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Maisterintutkielmassa tarkastellaan myötätuntouupumisen ilmiötä pakolaisten parissa tehtävässä sosiaa-

lityössä. Tutkielmassa selvitetään myötätuntouupumisen seurauksia sekä sitä aiheuttavia työn vaatimuk-

sia ja siltä suojaavia työn voimavaroja. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu myötätuntouupumi-

sen käsitteestä, työn vaatimusten ja voimavarojen teoriasta sekä Figleyn myötätuntouupumisen kehitty-

mistä selittävästä mallista. Aihe on tärkeä, koska myötätuntouupumisella on vakavia ja kokonaisvaltaisia 

seurauksia niin työntekijän, asiakkaiden kuin palvelujen laadun näkökulmasta. Myötätuntouupumista 

aiheuttavia ja siltä suojaavia tekijöitä on tärkeä tutkia, jotta ilmiötä voidaan ennaltaehkäistä ja löytää kei-

noja sen ratkaisemiseksi. Ilmiön tutkiminen monikulttuurisessa sosiaalityön kontekstissa on ollut Suo-

messa vähäistä. Myötätuntouupuminen on yksi väline pakolaisten parissa tehtävän sosiaalityön erityisyy-

den tarkasteluun. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla yhdeksää pakolaisten parissa työskentelevää 

sosiaalityöntekijää, joilla on oman arvionsa mukaan ollut kokemusta myötätuntouupumisesta. 

 

Tutkielman tuloksina on, että myötätuntouupumisella on monenlaisia seurauksia sosiaalityöntekijöille. 

Seuraukset ovat ulottuneet työn lisäksi työntekijöiden vapaa-ajalle. Myötätuntouupuminen on aiheutta-

nut sosiaalityöntekijöille niin psyykkistä kuormaa kuin fyysisiä stressioireita, minkä lisäksi se on vaikut-

tanut sosiaalityöntekijöiden toimintatapoihin ja saanut sosiaalityöntekijöitä tarkastelemaan omaa amma-

tillisuuttaan kriittisesti. Myötätuntouupumisen kokemus on myös opettanut sosiaalityöntekijöitä löytä-

mään rajojaan uudella tavalla. Myötätuntouupumista aiheuttavia työn vaatimuksia ovat olleet traumaat-

tisten asiakkaiden kohtaaminen ja tunteiden kanssa työskentely, sosiaalityöntekijän laaja työnkuva ja sii-

hen kohdistuvat ristiriitaiset odotukset, resurssien puutteet ja palvelujärjestelmän haasteisiin vastaami-

nen. Työn voimavaroina ovat olleet asiakaskunnan ja pakolaistyön erityisyys, tukea antava työyhteisö ja 

työn mielekkyys. Lisäksi työntekijän henkilökohtaisen elämän tekijöillä on ollut merkitystä myötätunto-

uupumisen kehittymisen kannalta. Keskeistä on ymmärtää myötätuntouupuminen monimuotoiseksi ja 

kompleksiseksi ilmiöksi, jonka ennaltaehkäiseminen vaatii niin yksilöllisten, organisatoristen kuin yhteis-

kunnallisten näkökulmien huomioimista. 
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1 JOHDANTO 

Julkisuudessa on keskusteltu paljon sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamisesta ja 

sosiaalityön kuormittavuudesta. Suomalaiset sosiaalityöntekijät ovat työssään 

merkittävästi kuormittuneempia kuin muiden Pohjoismaiden sosiaalityöntekijät. 

(Salo ym. 2016, 6.) Aiemmissa tutkimuksissa on tunnistettu useita erilaisia 

kuormitustekijöitä, jotka sosiaalityöhön liittyvät. Näitä kuormitustekijöitä ovat 

esimerkiksi työn laatuun ja määrään, työn sisältöihin, työyhteisön toimintatapoihin, 

yksilön ominaisuuksiin, yksilön ja ympäristön vuorovaikutukseen tai 

yhteiskunnallisiin tekijöihin liittyvät kuormitustekijät. (Salo ym. 2016, 6.) 

