausprosenttiin yritettiin siis vaikuttaa jo ennakolta ja se otettiin huomioon koko ajan kyselylomak-

keen muodostamisen aikana. Alhainen vastausprosentti on siis valitettavaa, mutta sitä ei onnistuttu 

kyseisillä kuvatuilla toimilla nostamaan. Vastausprosentin vaikutusta tutkimukseen analysoidaan 

lisää seuraavassa luvussa. 

5.4 Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuus 

Tutkimuksen aikana voimaan tuli EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR henkilötietojen käsittelystä, 

jolla on vaikutusta myös tutkimuksen tekemiseen (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2019). Jos tutki-

mukseen kerättävä aineisto olisi muodostanut asetuksessa tarkoitetun rekisterin, se olisi tarkoittanut 

tietosuojan huomioimista ja vastaajien informointia rekisteristä. Aineisto kuitenkin kerättiin siten, 

ettei sen perusteella pystytä tunnistamaan yksittäistä vastaajaa. Tästä syystä kyselyssä ei esimerkiksi 

tiedusteltu aluetta tarkempaa asuinpaikkaa ja Webropol-ohjelman avulla estettiin vastaajan IP-

osoitteen tallentaminen. Tämän voi nähdä tutkimusta rajoittavana tekijänä, mutta myös sitä mahdol-

listavana. Kysely pystyttiin tällöin pitämään lyhyenä, selkeänä ja yksinkertaisena ilman erillistä 

informaatiota henkilörekisteristä. Tämä todennäköisesti lisäsi vastaajien määrää, tai vähintäänkin 

madalsi vastaajien kynnystä kyselyyn osallistumisesta. 

Toinen tutkimusta mahdollisesti rajoittava tekijä muodostuu perusjoukosta ja otannasta. Tutkimuk-

sen perusjoukko muodostuu suomalaisista sosiaalityöntekijöistä. Otannan tekeminen heistä ei kui-

tenkaan ollut mahdollista, sillä tarkkaa tietoa sosiaalityöntekijöiden määrästä ei ole saatavilla (ks. 

Kemppainen 2006, 249), joten myöskään heidän tavoittamisensa ei ollut mahdollista. Otantaa ei 

voitu siis tehdä koko perusjoukosta, vaan oli tyydyttävä ei-satunnaiseen näytteeseen (ks. Metsä-

muuronen 2011, 61). Haasteen tämä aiheuttaa siksi, etteivät kaikki sosiaalityöntekijät ole Talentian 
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jäseniä. On mahdollista, että tutkimuksen luotettavuus tästä kärsii. Pohtia voi, eroavatko Talentiassa 

olevat sosiaalityöntekijät siihen kuulumattomista. Tämän rajoitteen olisi tietysti voinut estää, jos 

tutkimuksen perusjoukko olisi voitu määritellä muodostuvan Talentiaan kuuluvista sosiaalityönteki-

jöistä. Tämä ei kuitenkaan mahdollistunut, koska heidän kaikkien tavoittaminen ei ollut mahdollis-

ta. Ammattinimikkeen ja yhteystietojen ilmoittaminen, myös muuttuneiden sellaisten, on Talentias-

sa yksittäisen jäsenen omalla vastuulla. Kyselyä ei siis voinut mitenkään lähettää jäsenistön kaikille 

sosiaalityöntekijöille. 

Alhainen vastausprosentti aiheuttaa myös haasteen tutkimuksen luotettavuudelle. Aina voidaan tie-

tysti todeta aineiston soveltuvuuden olevan sen kokoa tärkeämpää tai esimerkiksi verrata alinta suo-

siteltavaa havaintoyksiköiden määrää kerättyyn aineistoon. Silti oleellisinta on, että mitä suurempi 

otos on, sitä paremmin se edustaa perusjoukkoa tutkittavasta asiasta (ks. Vilkka 2007, 17). Alhainen 

vastausprosentti ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita aineiston ja tulosten epäluotettavuutta. Tässä 

tutkimuksessa suurin vaikutus on siinä, etteivät tulokset ole parhaalla mahdollisella tavalla yleistet-

tävissä perusjoukkoon, eli suomalaisiin sosiaalityöntekijöihin. 

Operationalisoinnissa, eli käsitemäärittelyssä sekä mittareiden luomisessa, tehdyt valinnat vaikutta-

vat vahvasti koko tutkimukseen (Jokivuori & Hietala 2014, 125). Tämän tutkimuksen haasteet ope-

rationalisoinnille muodostuivat työhyvinvoinnin metateorian puutteesta sekä koko käsitteen laajuu-

desta ja moninaisuudesta. On itsestään selvää, että toisenlaisista näkökulmista käsin ja toisenlaisilla 

rajauksilla olisi voitu päätyä myös aivan toisenlaiseen mittaristoon. Tässä tutkimuksessa käsitemää-

rittely tapahtui työhyvinvoinnin jakamisella eri osa-alueisiin sen tekijöiden mukaan. Yksilön, orga-

nisaation, esimiehen, työn ja ryhmähengen positiivisen vuorovaikutuksen voi nähdä vastaavan kat-

tavasti teoriassa esille nousseeseen työhyvinvoinnin käsitteen moninaisuuteen. Operationalisoinnis-

sa oleellisinta on kuitenkin mittarin validius, eli että se mittaa haluttua asiaa, esittäen sitä oikein ja 

tarkoituksenmukaisesti (ks. Jokivuori & Hietala 2014, 125). Pohtia tietysti voi, voiko työhyvinvoin-

tia mitata koskaan täysin ”aukottomasti tai oikein”. Mittaustapoja on vähintäänkin yhtä monia, kuin 

näkökulmia lähestyä koko työhyvinvointia. Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdentui kuitenkin 

sosiaalityöntekijöiden omaan, koettuun työhyvinvointiin. Sekä käsitemäärittely että mittaristo voi-

daan selkeästi nähdä tätä tarkoituksenmukaisesti kuvaavana, eli operationalisoinnin tutkimuksen 

luotettavuutta tukevana. 
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Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat vahvasti myös aineiston analysointivaiheessa tehdyt ra-

jaukset. Vaikkakin itsestään selvää on, että jokainen tutkija tekisi tutkimukset joiltain osin eri ta-

voin, tämä tutkimus on pyritty tekemään jatkuvasti sen luotettavuutta sekä erityisesti realiteetteja 

arvioiden. Työhyvinvoinnin käsitteen ollessa hyvin laaja, ei mukaan ole voitu millään ottaa kaikkea 

siihen kuuluvaa. Rajausta on siis tarvittu ja lopullinen analysointi on tehty sellaisista aineksista, että 

tulos olisi mahdollisimman reliaabeli (ks. Hirsjärvi ym. 2015, 231–233). Tutkimuksen rajoitukset 

aineiston koossa, valinnat operationalisoinnissa ja analysoinnissa ovat kuitenkin olleet valintoja, 

joita tässä tutkimuksessa on tehty, tästä syystä ne on tunnistettava ja huomioitava tutkimuksen tu-

loksissa. 
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6 TUTKIMUKSEN MUUTTUJAT 

 

Kerätty aineisto muodostui 334 vastauksesta. Näistä ainoastaan 4 vastausta oli niin sanotusti täysin 

tyhjiä vastauksia, eli puuttuvia tietoja. Kuten luvussa 5.3 kuvailtiin, alhaisesta vastausprosentista 

huolimatta aineiston koko on kuitenkin riittävän suuri sen kvantitatiiviseen analysointiin. Ennen 

analyysia on kuitenkin tarpeen perehtyä tarkemmin kerättyyn aineistoon. Tämä tehdään muuttujien 

esittelyllä. Muuttujat jaetaan kysymyslomakkeen (liite 2) mukaisesti taustamuuttujiin, työnantajaan, 

työskentelyalueeseen, asiakasryhmiin sekä työhyvinvointiin. Tässä luvussa esitellään kaikki nämä 

muuttujat ja kerrotaan niille tehdyistä muunnoksista. 

6.1 Selitettävä muuttuja 

Tutkimuksen selitettävä muuttuja muodostuu työhyvinvoinnista. Kysymyslomakkeessa sitä koske-

vien väittämiin vastattiin Likert-asteikollisesti. Huomionarvoista on, ettei käytetyssä Likert-

asteikossa ollut vaihtoehtoa ”en osaa sanoa”, joten puuttuvia vastauksia ei aineistoon tältä osin 

muodostunut. Vastausvaihtoehdot muodostuivat väitteistä, joiden kanssa vastaaja oli 1= täysin eri 

mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä tai 4= täysin samaa mieltä. Jokaiseen 

työhyvinvoinnin osa-alueeseen kuului kuusi väitettä. Ensimmäiset koskivat vastaajan työpaikan 

organisaatiota, seuraavat sen johtamista, jonka jälkeen siirryttiin työyhteisöön, työhön sekä viimei-

senä yksilöön eli vastaajaan itseensä. (ks. liite 2.) 

Ennen kerättyyn aineistoon tarkemmin perehtymistä, analysointia ja siihen tarvittavia muuttujien 

muunnoksia, on tarpeen tarkastella kysymysten reabiliteettia. Tästä kertova Cronbachin alpha -

kerroin sai arvon 0,924. Tämä voidaan katsoa varsin korkeaksi, eli mittariston kuvaavan työhyvin-

vointia luotettavasti. Aineiston analysointia varten jokaiselle vastaajalle laskettiin keskiarvosum-

mamuuttuja kaikista työhyvinvoinnin eri osa-alueista yhteensä. Keskimääräistä arvoa (Mo=2,4, 

sd=3,76) ja mittariston keskipistettä 2,5 (min 1, max 4) tarkastelemalla, voidaan työhyvinvointia 

kuvailla keskitasoiseksi.  Kuviota 3 tarkastelemalla voidaan myös havaita työhyvinvoinnin olevan 

normaalisti jakautunut.  
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Kuvio 3. Työhyvinvoinnin keskiarvosummamuuttujan jakauma 

 
Kuvio 4. Osa-alueiden summamuuttujat 

 

 

Analysointia varten työhyvinvoinnin jokaisesta eri osa-alueesta laskettiin myös erikseen keskiarvo-

summamuuttujat (kuvio 4).  Kaikkien osa-alueiden saama moodi oli 3. Hajontaa tapahtui kuitenkin 

keskiarvoissa. Organisaatiolla tämä luku oli pienin eli 2,5 (sd=.62). Yksilöä koskevat kysymykset 

saivat keskiarvon 2,9 (sd=.60), johtaminen arvon 3,04 (sd=.73) ja työyhteisö arvon 3,1 (sd=.59). 

Suurin arvo muodostui työtä koskeville kysymyksille keskiarvolla 3,12 (sd=.47). 
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Tutkimuksen kannalta oleellista ei ole esitellä kerättyä aineistoa mahdollisimman seikkaperäisesti ja 

tarkasti vaan tarkoituksenmukaisesti ja tiivistäen (ks. Metsämuuronen 2011, 343–354). Tästä syystä 

työhyvinvointia koskevia vastauksia ei ole mielekästä esitellä kokonaisuudessaan. Ne löytyvät kui-

tenkin liitteenä (liite 3) tutkimuksen lopusta, joka mahdollistaa niihin paneutumisen lukijan niin 

halutessa. Taulukoiden sijoittamista liitteeksi puoltaa myös niiden suuri koko ja lukumäärä, jotka 

eivät mahdollista selkeää esitystapaa tekstin lomassa.  Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että 

organisaatiota koskevissa väitteissä matalimmat arvot muodostuvat resursseihin (ka=2,09) ja talou-

teen (ka=2,26) liittyvissä väitteissä. Vastaajat siis kokivat eniten riittämättömiä resursseja sekä ta-

louden muodostamaa ristiriitaa työnsä kanssa. Korkeimman arvon taas sai organisaation toiminnan 

tavoitteellisuutta koskeva väittämä (ka=3,12). Johtamista käsittelevissä väittämissä matalin arvo 

muodostui lähiesimiehen riittävälle tavoitettavuudelle (ka=2,9) sekä tämän antamalle kannustuksel-

le työn tekemisessä (ka=2,9). Korkeimmaksi taas koettiin lähiesimiehen kyky ottaa huomioon ehdo-

tuksia, toiveita ja ideoita (ka=3,09). Työyhteisöä koskevissa väitteissä korkeimman arvon sai työyh-

teisön kyky auttaa toinen toisiaan (ka=3,39), kun taas palautteen antaminen työyhteisössä sai mata-

limmat pisteet (ka=2,74). Työtä koskevissa väitteissä, muita huomattavasti matalimman arvon sai 

väite sopivasta työmäärästä (ka=2,38). Heikoksi koettiin myös vaikuttaminen työtä koskevien ta-

voitteiden asettamiseen (ka=2,85). Korkeimman arvon taas sai vastaajien halu kehittää itseään ja 

osaamistaan (ka=3,62). Yksilöä koskevien väittämien arvot erosivat toisistaan keskenään kaikkein 

vähiten. Poikkeuksen tähän kuitenkin muodosti matalimman arvon saanut väite työn sopivasta 

kuormittavuudesta (ka=2,38). 

6.2 Selittävät muuttujat 

Tutkimuksen selittävät taustamuuttujat muodostuivat ikää ja työkokemusta koskevista kysymyksis-

tä. Nämä kaksi kysymystä olivat kyselyssä ainoita, joissa vastaajan oli mahdollista olla vastaamatta. 

Iän kohdalla näin teki 1 vastaaja ja työkokemuksen kohdalla 2 vastaajaa. Nämä tiedot muutettiin 4:n 

täysin tyhjän vastauksen lailla puuttuviksi tiedoiksi. Ikää kysyttiin lomakkeessa syntymävuotena. 

Aineiston selkeyttämiseksi tästä muodostettiin uudelleen koodaamalla konkreettista ikää kuvaava 

muuttuja. Molemmilla taustamuuttujilla vastausten jakauma oli laaja. Iän kohdalla 27–68 vuotta ja 

työkokemuksen 0–39-vuotta. Iän keskimääräinen arvo oli 47 vuotta (sd=10,4) ja työkokemuksen 

14,5 vuotta (sd=9,9). Kummankin voidaan siis ilmaista olevan melko korkeita. 

Molemmista taustamuuttujista muodostettiin luokitellut muuttujat analysointia varten. Luokkia 

kumpaankin muodostettiin kolme. Ikämuuttujan ryhmät muodostuivat alle 40-vuotiaista (26,7% 
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n=88), 40–50 vuotiaista (31,8% n=105) sekä yli 50-vuotiaista (41,2% n=136). Tällä jaolla ensim-

mäisen ryhmän voidaan ajatella olevan mahdollisesti pienien lapsien vanhempia, kolmannen lähes-

tyvän eläkeikää ja taas toisen ryhmän sijoittuvan luonnollisesti näiden välille. Työkokemusmuuttu-

jan ensimmäinen ryhmä sisälsi alle 7 vuotta sosiaalityössä työskennelleet (23% n=76), toinen ryhmä 

7–15 vuotta työskennelleet (32,7% n=108) sekä kolmas yli 15 vuotta alalla työskennelleet (44,2% 

n=146). Tällä jaolla ensimmäiseen ryhmään kuuluvat omaavat melko vähän kokemusta sosiaali-

työstä, toinen ryhmä tätä enemmän ja kolmas ryhmä taas muihin verraten hyvin vankan työkoke-

muksen. 