Työelämässä puhutaan kuitenkin vähän siitä henkisestä kuormittumisesta, joka 

syntyy, kun ollaan vuorovaikutuksessa apua tarvitsevien kanssa (Nissinen 2012, 8).  

 

Vuorovaikutus pahan olon kanssa on jatkuvaa ammateissa, joiden 

perustehtävään sisältyy inhimillisten tragedioiden todistamista ja niihin joutuneiden 

ihmisten auttamista. Näiden tragedioiden todistaminen vaikuttaa väistämättömästi 

työntekijään ja työhön. (Nissinen 2012, 13.) Sosiaalityöntekijät ovat esimerkki 

työntekijöistä, jotka ovat jatkuvasti tekemisissä kärsivien ja traumatisoituneiden 

yksilöiden ja perheiden kanssa (Harr 2013, 71). Salon ym. (2018, 8) mukaan 

sosiaalityöntekijöiden jatkuva altistuminen asiakkaidensa traumaattisille 

kokemuksille ja kärsimykselle on luonnollinen osa työtä. Myös Nissinen (2008, 13) 

toteaa myötätunnon uuvuttavuuden olevan luonnollinen osa auttamista, mikäli 

kohtaaminen on aito. Castanedan ym. (2018, 13) mukaan käsitellessään asiakkaiden 

vaikeita elämäntilanteita ja kokemuksia, on ammattilaisen tärkeää hahmottaa 

itsessään sijaistraumatisoitumisen ilmiö ja tunnistaa mahdollinen 

myötätuntouupuminen. 

 

Olen opiskellut sivuaineenani henkilöstöjohtamista ja henkilöstöjohtamisen 

opintojaksoilla on käsitelty paljon työhyvinvoinnin kuin myös työuupumuksen 

teemoja. Nämä ovat keskeisiä teemoja myös sosiaalialalla. Kyseisillä 

henkilöstöjohtamisen opintojaksoilla mielenkiintoni työuupumusta selittäviin 

erilaisiin tekijöihin kasvoi. Työuupumus on kuitenkin jo tunnistettu krooninen 

sosiaalinen ongelma, kun taas toissijainen trauma traumatisoituneita yksilöitä 

auttavien sosiaalityöntekijöiden keskuudessa on vähemmän tunnettu (Diaconescu 

2015, 57). Tästä syystä sosiaalityöntekijöillä, jotka työskentelevät suoraan tai 

epäsuorasti trauman kanssa, ei ole tarvittavia resursseja ehkäistä tätä ilmiötä tai 

päästä siitä yli (Mt., 57). Sosiaalityöntekijöiden työn emotionaalisesta 

kuormittavuudesta on tärkeä puhua ja pohtia keinoja, kuinka kuormittavuutta 

voitaisiin vähentää, millaisia keinoja sen kanssa pärjäämiseksi on ja kuinka 

sosiaalityöntekijöiden jaksamista voitaisiin tukea. Myös Harrin (2013, 84) mukaan 

myötätuntouupumista tai myötätuntotyytyväisyyttä koskevia tärkeitä kysymyksiä ei 

valitettavasti usein käsitellä riittävästi perustutkinnon suorittaneiden tai jatko-
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opiskelijoiden sosiaalityön koulutuskursseissa tai kenttäseminaareissa. Sen sijaan 

monet sosiaalityön ammattilaiset aloittavat uransa tiedostamatta itsestään 

huolehtimisen tärkeyttä eivätkä ole valmistautuneita käsittelemään toissijaisen 

trauman aiheuttamia mahdollisia fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä 

seurauksia (Mt., 84). 