Yhtenä tutkimuksen selittävänä muuttujana toimi vastaajan työnantaja. Tätä koskevaan kysymyk-

seen vastausvaihtoehtoja oli kysymyslomakkeessa viisi (liite 2). Suurimmat määrät muodostuivat 

kohtiin kunta/kaupunki (61,5% n= 203) sekä kuntayhtymä/sairaanhoitopiiri (30,9% n=102). Muissa 

vastausvaihtoehdoissa, yhdistys/järjestö (3,3% n=11), yksityinen työnantaja (2,7% n=9) sekä ”jokin 

muu” (1,5% n=5) vastauksia oli vain muutamia kappaleita. Analysointia varten työnantajamuuttu-

jasta muodostettiin kolmeluokkainen. Ensimmäisen luokan muodostivat kunta/kaupunki ja toisen 

luokan kuntayhtymä/sairaanhoitopiiri. Näistä kumpaankaan luokkaan ei tehty muutoksia. Kolmas 

luokka ”muu” muodostettiin yhdistämällä jäljellä jääneet vastausvaihtoehdot, eli yhdistys/järjestö, 

yksityinen työnantaja sekä jokin muu vaihtoehdot (7,6% n=25). 

Seuraava tutkimuksen selittävä muuttuja muodostettiin vastaajien työpaikan maantieteellisestä si-

jainnista, eli työskentelyalueesta, jolle kyselyssä annettiin vastausvaihtoehtoja viisi. Ne muodostui-

vat Kelan aluejaon mukaisesti (ks. Kela 2018) Etelä- (33,3% n=110, Keski- (11,5% n=38), Länsi-

(24,8% n=82), Itä- (17% n=56) sekä Pohjoissuomesta (13,3% n=44). Muuttujan muunnoksella ha-

luttiin poistaa vastaajamäärältään liian pienet ryhmät. Tämä toteutettiin pienimpiä ryhmiä yhdistä-

mällä. Sijainnista muodostettiin kolmiluokkainen muuttuja keskimääräisen väestötiheyden perus-

teella (ks. Tilastokeskus 2019). Tiheän väestöpohjan voi katsoa haastavan sosiaalityöntekijöiden 

työhyvinvointia harvemmin asuttuja alueita todennäköisemmin muun muassa suurempina asiakas-

määrinä ja kiireenä (ks. Laine ym. 2011, 125–126; Karvinen-Niinikoski. ym. 2005, 2–9). Ensim-

mäinen luokka muodostuu tiheimmin asutusta Etelä-Suomen alueesta (33,3% n=110), toinen luokka 

Länsi- ja Keski-Suomen alueesta (36,4% n=120) ja viimeisen eli väestötiheydeltään harvimman 

kolmannen luokan muodostavat Itä- ja Pohjois-Suomen alue (30,3% n=100). 

Viimeisenä tutkimuksen selittävänä muuttujana toimii asiakasryhmä, jonka parissa vastaajat työs-

kentelivät. Sille annettiin kyselylomakkeessa 14 eri vastausvaihtoehtoa (ks. liite 2). Suurimmat 
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ryhmät muodostuivat vaihtoehtoihin ”lastensuojelu” (24,5% n=81) sekä ”aikuissosiaali-

työ/työttömien palvelut” (15,2% n=50). Muut vaihtoehdot saivat vastauksia vähimmillään 2 ja 

enimmillään 34 kappaletta (0,6–10,3%). Analysoinnin luotettavuuden sekä myös mahdollistamisen 

vuoksi, asiakasmuuttuja oli uudelleen luokiteltava. Pienimmät ryhmät ”muu vaihtoehto” (2,1% n=7) 

”ei suoraa asiakastyötä” (0,6% n=2) sekä ”rikosseuraamuslaitos/poliisin sosiaalityö” (0,9% n= 3) 

ryhmät poistettiin, eli muutettiin puuttuviksi tiedoiksi. Muista vastausvaihtoehdoista muodostettiin 

yhdistelemällä uudet luokat. 

Ensimmäisen luokan ”lastensuojelu ja päivystys” (26,1% n=86) muodostavat lastensuojelun sekä 

päivystyksellisen sosiaalityön vastausvaihtoehdot. Toinen luokka ”lapsiperheet” (21,2% n=70) si-

sältää lapsiperheiden sosiaalityö/lapsiperhepalvelut/perheneuvola, lastenvalvoja/adoptioneuvonta 

sekä koulu/varhaiskasvatus vastausvaihtoehdot. Kolmas luokka ”aikuiset” (28,85% n=95) muodos-

tuu maahanmuuttajien palveluista, aikuissosiaalityöstä/työttömien palveluista, vammaispalveluista 

sekä vanhuspalveluista. Viimeinen eli neljäs luokka ”terveyssosiaalityö” (20,3% n=67) pitää sisäl-

lään sairaanhoito/terveydenhuolto sekä mielenterveys/päihdepalvelut vaihtoehdot. 

Huomionarvoista on se, ettei kyseinen luokittelu ja erityisesti luokkien nimeäminen ole niitä, joka 

tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla kuvaavia. Työn sisällöt voivat olla samasta nimikkeestä 

huolimatta erilaisia eri paikkakunnilla, sama asiakas voi olla asiakkaana useammassa sosiaalityön 

muodossa tai esimerkiksi jonkin palvelun jako vain lapsi- tai aikuisasiakkaisiin ei ole aina selkeä. 

Asiakasryhmien uudelleen luokittelu isommiksi ryhmiksi on haastavaa, ja sitä on mahdotonta tehdä 

niin, että kaikkien vastaajien tilanne saataisiin täysin oikein kuvattua. Se on silti pakollista aineiston 

analysoinnin kannalta, jotta liian pienet ryhmät saataisiin poistetuksi. Perusteena tässä tutkimukses-

sa käytettyyn jakoon pohjautuu sosiaalityöhön kuuluvaan valtaan ja vastuuseen niin asiakkaista 

kuin päätöksenteosta (ks. Laine ym. 2011, 125–126; Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 2–9; Ruonti 

ym. 2016). Ensimmäiseen luokkaan kuuluva vastuu on todennäköisemmin muita luokkia kuormit-

tavampaa, siihen kuuluvien vastentahtoisten päätösten vuoksi. Toisen luokan kuormitus syntyy vas-

tuusta asiakkaista, jotka ovat pääosin lapsia. Kolmannessa luokassa vastuun kuormittavuuden voi 

nähdä kahta ensimmäistä hieman vähempänä, vaikkakin tehtävillä päätöksillä, muun muassa toi-

meentulotuki ja päätökset palveluista, on usein paljon vaikutusta asiakkaan elämään. Neljännessä 

ryhmässä terveyssosiaalityössä, vallan ja vastuun kuormittavuuden voi ajatella olevan pääosin mui-

ta luokkia matalampaa, muun muassa lääkärille kuuluvan hoitovastuun ja vastentahtoisten sekä ta-

loudellisten päätösten puuttuessa. 
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7 TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINNIN 

OSA-ALUEISIIN 

 

Tutkimuksen aineiston ja muuttujien sekä niiden muunnosten esittelyn jälkeen siirrytään aineiston 

analyysiin. Tutkimuksen hypoteesin ollessa ”eri toimintaympäristöt ovat yhteydessä sosiaalityönte-

kijöiden työhyvinvointiin”, analysoinnissa keskitytään selitettävän muuttujan, eli työhyvinvoinnin, 

yhteydestä selittäviin muuttujiin, eli työnantajaan, työskentelyalueeseen sekä asiakasryhmiin. Selit-

tävinä muuttujina otetaan huomioon myös taustamuuttujat. 