 

Maahanmuutto on kasvava ilmiö nykypäivän yhteiskunnassa ja 

sosiaalityöntekijöillä on keskeinen rooli maahanmuuttajien ja pakolaisten 

integroimisen helpottamisessa (Valtonen 2008, 1-3). Castanedan ym. (2018, 143) 

mukaan myötätuntostressi ja myötätuntouupumus ovatkin herkästi lähellä 

pakolaistyössä, koska monet pakolaistaustaiset tai vastaavista lähtökohdista tulevat 

asiakkaat sekä elävät poikkeuksellisissa ja epävarmoissa tilanteissa että ovat voineet 

kokea monenlaisia erityisen järkyttäviä tilanteita. Myös Terveyden ja Hyvinvoinnin 

Laitoksen (2021) www-sivujen mukaan ammattilaiset, jotka työskentelevät 

pakolaisten kanssa, joutuvat usein kohtaamaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia 

monitraumatisoituneita asiakkaita, jotka tarvitsevat monenlaisia palveluita ja joiden 

moninaisista tarpeista johtuen työhön tulee erityistä haastetta (Myötätuntouupumus 

ja työnohjaus 2021). Vuonna 2015 huipentunut pakolaiskriisi on muuttanut 

maahanmuuttomaisemaa Euroopassa ja yhä useammat pakolaisina turvapaikkaa 

hakevat ihmiset muodostavat kolmanneksen näistä väestöistä (Pratiwi ym. 2020, 515). 

 

Tarkoituksenani on maisterintutkielmassani tutkia myötätuntouupumisen 

ilmiötä pakolaisten parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden keskuudessa. 

Myötätuntouupumista on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti eri sosiaalityön 

kentillä, mutta myötätuntouupumuksen tutkiminen monikulttuurisessa sosiaalityön 

kontekstissa näyttää olevan vähäistä. Myötätuntouupumisesta on tärkeä puhua, sillä 

kuten Nissinen (2008, 14) toteaa, emotionaalisesta kuormittumisesta vaikeneminen 

lisää yksilön pahoinvointia työssä ja vaikuttaa myös palveluiden laatuun. Henna 

Palmusen (2011, 5) mukaan myötätuntouupumus on kuitenkin ilmiö, joka on 

ehkäistävissä ja josta voi kuntoutua. Myötätuntouupumisen ehkäisy ja siitä 

kuntoutuminen vaativat tietoa ilmiöstä ja tekijöistä, jotka sitä voivat aiheuttaa tai siltä 

suojata. Maisterintutkielmassani keskityn kuvaamaan myötätuntouupumisen ilmiön 

seurauksia pakolaisten parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden keskuudessa 

sekä tutkin sitä, mitkä tekijät aiheuttavat pakolaisten parissa työskentelevien 

sosiaalityöntekijöiden käsityksen mukaan myötätuntouupumista heidän työssään ja 

minkä tekijöiden he kokevat suojaavan heitä myötätuntouupumiselta tai auttavat 

heitä pärjäämään sen kanssa. 
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Tutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu myötätuntouupumisen käsitteestä 

ja myötätuntouupumisen ilmiöön liittyvästä tiedosta sekä Figleyn kehittämästä 

myötätuntouupumuksen mallista. Koska myötätuntouupuminen on keskeisesti 

yhteydessä työhyvinvointiin, käytän maisterintutkielmassani apunani lisäksi työn 

voimavarojen ja vaatimusten teoriaa. Nissinen (2008, 54-57) toteaa 

myötätuntouupumisen riskin olevan seurausta nimenomaan työn sisällöstä ja 

myötätuntouupumisen käsitteessä korostuukin uupumisen työperäisyys 

väheksymättä auttajan henkilökohtaisia taustatekijöitä. Piia Seppälän ja Jari Hakasen 

(2017, 149) mukaan työn vaatimusten ja voimavarojen teorian avulla on mahdollista 

tunnistaa näitä kussakin työssä olevia kuormittavia vaatimuksia ja energisoivia 

voimavaroja sekä niiden seurauksia niin työhyvinvoinnille kuin muillekin 

työntekijälle ja työpaikalle tärkeille ilmiöille. Pyrinkin tutkielmassani selvittämään 

niitä pakolaisten parissa tehtävän sosiaalityön vaatimuksia, jotka 

myötätuntouupumisen muodostumista voivat edesauttaa sekä niitä työhön sisältyviä 

voimavaroja, jotka voivat mahdollisesti myötätuntouupumiselta suojata tai sen 

syntyä ennaltaehkäistä. Tutkielmani teoreettista viitekehystä olen hyödyntänyt niin 

haastattelukysymysten laatimisessa kuin haastattelujen analysoinnissa. 
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2 PAKOLAISTEN PARISSA TEHTÄVÄSTÄ SOSIAALI-
TYÖSTÄ 

Tässä luvussa avaan maisterintutkielmani kontekstia, joka on monikulttuurinen sosi-

aalityö ja tarkemmin pakolaisten parissa tehtävä sosiaalityö Suomessa. Koska olen ra-

jannut maisterintutkielmani pakolaisten parissa työskenteleviin sosiaalityöntekijöihin, 

keskityn erityisesti pakolaisuuden ilmiöön ja sosiaalityöhön pakolaisten parissa. Mo-

nikulttuurisen sosiaalityön kontekstin avaaminen jossain määrin Suomen kontekstia 

laajemmin on kuitenkin välttämätöntä kokonaisvaltaisemman ymmärryksen saa-

miseksi, minkä vuoksi esittelen jonkin verran tutkimustietoa muista maista. Moni-

kulttuurisuus on käsitteenä laajasti käytetty ja sitä on myös kritisoitu liian epämää-

räiseksi (Hammar-Suutari 2009, 70). Monesti monikulttuurisuuskäsitettä eri lähtökoh-

dista käyttävillä voidaan nähdä yksi yhteinen tekijä, joka on pyrkimys kuvata vuoro-

vaikutusta eri kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten kesken. Viranomaistyön 

käytäntöihin vaikuttaa olennaisesti, miten kulttuuri ja monikulttuurisuus käsitetään, 

sillä ne määrittävät esimerkiksi sitä, mitä monikulttuurisella yhteiskunnalla tarkoite-

taan ja ketkä koetaan kulttuurillisesti erilaisiksi. (Hammar-Suutari 2009, 70; 83). 

2.1 Monikulttuurinen sosiaalityö 

Kukin aika aiheuttaa omaa tulkintaa sosiaalihuollon alasta ja sisällöstä (Haverinen, 

Kuronen & Pösö 2014, 9). Myös Merja Aniksen (2008, 14) mukaan sosiaalityön asian-

tuntijuus määritellään jokaisella aikakaudella ajankohdan itseymmärrykseen ja omiin 

lähtökohtiin perustuen. Nykyään sosiaalityö on globalisoituneen yhteiskunnan osa. 

Sosiaalityöntekijät kohtaavat luonteeltaan monikulttuurisia ja ylikansallisia sosiaali-

sia tarpeita sekä sosiaalisia ongelmia. Sosiaalityöntekijät joutuvatkin laajentamaan tie-

tämystään ja asiantuntemustaan vastaamaan erilaisten asiakasryhmien, kuten maa-

hanmuuttajien ja uusien etnisten vähemmistöryhmien tarpeisiin, jotka ovat muutta-

neet Suomeen eri syistä, asuneet erilaisissa sosiaalisissa ja poliittisissa olosuhteissa 

muualla maailmassa ja mahdollisesti kokeneet vakavia menetyksiä ja traumaattisia 

tapahtumia elämänsä aikana. Yhteiskunnallisten ongelmien ja yhteiskunnallisten tar-

peiden lisäksi ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien sekä globaalin vastuun nä-

kökulmat ovat tulleet entistä tärkeämmiksi huomioida. (Anis & Turtiainen 2021, 2-3.)  