Aineisto analysoidaan monimuuttujamenetelmä MCA:lla eli moniluokitteluanalyysilla, joka yhdis-

tää regressio- ja varianssianalyysin keskeiset osat. Analyysissa tarkastellaan selittäjämuuttujien 

ryhmäkeskiarvoja siten, että huomioon otetaan samanaikaisesti myös muiden muuttujien vaikutuk-

set. MCA:lla voidaan siis tutkia jokaisen yksittäisen selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään 

muuttujaan, muiden selittävien muuttujien vaikutukset huomioiden, eli vakioiden. Tällä tavoin pys-

tytään erottamaan näennäisyhteydet todellisista yhteyksistä. Tulokset ilmoitetaan poikkeamina kes-

kiarvosta sekä vakioimattomassa tilanteessa, että muiden tekijöiden ollessa vakioituna. (Jokivuori & 

Hietala 2004, 109–112.) 

Moniluokitteluanalyysin toimivuuden ja luotettavuuden toteutuminen asettaa ehtoja siinä käytetyille 

muuttujille. Oleellisimmat niistä tämän tutkimuksen kannalta ovat vaatimus siitä, että selitettävä 

muuttuja on oltava jatkuva, eikä sen jakauma saa olla liian vino. Toinen tärkeä ehto tämän tutki-

muksen kannalta koskee selittäviä muuttujia. Niiden välillä ei saa olla multikollineaarisuutta, eli ne 

eivät saa korreloida vahvasti toistensa kanssa. (Jokivuori & Hietala 2004, 111–112.) Työhyvinvoin-

timuuttuja täyttää sille asetetut ehdot (ks. luku 6.1). Sen sijaan taustamuuttujat, eivät täytä niille 

asetettua ehtoa. Iän ja työkokemuksen välisen riippuvuuden voi ajatella olevan ”itsestään selvää”. 

Iän noustessa, myös työura pitenee. Esimerkiksi alle 40-vuotiaiden joukkoon kuuluva vastaaja ei ole 

voinut käytännössä millään vielä saavuttaa vaikkapa 30 vuoden työkokemusta. Eli luonnollisesti iän 

noustessa myös työura pitenee ja vastaavasti myös toisin päin. 

Työkokemuksen ja iän välisen voimakkaan korrelaation vuoksi, niiden sisällyttäminen moniluokit-

teluanalyysiin on haasteellista. Tutkimuksessa on päädytty vaihtoehtoon poistaa ikämuuttuja ja ot-

taa mukaan työkokemusta kuvaava muuttuja. Valinta näiden kahden välillä ei ole merkittävä tutki-
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muskysymyksen kannalta, sillä kumpikaan muuttujista ei ole osa toimintaympäristöä tai työhyvin-

vointia. Sen sijaan ne ovat nimensä mukaisesti taustamuuttujia, jotka voivat tätä kautta kuitenkin 

analyysiin vaikuttaa. 

Alla olevassa taulukossa 2 esitellään seuraavien lukujen kaikissa MCA analyyseissa käytetyt selit-

tävät muuttujat. Selitettäviä muuttujia on viisi, jotka muodostuvat työhyvinvoinnin eri osa-alueiden, 

eli organisaation, johtamisen, työyhteisön, työn sekä yksilön keskiarvosummamuuttujista. Kaikkiin 

tehtyihin moniluokitteluanalyyseihin on sisältynyt melkein kaikki kerätty aineisto (96,45% n=318). 

Ainoastaan muutama vastaus (3,6% n=12) on karsiutunut pois asiakasryhmää koskevan muuttujan 

muunnosten myötä. 

 Taulukko 2. Selittävät muuttujat 

Muuttuja Luokat 

 

Työkokemus 1=matala, alle 7-vuotta 

2=keskitaso, 7–15 vuotta 

3=korkea, yli 15-vuotta 

 

Työnantaja 1=Kunta/Kaupunki 

2=Kuntayhtymä/Sairaanhoitopiiri 

3=Muu 

Sijainti 1=Etelä-Suomi 

2=Länsi- ja Keski-Suomi 

3=Itä- ja Pohjois-Suomi 

Asiakasryhmä 1=Lastensuojelu ja päivystys 

2=Lapsiperheet 

3=Aikuiset 

4=Terveyssosiaalityö 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

7.1 Organisaatio 

Taulukko 3. MCA organisaation osa-alueesta 

  Keskiarvo 
vakioimaton 

Keskiarvo 
vakioitu 

Poikkeama 
vakioimaton 

Poikkeama 
vakioitu 
 

Työkokemus:  alle 7v 2,366 2,366 -,1076 -,1080 
 7-15 v 2,466 2,487 -,0078  ,0132 
 yli 15 v 2,538 2.523  ,0646  ,0493 
Työnantaja: kunta/kaupunki 2,413 2,426 -,0609 -,0474 
 kuntayhtymä/sh. 

hoitopiiri 
2,492 2,458  ,0178 -,0163 

 muu 2,992 3,026  ,5179  ,5517 
Sijainti: Eteläsuomi 2,466 2,491 -,0074  ,0168 
 Länsi- ja Keski-

suomi 
2,473 2,457 -,0011 -,0172 

 Itä- ja Pohjois-
suomi 

2,484 2,476  ,0101  ,0018 

Asiakasryhmä: LS ja päivystys 2,300 2,284 -,1734 -,1901 
 lapsiperheet 2,671 2,674  ,1976  ,2000 
 aikuiset 2,368 2,409 -,1054 -,0651 
 terveyssosiaalityö 2,639 2,601  ,1655  ,1273 

 

Työhyvinvoinnin organisaation osa-alueen keskiarvo koko otoksesta on 2,47. Tähän lukuun muut-

tujien luokkien ryhmäkeskiarvoja verraten voidaan taulukosta 3 tehdä muutamia päätelmiä. Ensim-

mäisestä ja toisesta sarakkeesta voidaan havaita, että sekä vakioimattomassa ja vakioidussa tilan-

teessa vaikutusta näyttää olevan työkokemuksella, työnantajalla sekä asiakasryhmällä. Huomionar-

voista on kuitenkin se, että mallin saama selitysaste on hyvin matala (1,2%). 

Taulukon 3 toisesta sarakkeesta havaitaan, että työkokemuksen kasvaessa, myös työhyvinvointi 

organisaation osa-alueella kasvaa. Tämä vaikutus ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä 

(p=.175). Työhyvinvointia organisaation osalta näyttää nostavan lapsiperheiden ja terveyssosiaali-

työn parissa työskentely, kun taas lastensuojelun ja päivystyksen sekä aikuisten parissa työskente-

lyn sitä laskevan. Tämä vaikutus on myös tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=.000) ja se saa kaikis-

ta selittävistä muuttujista suurimman Eta (,263) ja Beta (,249) arvon. Nämä arvot kertovat asiakas-

ryhmän olevan vahvin suurempaa työhyvinvointia organisaation osa-alueella ennustava tekijä. 

Työnantajatahoista muista luokista eroaa ”muu” työnantaja, joiden palveluksessa toimivilla työhy-

vinvointi organisaation osa-alueella on muita työnantajaluokkia selvästi korkeampi. Tämä vaikutus 

on myös tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=.000). 
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7.2 Johtaminen 

Taulukko 4. MCA johtamisen osa-alueesta 

  Keskiarvo 
vakioimaton 

Keskiarvo 
vakioitu 

Poikkeama 
vakioimaton 

Poikkeama 
vakioitu 
 

Työkokemus:  alle 7v 3,035 3,025  ,0099 -,0006 
 7-15 v 2,998 3,017 -,0268 -,0079 
 yli 15 v 3,040 3,031  ,0144  ,0062 
Työnantaja: kunta/kaupunki 2,992 2,973 -,0335 -,0518 
 kuntayhtymä/sh. 

hoitopiiri 
2,981 3,019 -,0437 -,0057 

 muu 3,575 3,569  ,5498  ,5434 
Sijainti: Eteläsuomi 3,021 3,038 -,0038  ,0130 
 Länsi- ja Keski-

suomi 
3,115 3,103  ,0898  ,0778 

 Itä- ja Pohjois-
suomi 

2,918 2,913 -,1076 -,1123 

Asiakasryhmä: LS ja päivystys 2,955 2,939 -,0697 -,0862 
 lapsiperheet 3,112 3,130  ,0867  ,1050 
 aikuiset 2,989 3,014 -,0357 -,0114 
 terveyssosiaalityö 3,075 3,042  ,0495  ,0170 
 

 

Työhyvinvoinnin johtamisen indikaattoriksi koko otoksesta muodostuu 3,025. Tähän lukuun verra-

ten voidaan taulukon 4 ensimmäisestä sarakkeesta nähdä, ettei vakioimattomassa tilanteessa työko-

kemus, sijainti tai asiakasryhmien saamat keskiarvot juurikaan siitä tai toisistaan eroa. Poikkeuksen 

muodostaa kuitenkin työnantajamuuttujan ”muu” luokka, ennakoiden parempaa työhyvinvointia 

johtamisen osa-alueella. 