 

Maahanmuutto muuttaa lähtö- ja tulomaita kulttuurillisesti ja yhteiskunnalli-

sesti, minkä lisäksi se muuttaa myös muuttajia ja ihmisiä heitä vastaanottavissa 
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maissa (Malin 2011, 201). Sosiaalityön toimintaympäristössä maahanmuutto merkit-

see sitä, että on tarve tiedostaa erilaisten ihmisten kohtaamisissa syntyviä uudenlaisia 

yhteiskunnallisia ilmiöitä (Anis 2008, 14). Maahanmuuton eri muodot tuovat myös 

päättäjien ja työntekijöiden eteen kysymyksiä, joiden ratkaiseminen edellyttää uuden-

laista tietoa niistä ilmiöistä, joita pakko- ja vapaaehtoiseen muuttoon liittyy (Turtiai-

nen 2014, 74). Kirsi Juhilan (2008, 35) mukaan maahanmuuttajatyö on koko ajan yleis-

tyvä käsite. Maahanmuuttajatyössä kyse on moniammatillisesta työstä, jossa sosiaali-

työntekijöillä on enenevässä määrin vastuita ja rooleja. Laki maahanmuuttajien ko-

touttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta raamittaa työtä. Yhteensovitta-

misvastuu sekä yleisvastuu kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä sekä seu-

rannasta määritellään kunnan tehtäväksi. Tämän lisäksi kunnan odotetaan järjestävän 

erilaisia kotoutumista tukevia ja edistäviä toimenpiteitä sekä palveluja maahanmuut-

tajille. Tästä toiminnasta löytyy luontevasti myös sosiaalityön paikka. Kotouttamis-

prosessissa maahanmuuttajan oma vastuu suomalaiseen yhteiskuntaan sisälle pääse-

misessä ja integroimisessa korostuu. Prosessin tukemisessa kotouttamislaki tarjoaa vi-

ranomaisille välineitä. (Juhila 2008, 35-36.) Suomi on sitoutunut antamaan kansainvä-

listä suojelua sitä tarvitseville henkilöille kansainvälisin sopimuksin. Niin Geneven 

vuoden 1951 pakolaissopimus eli pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus 

kuin muutkin kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja EU-lainsäädäntö ovat perus-

tana. (Turvapaikanhakijat ja pakolaiset 2021.)  

 

Suomeen suuntautuvan maahanmuuton historia on pitkä. Suomi olikin varsin 

monikulttuurinen jo ennen toista maailmansotaa ja maahanmuutto toisen maailman-

sodan jälkeen oli 1990-luvulle saakka pääasiassa muuttoa, joka tapahtui perhesyistä. 

Vuonna 1985 Valtioneuvosto teki ensimmäisen kiintiöpakolaisten vuosittaista vas-

taanottoa koskevan periaatepäätöksen. (Hiitola, Anis & Turtiainen 2018, 6-7.) Myös 

ideologinen muutos ja maailmanlaajuinen talouskriisi vuodesta 2008 lähtien ovat luo-

neet jännitteitä modernille hyvinvointivaltiolle, joka on ollut Pohjoismaisen politiikan 

keskipiste 1970-luvulta lähtien. Toinen hyvinvointivaltion rakenneuudistuksen maa-

merkki oli vuosi 2015, jolloin turvapaikkahakemusten määrä kasvoi kaikissa Pohjois-

maissa merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tämän seurauksena Pohjois-

maat tiukensivat turvapaikan myöntämistä ja pakolaisten perheiden yhdistämistä 

koskevia lakejaan ja politiikkaansa monien muiden Euroopan maiden kanssa. (Turti-

ainen ym. 2020, 1.) Etenkin vuodesta 2015 alkaen ovatkin maahanmuutosta ja moni-

kulttuurisuudesta käydyt poliittinen- ja kansalaiskeskustelu olleet vilkkaita ja kult-

tuurinen monimuotoistuminen sekä maahanmuuton lisääntyminen on suomalaisen 

yhteiskunnan kehityksen kannalta nähty niin myönteisten mahdollisuuksien kuin uh-

kien kautta (Hiitola ym. 2018, 6).  Suomeen kohdistuvan maahanmuuton syyt perus-

tuvat edelleen määrällisesti eniten perhesyihin, opiskeluun ja työhön ja puolestaan 
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pakolaismäärät eivät edelleenkään ole suuria vaan suhteellisen pieniä (Hiitola ym. 

2018, 7).  

 

Työstä, jota on tehty maahanmuuttotaustaisten ihmisen kanssa, on kertynyt pal-

jon kokemusta ja tietoa vuosikymmenen ajan. Monikulttuurista työtä viranomaista-

käytäntöinä ja hankkeina sekä usein myös maahanmuuttajataustaisten ihmisten itse 

esille nostamista lähtökohdista käsin on kehitetty niin kunnissa, järjestöissä kuin kir-

koissa ja uskonnollisissa yhteisöissä. (Hiitola ym. 2018, 8.) Maahanmuuttotaustaisia 

ihmisiä käsittelevää tutkimusta löytyy Suomesta runsaasti eri näkökulmista katsot-

tuna. Esimerkiksi Hammar-Suutari (2009) tarkastelee väitöskirjassaan kulttuurisen 

monimuotoisuuden vaikutuksia viranomaistyöhön Suomessa, kuten suomalaisten vi-

ranomaisten valmiuksia kulttuurillisesti erilaiseksi kokevien asiakkaiden kohtaami-

sessa ja työn muuttumisen ja asiakaskunnan monimuotoistumisen aiheuttamaa vir-

kailijoiden sopeutumisprosessia. Aniksen (2008) tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa 

tietoa maahanmuuttajia koskevista erityiskysymyksistä suomalaisessa lastensuojelun 

sosiaalityön kontekstissa sekä tuottaa tietoa näiden kysymysten käsittelystä. Karina 

Horsti (2005) taas tarkasteli väitöskirjassaan monikulttuurisuutta ja turvapaikanhaki-

joita journalismissa. Yksi näkökulma maahanmuuttajia koskevaan tutkimukseen on 

myös työllistyminen. Esimerkiksi Annika Forsanderin (2002) tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää, miten maahanmuuttajaryhmät sijoittuivat työmarkkinoille sen jälkeen, 

kun he olivat asuneet maassa useamman vuoden ja Jukka Könösen (2014) tutkimuk-

sen tarkastelun kohteena ovat ulkomaalaisen työnteon lisäksi oikeudellinen asema 

vaiheessa maahantulon ja pysyvän oleskeluluvan saamisen välillä. Pasi Saukkosen 

(2017) katsauksessa taas tutkitaan kotoutumisen seurantajärjestelmän kehittämistä 

spesifisti Helsingin kaupungilla ja katsaus tarjoaa konkreettisia kehittämisehdotuksia 

kotoutumisen suunnitelmallisemman seurannan kehittämiseksi.  Yksittäisen väitös-

kirjojen ja tutkimusten lisäksi on tehty muun muassa erilaisia kokoavia katsauksia. 

Esimerkiksi Turvapaikka Suomesta? -julkaisussa tutkitaan vuoden 2015 turvapaikan-

hakijoita ja turvapaikkaprosesseja Suomessa, kuten kyseisten turvapaikanhakijoiden 

Suomeen tuloa, eri viranomaisten toimintaa, hakuprosessin aikaisia käytäntöjä ja hal-

lintaa ja turvapaikkaprosessin aikaisia kokemuksia. 