Taulukon 4 toisesta sarakkeesta nähdään muiden tekijöiden vakioinnin muuttavan tilannetta sijain-

nin ja asiakasryhmän osalta. Itä- ja Pohjoissuomen luokka ennustaa muita sijaintiluokkia heikompaa 

työhyvinvointia johtamisessa. Näin tapahtuu myös lastensuojelussa ja päivystystyössä työskentelyl-

le. Sen sijaan lapsiperheiden asiakasryhmä näyttää työhyvinvoinnin johtamisen osa-aluetta nosta-

van. Tilastollinen merkitsevyys (p=.193 & p=.435) ei näitä vaikutuksia kuitenkaan tue. Ainoastaan 

työnantajan vaikutus työhyvinvointiin johtamisen osa-alueella on tilastollisesti merkitsevä (p=.003). 

Tätä tukee myös Eta (,198) ja Beta (,197) kerroin, jotka nousevat korkeimmiksi juuri työnantajan 

vaikutuksen osalta. Mallin saama selitysaste kertoo, että muuttujat pystyvät selittämään 5,8% joh-

tamisen osa-alueen työhyvinvoinnin vaihtelusta. 
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7.3 Työyhteisö 

Taulukko 5. MCA työyhteisön osa-alueesta 

  Keskiarvo 
vakioimaton 

Keskiarvo 
vakioitu 

Poikkeama 
vakioimaton 

Poikkeama 
vakioitu 
 

Työkokemus:  alle 7v 3,088 3,059 -,0009 -,0292 
 7-15 v 3,092 3,118  ,0037  ,0292 
 yli 15 v 3,086 3,083 -,0022 -,0057 
Työnantaja: kunta/kaupunki 3,086 3,074 -,0023 -,0142 
 kuntayhtymä/sh. 

hoitopiiri 
3,030 3,046 -,0583 -,0428 

 muu 3,400 3,442  ,3114  ,3530 
Sijainti: Eteläsuomi 3,096 3,098  ,0078  ,0097 
 Länsi- ja Keski-

suomi 
3,102 3,088  ,0134 -,0010 

 Itä- ja Pohjois-
suomi 

3,063 3,078 -,0259 -,0102 

Asiakasryhmä: LS ja päivystys 3,025 3,006 -,0634 -,0822 
 lapsiperheet 3,100 3,103  ,0114  ,0145 
 aikuiset 3,163 3,181  ,0746  ,0921 
 terveyssosiaalityö 3,052 3,048 -,0363 -,0403 

 

Työhyvinvoinnin työyhteisön osa-alueen koko otoksen keskiarvo on 3,089. Taulukon 5 ensimmäi-

sestä ja toisesta sarakkeesta on havaittavissa, että sekä vakioimattomassa että vakioidussa tilantees-

sa työkokemuksen ja sijainnin luokkien ryhmäkeskiarvojen väliset erot tähän koko otoksen keskiar-

voon ovat hyvin pieniä. Näin on myös luokkien välisiä ryhmäkeskiarvoja toisiinsa verratessa. Sen 

sijaan asiakasryhmän luokissa on havaittavissa hieman suurempia eroja vakioidussa tilanteessa. 

Työyhteisön työhyvinvointia näyttää nostavan aikuisten ja lapsiperheiden parissa työskentely, kun 

taas lastensuojelun ja päivystyksen luokka sitä vastaavasti laskevan. Tätä vaikutusta ei voida kui-

tenkaan katsoa tilastollisesti merkitseväksi (p=.254).  

Taulukon 5 samoista sarakkeista on luettavissa, että työnantajan luokissa muodostuu eroja niin va-

kioimattomassa kuin vakioidussakin tilanteessa. ”Muu” luokka näyttää työhyvinvoinnin työyhteisön 

osa-aluetta nostavan molemmissa tilanteissa. Tästä kertoo myös muuttujan saamat suurimmat Eta 

(,145) ja Beta (,158) arvot. Vaikutusta ei voi kuitenkaan sanoa, kuin melkein tilastollisesti merkit-

seväksi (p=.023). Mallin saama selitysastekaan ei ole järin korkea, vain 3,4 %. 
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7.4 Työ 

Taulukko 6. MCA työn osa-alueesta 

  Keskiarvo 
vakioimaton 

Keskiarvo 
vakioitu 

Poikkeama 
vakioimaton 

Poikkeama 
vakioitu 
 

Työkokemus:  alle 7v 3,002 3,013 -,1037 -,0927 
 7-15 v 3,112 3,132  ,0058  ,0258 
 yli 15 v 3,158 3,137  ,0524  ,0315 
Työnantaja: kunta/kaupunki 3,117 3,109  ,0114  ,0030 
 kuntayhtymä/sh. 

hoitopiiri 
3,039 3,052 -,0671 -,0537 

 muu 3,325 3,341  ,2191  ,2356 
Sijainti: Eteläsuomi 3,095 3,098 -,0111 -,0078 
 Länsi- ja Keski-

suomi 
3,174 3,160  ,0680  ,0542 

 Itä- ja Pohjois-
suomi 

3,034 3,047 -,0718 -,0585 

Asiakasryhmä: LS ja päivystys 3,006 2,993 -,1001 -,1132 
 lapsiperheet 3,314 3,300  ,2084  ,1938 
 aikuiset 3,026 3,040 -,0796 -,0663 
 terveyssosiaalityö 3,129 3,143  ,0235  ,0367 

 

Työn osa-alueen työhyvinvoinnin indikaattorin keskiarvo koko otoksesta on 3,106. Tähän lukuun 

verraten voidaan taulukosta 6 tehdä päätelmiä. Huomionarvoista on mallin saama matala selitysaste, 

1,1%. Ensimmäisestä ja toisesta sarakkeesta havaitaan, ettei vakioimattomassa tai vakioidussa si-

jainnin ja työkokemuksen luokissa ryhmäkeskiarvot juurikaan eroa koko otoksen keskiarvosta tai 

toisistaan. 

Ensimmäisestä ja toisesta sarakkeesta eroavaisuuksia sen sijaan löytyy työnantaja ja asiakasryhmä 

muuttujista. Työnantajan ”muu” ryhmä nousee sen muita luokkia korkeammaksi, eli ennakoi suu-

rempaa työhyvinvointia työn osa-alueella. Muuttujan muiden luokkien saamat arvot jäävät tätä pie-

nemmiksi. Sama vaikutus on myös lapsiperheiden asiakasryhmällä, sekä vaikkakin pienempänä, 

myös terveyssosiaalityöllä. Lastensuojelun ja päivystyksen sekä aikuisten parissa työskentelyn saa-

mat arvot jäävät taas keskiarvoa pienemmiksi, eli työhyvinvointia työn osalta laskevaksi. Asiakas-

ryhmämuuttujan saamat korkeimmat Eta (,258) ja Beta (,250) arvot kertovat sen ennustavan kaikis-

ta muuttujista parhaiten työhyvinvointia työn osa-alueella. Tätä vahvistaa myös tilastollinen merkit-

sevyys, työnantaja muuttujan saadessa melkein tilastollisesta merkitsevyydestä kertovan arvon 

(p=.037) ja asiakasryhmän taas tilastollisesti erittäin merkitsevän arvon (p=.000).  
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7.5 Yksilö 

Taulukko 7. MCA yksilön osa-alueesta 

  Keskiarvo 
vakioimaton 
 

Keskiarvo 
vakioitu 

Poikkeama 
vakioimaton 

Poikkeama 
vakioitu 

Työkokemus:  alle 7v 2,781 2,801 -,1077 -,0874 
 7-15 v 2,866 2,882 -,0227 -,0062 
 yli 15 v 2,964 2,941  ,0757  ,0524 
Työnantaja: kunta/kaupunki 2,876 2,868 -,0123 -,0202 
 kuntayhtymä/sh. 

hoitopiiri 
2,894 2,904  ,0056  ,0155 

 muu 2,983 3,013  ,0950  ,1246 
Sijainti: Eteläsuomi 2,928 2,940  ,0398  ,0520 
 Länsi- ja Keski-

suomi 
2,886 2,884 -,0019 -,0048 

 Itä- ja Pohjois-
suomi 

2,844 2,833 -,0443 -,0549 

Asiakasryhmä: LS ja päivystys 2,752 2,747 -,1364 -,1417 
 lapsiperheet 3,081 3,076  ,1926  ,1876 
 aikuiset 2,823 2,838 -,0656 -,0500 
 terveyssosiaalityö 2,955 2,945  ,0669  ,0566 

 

Työhyvinvoinnin yksilön osa-alueella koko otoksen keskiarvo muodostuu luvusta 2,888. Tätä lukua 

taulukon 7 ensimmäisen ja toisen sarakkeen ryhmäkeskiarvoihin verraten esille nousee asiakasryh-

mä sekä työnantajamuuttujat. Muiden muuttujien, työkokemuksen ja sijainnin, luokkien sisällä ole-

vat erot sekä eroavaisuudet kokonaiskeskiarvosta ovat pieniä. 

Samaisista sarakkeista havaitaan, että asiakasryhmän luokkien väliset erot ovat suuremmat vaki-

oidussa kuin vakioimattomassa tilanteessa. Eniten työhyvinvoinnin laskua yksilön osa-alueella en-

nakoi lastensuojelun ja päivystyksen parissa työskentely. Sama vaikutus on myös aikuisten parissa 

työskentelyllä. Sen sijaan vastakkaisen vaikutuksen, eli korkeampaa työhyvinvointia yksilön osa-

alueella ennakoi eniten lapsiperheiden parissa työskentely. Samaa vaikutusta on havaittavissa myös 

terveyssosiaalityön kohdalla. Asiakasryhmä on tilastollisesti merkitsevä tekijä (p=.006) ja se saa 

myös suurimmat Eta (,207) ja Beta (,201) arvot. Sen sijaan työnantajamuuttujassa havaittavissa 

oleva ”muu” luokan muita korkeampi arvo ei ole tilastollisesti merkitsevä (p=.592). Mallin saavut-

tama selitysaste on 5,9% 
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia ja vastataan tutkimuskysymykseen. Viimeisenä 

pohditaan tutkimuksen merkitystä teorialle ja aiemmalle tutkimukselle sekä tarvetta jatkotutkimuk-

selle. 

Tutkimuksen aineistossa työhyvinvoinnin kokonaiskeskiarvo muodostui asteikon keskipistettä kor-

keammaksi. Vastoin julkista, ehkä hieman yleistettyä keskustelua (ks. Saarinen ym. 2012, 403), 

sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia ei voida tulosten perusteella ajatella ainakaan kovin heikoksi.  

Tutkimuksen teoriaosuudessa esille nousi työhyvinvoinnin käsitteen moninaisuus, jonka vuoksi sitä 

lähestyttiin tässä tutkimuksessa osatekijöihin jakamisen kautta (ks. Baldschun 2018; Hakanen 2011; 

Manka ym. 2007). Työhyvinvoinnin siis määriteltiin syntyvän yksilön, organisaation, esimiehen, 

työn sekä ryhmähengen positiivisesta vuorovaikutuksesta. Näiden samaisten osatekijöiden mukai-

sesti jakautuivat myös tulokset. 

Parhaiten työhyvinvointia tukevaksi tutkimuksen tuloksissa muodostui työn osa-alue. Työn merki-

tys voimavaroja lisäävänä tekijänä nousi esille myös teoriassa, jossa sosiaalityön palkitsevuus mää-

riteltiin syntyvän asiakkaista, onnistumisen kokemuksista ja muutoksen mahdollistamisesta (Yliru-

ka ym. 2009, 25–29). Tästä kertoo myös koko aineiston korkeimman pistemäärän saanut kysymys, 

”haluan kehittää itseäni ja osaamistani”. Sosiaalityöntekijöiden voidaan siis ajatella olevan työstään 

innostuneita ja kehittymismyönteisiä. Toiseksi korkeimman arvon sai työyhteisö ja kolmanneksi 

muodostui johtamisen osa-alue. Työhyvinvoinnin teoriassa johtamiselle annetaan paljon painoar-

voa. Johtamisen määritellään olevan keskeinen osa työhyvinvointia ja erityisesti sosiaalityön johta-

misen vaativan laajaa osaamista (ks. Niiranen 2004, 226–227, 231–232). Ero teorian ja tulosten 

välillä voi kuitenkin johtua vastaajille esitettyjen kysymysten muodosta. Johtajuutta koskevat ky-

symykset koskivat vastaajan lähiesimiestä (ks. liite 2), kun taas teoriassa johtajuus usein ymmärre-

tään tätä laajemmaksi käsitteeksi. 
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Toiseksi matalin arvo muodostui yksilölle ja matalin organisaatiolle. On siis mahdollista, että vas-

taajat ovat kohdentaneet näkemystään johtamisesta myös organisaatiota koskeviin kysymyksiin. 

Johtamisen voidaan ajatella kohdentuvan enemmän konkreettiseen henkilöön, eli lähiesimieheen, 

kun taas organisaatio on usein sosiaalityössä ”kasvottomampi”. Kenties vastaajien on helpompi 

kohdistaa kriittisyyttä henkilöitymättömään tahoon kuin selkeään henkilöön. Organisatoristen teki-

jöiden kuormittavuus nousi esille myös tutkimuksen teoriaosuudessa (ks. Meltti & Kara 2009, 31–

34; Saarinen ym. 2012, 413–414). Mielenkiintoista on yksilön saama toiseksi heikoin arvo työhy-

vinvoinnissa. Teoriassa esille nousi määritelmä työhyvinvoinnista työntekijän voimavarojen ja ym-

päristön vaatimusten tasapainossa (Yliruka ym. 2009, 16–17). Yksilöä koskevissa kysymyksissä 

työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen ei kuitenkaan noussut merkittävästi esille, vaan alhai-

simmat pisteet sai kysymys työn sopivasta kuormittavuudesta yksilölle. Aineiston perusteella voi-

daan siis todeta, että työhyvinvoinnin eri osa-alueiden erotteleminen toisistaan on haastavaa, sillä ne 

kietoutuvat toisiinsa monin eri tavoin. 

Tutkimuksessa moniluokitteluanalyysi toteutettiin jokaiselle työhyvinvoinnin osa-alueelle erikseen. 

Johtamisen ja työyhteisön osa-alueilla sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia ennakoiva tekijä 

muodostui työnantajasta. Yksilön osa-alueella vaikutusta oli asiakasryhmällä. Organisaation sekä 

työn osa-alueilla merkittäviksi tekijöiksi nousivat molemmat, sekä asiakasryhmä että työnantaja. 

Sen sijaan minkäänlaista tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei löytynyt sijainnin tai työkokemuksen 

vaikutuksesta mihinkään työhyvinvoinnin osa-alueeseen. Työskentelyalueen tai työkokemuksen 

perusteella ei siis voida ennakoida sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia. 

Asiakasryhmän luokista lastensuojelun ja päivystyksen parissa työskentely ennakoi kaikkein eniten 

matalampaa työhyvinvointia. Samoin, vaikkakin hieman pienempänä vaikutuksena näkyi aikuisten 

parissa työskentely. Sen sijaan korkeampaa työhyvinvointia ennakoiva luokka muodostui lapsiper-

heiden, sekä tätä hieman pienempänä, terveyssosiaalityön parissa työskentelystä. Lastensuojelun, 

päivystyksen ja aikuisten parissa työskentelyssä voi nähdä korostuvan monien sosiaalityön kuormi-

tustekijöiden. Esimerkiksi kiire, vähäiset resurssit, asiakkaiden suuri määrä, moniongelmaisuus sekä 

heihin liittyvä vastuu on molemmissa asiakasryhmissä vahvasti esillä (ks. Laine ym. 2011, 125–

126). Tätä tukee myös sosiaalityöstä julkisesti käytävä keskustelu, jota hallitsee erityisesti lasten-

suojelun sosiaalityöntekijöiden kokema suuri kuormitus työstään (ks. STM 2017; Kuntaliitto 2018). 

Unohtaa ei sovi myöskään lastensuojelussa tehtävien vastentahtoistenkin päätösten tarvetta. Sen 

sijaan korkeamman työhyvinvoinnin kokeminen lapsiperheiden parissa sekä myös terveyssosiaali-

työssä työskentelyssä on yllättävämpää. Kenties kyse on sosiaalityön kuormittavien ja voimavaroja 
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lisäävien tekijöiden sopivasta suhteesta. Sosiaalityön palkitsevuus, kun syntyy asiakkaista, onnis-

tumisen kokemuksista ja muutoksen mahdollistamisesta heidän elämässään, sosiaalityöntekijät ko-

kevat myös mielenkiintoa, ammattiylpeyttä ja halua sitoutua (ks. Matela 2011, 115–116; Yliruka 

ym. 2009, 25–29). Kenties työ lapsiperheiden parissa pystyy parhaiten näitä palkitsevia ja voimava-

roja lisääviä tekijöitä sosiaalityöntekijöille tarjoamaan, kuitenkin samalla kuormitustekijät kohtuul-

lisena pitäen. 

Toisena merkittävänä yhteytenä tuloksissa oli työnantajan ”muu” luokka korkeampaa työhyvinvoin-

tia ennakoivana tekijänä. Yksinkertaistettuna sanottuna voidaan siis väittää sosiaalityöntekijöiden 

työhyvinvoinnin olevan todennäköisemmin korkeampaa yhdistysten, järjestöjen ja yksityisten toi-

mijoiden toimiessa heidän työnantajinaan, ja taas vastaavasti matalampaa työnantajan ollessa kun-

nallisen puolen yksittäinen tai yhdistetty edustaja. Tähän tulokseen on kuitenkin suhtauduttava va-

rauksella koko aineiston ”muu” luokan vastaajien pienen määrän vuoksi (7,6% n=25). Toisaalta 

taas, tulosta ei voi vain sen pienuuden vuoksi ohittaa. Yksityisen työnantajan palveluksessa toimi-

misen voi nähdä vähentävän monia keskeisiä sosiaalityön kuormitustekijöitä, muun muassa moni-

mutkaista päätöksentekoa, toistuvia organisaatiomuutoksia ja byrokraattisuutta (ks. Karvinen-

Niinikoski ym. 2005, 2–9; Saarinen ym. 2012, 413–414). Merkitystä on varmasti myös sosiaali-

työntekijöitä kuormittavalla vastuulla asiakkaistaan. Niin sanottu virkavastuu ulottuu vain kunnalli-

sen työnantajan palveluksessa oleville (ks. Laine ym. 2011, 125–126), eikä siten voi ainakaan sa-

malla tavalla kuormittaa muiden työnantajien palveluksessa olevia sosiaalityöntekijöitä. 

Tutkimuksen tulosten perusteella tutkimuskysymykseen ”miten toimintaympäristö on yhteydessä 

työhyvinvointiin”, voidaan siis lyhyesti vastata seuraavasti: Toimintaympäristöistä asiakasryhmä ja 

työnantaja ovat yhteydessä työhyvinvointiin. Lastensuojelussa ja päivystys tehtävissä työskentely 

ennakoi matalaa työhyvinvointia, kun taas muiden lapsille ja heidän perheilleen suunnattujen palve-

luiden parissa työskentely ennakoi korkeaa työhyvinvointia. Yhdistyksen, järjestön tai yksityisen 

työnantajan palveluksessa toimiminen ennakoi korkeampaa työhyvinvointia kuin kunnan, kaupun-

gin, sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän palveluksessa toimiminen. 
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Tämä tutkimus toi esille toimintaympäristöjen yhteyttä työhyvinvointiin sosiaalitieteiden näkökul-

masta. Sen merkitys teorialle ja aiemmille tutkimuksille on kuitenkin hyvin pieni, sillä koko työhy-

vinvoinnin määritelmä on vielä epäselvä. Ilman käsiteanalyyttista pohdintaa, yhteisten käsitteiden 

sopimista sekä konkreettista metateoriaa on työhyvinvoinnin tutkimuksen hyvin haastavaa edetä 

tuloksekkaasti (ks. Laine 2013, 36–37). Metateoria mahdollistaisi työhyvinvoinnin tarkemman ja 

kenties tuloksekkaamman tutkimuksen, nykyisten moninaisten lähtökohtien sijaan (vrt. Salo ym. 

2016; Matela 2011). Sen avulla pystyttäisiin myös nostamaan paremmin esille sosiaalitieteiden nä-

kökulmaa työhyvinvoinnissa sekä ottamaan tutkimuksessa entistä enemmän huomioon sosiaalityö-

hön sisältyviä erityisiä kuormitustekijöitä (ks. Karvinen-Niinikoski. ym. 2005, 2–9; Saarinen ym. 

2012, 403). Tämän tutkimuksen merkityksen teorialle ja aiemmalle tutkimukselle voisi kuvata koh-

dentuvan työhyvinvoinnin käsitteeseen. Tämä tutkimus vahvisti käsitystä monisyisestä ilmiöstä, 

joihin vaikuttavia tekijöitä on lukuisia, toimintaympäristöt mukaan lukien. Tarve jatkotutkimukselle 

on siis suuri. Ei pidä unohtaa, että sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi koskettaa heidän itsensä 

lisäksi myös muita; asiakkaita, yksilöitä, yhteisöjä ja lopulta koko yhteiskuntaamme. 
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LIITE 1  

Saatekirje 

Arvoisa kyselyn vastaanottaja, 

Pro gradu tutkimukseni kohteena on Suomessa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden 

työhyvinvointi. Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia haluan tarkastella eri toimintaym-

päristöistä käsin, mitkä tekijät sitä kuormittavat ja mitkä taas tukevat. Toimintaympäris-

töillä tarkoitetaan vertailua eri maantieteellisten alueiden sekä erilaisten asiakasryhmien 

parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden välillä. 

Työhyvinvointi koskettaa koko sosiaalialaa, kuten myös jokaista sosiaalityöntekijää, taval-

la tai toisella. Ajankohtaisesta aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta, erityisesti erilaisia näkö-

kulmia käyttäen. Toivoisinkin sinun voivan kyselyyn vastata ja tällä tavoin auttaa tärkeän 

aiheen tutkimisessa. 

Vastauspyyntö kyselyyn on lähetetty Talentian jäsenrekisterissä oleville sosiaalityön-

tekijöille. Kysely täytetään sähköisesti Webropol ohjelmassa. Vastaamiseen kuluu aikaa 

noin 5 minuuttia. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä, eikä yksittäisiä vastaajia voida sen 

perusteella tunnistaa. Kyselystä syntynyttä aineistoa säilytetään salasanalla suojatussa jär-

jestelmässä. Aineiston käsittely tapahtuu ehdottoman luottamuksellisesti ja sitä käytetään 

ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin, ja tu-

loksia esitellään ainoastaan yhteenvetomuodossa. 

Toivoisin, että sinulla, tämän vastauspyynnön saaneella sosiaalityöntekijällä olisi hetki 

aikaa kyselyyn vastata. Vastausaikaa on XX.XX.XXXX asti. Jokaisen vastaajan vastaus on 

erittäin tärkeä tutkimuksen onnistumiseksi. 

 

Ystävällisesti vaivannäöstä ja vastauksesta jo etukäteen kiittäen, 

Noomi Saarenpää 

Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opiskelija 

noomi.saarenpaa(at)XXXXX 

 

Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/CADDF11FF9A66D73
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LIITE 2 

Kysymyslomake 
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LIITE 3 

Työhyvinvointivastaukset 

ORGANISAATIO 

1-

Täysin 

eri 

mieltä 

2- Jokseen-

kin eri 

mieltä 

3-

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

4-

Täysin 

samaa 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo Mediaani 

Organisaation toi-

minta on tavoitteel-

lista 

10 49 162 109 330 3,12 3 

3,03% 14,85% 49,09% 33,03%    

Organisaatio tukee 

työtäni 

21 93 173 43 330 2,72 3 

6,36% 28,18% 52,43% 13,03%    

Organisaation raken-

teet joustavat työn 

tarpeiden mukaan 

36 148 117 29 330 2,42 2 

10,91% 44,85% 35,45% 8,79%    

Organisaation talous 

ei muodosta ristirii-

toja työni kanssa 

73 130 96 31 330 2,26 2 

22,12% 39,39% 29,09% 9,4%    

Organisaatio huoleh-

tii työympäristön 

toimivuudesta 

52 124 132 22 330 2,38 2 

15,76% 37,57% 40% 6,67%    

Organisaatio huoleh-

tii riittävistä resurs-

seista 

87 143 84 16 330 2,09 2 

26,36% 43,33% 25,46% 4,85%    

Yhteensä 279 687 764 250 1980 2,5 3 

 

 



57 

 

 

JOHTAMINEN 

1-

Täysin 

eri 

mieltä 

2- Jok-

seenkin eri 

mieltä 

3-

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

4-

Täysin 

samaa 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo Mediaani 

Lähiesimieheni on 

riittävästi tavoitet-

tavissa 

28 77 126 99 330 2,9 3 

8,49% 23,33% 38,18% 30%    

Lähiesimieheni 

kykenee tekemään 

päätöksiä 

20 65 128 117 330 3,04 3 

6,06% 19,7% 38,79% 35,45%    

Lähiesimieheni on 

oikeudenmukainen 

ja tasapuolinen 

19 61 138 112 330 3,04 3 

5,76% 18,48% 41,82% 33,94%    

Lähiesimieheni 

kannustaa minua 

työssäni 

30 67 117 116 330 2,97 3 

9,09% 20,3% 35,46% 35,15%    

Lähiesimieheni 

antaa minulle 

sopivasti valtaa ja 

vastuuta 

13 44 138 135 330 3,2 3 

3,94% 13,33% 41,82% 40,91%    

Lähiesimieheni 

ottaa huomioon 

ehdotuksiani, 

toiveitani ja/tai 

ideoitani 

16 60 131 123 330 3,09 3 

4,85% 18,18% 39,7% 37,27%    

Yhteensä 126 374 778 702 1980 3,04 3 
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TYÖYHTEISÖ 

1-

Täysin 

eri 

mieltä 

2- Jokseen-

kin eri miel-

tä 

3-

Jokseenkin 

samaa miel-

tä 

4-Täysin 

samaa 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo Mediaani 

Työpaikallani on 

hyvä ilmapiiri 

11 47 166 106 330 3,11 3 

3,34% 14,24% 50,3% 32,12%    

Pidämme toisemme 

ajan tasalla työasi-

oissa 

6 49 176 99 330 3,12 3 

1,82% 14,85% 53,33% 30%    

Työyhteisöni ratkai-

see itsenäisesti esiin 

tulevia ongelmia 

6 49 161 114 330 3,16 3 

1,82% 14,85% 48,79% 34,54%    

Työyhteisössäni 

autetaan tarpeen 

tullen toinen toisi-

amme 

3 26 140 161 330 3,39 3 

0,91% 7,88% 42,42% 48,79%    

Voin keskustella 

avoimesti työyhtei-

sössäni erilaisista 

asioista 

20 49 153 108 330 3,06 3 

6,06% 14,85% 46,36% 32,73%    

Työyhteisössäni 

annetaan palautetta 

14 111 152 53 330 2,74 3 

4,24% 33,64% 46,06% 16,06%    

Yhteensä 60 331 948 641 1980 3,1 3 
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TYÖ 

1-

Täysin 

eri miel-

tä 

2- Jokseen-

kin eri miel-

tä 

3-Jokseenkin 

samaa mieltä 

4-Täysin 

samaa 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo Mediaani 

Työmääräni on 

sopiva 

71 98 126 35 330 2,38 2 

21,51% 29,7% 38,18% 10,61%    

Minulla on riittä-

västi osaamista 

työhöni 

4 30 167 129 330 3,28 3 

1,21% 9,09% 50,61% 39,09%    

Voin vaikuttaa 

työtäni koskevien 

tavoitteiden aset-

tamiseen 

13 94 152 71 330 2,85 3 

3,94% 28,48% 46,06% 21,52%    

Voin työskennellä 

riittävän itsenäi-

sesti ja vapaasti 

4 26 153 147 330 3,34 3 

1,21% 7,88% 46,36% 44,55%    

Haluan kehittää 

itseäni ja osaamis-

tani 

3 6 104 217 330 3,62 4 

0,91% 1,82% 31,51% 65,76%    

Otan mielelläni 

vastaan uusia 

tehtäviä ja haas-

teita 

4 52 137 137 330 3,23 3 

1,21% 15,76% 41,51% 41,52%    

Yhteensä 99 306 839 736 1980 3,12 3 
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YKSILÖ 

1-

Täysin 

eri 

mieltä 

2- Jok-

seenkin eri 

mieltä 

3-

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

4-

Täysin 

samaa 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo Mediaani 

Tunnen itseni fyysi-

sesti terveeksi 

8 47 168 107 330 3,13 3 

2,43% 14,24% 50,91% 32,42%    

Tunnen itseni psyyk-

kisesti hyvinvoivaksi 

19 77 151 83 330 2,9 3 

5,76% 23,33% 45,76% 25,15%    

Onnistun työni ja 

yksityiselämäni yh-

teensovittamisessa 

15 69 154 92 330 2,98 3 

4,54% 20,91% 46,67% 27,88%    

Pystyn irrottautumaan 

työstäni vapaa-

ajallani 

15 65 148 102 330 3,02 3 

4,54% 19,7% 44,85% 30,91%    

Nautin työstäni 

10 68 175 77 330 2,97 3 

3,03% 20,61% 53,03% 23,33%    

Työni kuormittavuus 

on sopivalla tasolla 

64 112 120 34 330 2,38 2 

19,4% 33,94% 36,36% 10,3%    

Yhteensä 131 438 916 495 1980 2,9 3 

 