 

Sosiaalityö monikulttuurisessa kontekstissa merkitsee uusia ja erilaisia haasteita 

käytännön toimijoille (Bø 2015, 562). Bø (2015) käsittelee artikkelissaan näitä moni-

kulttuurisen sosiaalityön haasteita Norjassa. Aineistona on sosiaalityöntekijöiden 

haastatteluja. Kulttuurisesti monimuotoista väestöä palvelevat sosiaalityöntekijät 

muun muassa tapaavat asiakkaita, jotka eivät puhu viraston kieltä tai asiakkaita, joilla 

on erilainen kulttuuritausta kuin mihin työntekijät ovat tottuneet. Lisäksi he tapaavat 

asiakkaita, jotka kärsivät posttraumaattisista pakolaiskokemuksista sekä asiakkaita, 
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jotka saattavat olla kokeneet rasismia ja syrjintää ihonvärinsä vuoksi. Esimerkkejä kes-

keisistä haasteista ovatkin yhteisen kielen puutteen aiheuttamat kommunikaatiohaas-

teet, erilaisten kulttuuristen käyttäytymiskoodien aiheuttamat kommunikaatiohaas-

teet sekä kulttuurillisiin eroihin ja perhekäsityksiin liittyvät haasteet. Kohderyhmien 

sosiaalityöntekijät olivat lisäksi todenneet, että etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla 

asiakkailla oli useita terveysongelmia. Nämä sisälsivät muun muassa fyysisiä terveys-

ongelmia, kuten päänsärkyä ja selkävaivoja, mielenterveysongelmia ja posttraumaat-

tisia oireita. Sosiaalityöntekijät olivat saaneet vaikutelman, että maahanmuuttaja- ja 

pakolaisasiakkaiden joukossa oli enemmän sairaus- ja terveysvalituksia kuin etnisten 

norjalaisten asiakkaiden keskuudessa. (Bø 2015, 562-568.)  

 

Suomessa niin kokemukset arkipäivän rasismista, yhteisön ja perheen merkit-

tävä ja osin ristiriitainenkin rooli kuin ymmärtämisvaikeudet liittyen kieleen, kulttuu-

riin ja valtayhteiskunnan toimintaan ovat esimerkkejä maahanmuuttajien erityiskysy-

myksistä (Anis 2008, 6). Sekä asiakkaiden että viranomaisten näkökulmasta kulttuu-

rien väliset kohtaamiset koettiin turhauttavina, mihin oli usein syinä niin kohtaamat-

tomuus palvelun tarpeiden ja tarjonnan välillä kuin kielivaikeudet ja kulttuuriksi tun-

nistettujen piirteiden vuorovaikutukseen tuomat haasteet. Erilaisuutta asiakaspalve-

lutilanteisiin toivat virkailijoiden näkemysten mukaan myös tekijät, jotka liittyivät 

ymmärtämiseen, käytökseen, ulkonäköön ja asiointivalmiuksiin. (Hammar-Suutari 

2009, 8-9.) Haasteita ovat lisäksi, että asiakkaan tarpeita ei välttämättä tunnisteta pal-

velujärjestelmässä tai tarpeet voidaan tulkita väärin. Palveluista tarjottu tieto ei myös-

kään tule aina ymmärretyksi tai sitä ei saada tarpeeksi tai palveluita ei haluta ottaa 

vastaan. (Hiitola ym. 2018, 8; Malin 2011.) On huomionarvoista, että syrjinnän vastai-

nen sekä rasismia tiedostava ja huomioiva sosiaalityö eivät ole saaneet jalansijaa Poh-

joismaiden sosiaalityössä. Näitä eroja voivat selittää erilainen maahanmuuton ja etni-

sen monimuotoisuuden historia sekä erilaiset hyvinvointiyhteiskunnan kehittymisen 

mallit. (Hiitola ym. 2018, 9; Pringle 2010.) Pohjoismaisten yhteiskuntien sosiaalityössä 

korostetaan selkeämmin universalistista periaatetta koskien kaikille tarjottavia sa-

manlaisia palveluita ja tukea, mikä jättää vähemmän tilaa etnisten vähemmistöjen eri-

tyistilanteiden huomioimiselle, minkä lisäksi yhteiskuntaan integroituminen nähdään 

keskeisenä lähtökohtana (Hiitola ym. 2018, 9; Eliassi 2017, 6; Pringle 2010, 32). Myös 

Berg (2012, 29) toteaa suomalainen sosiaalityön perustuvan vaatimuksille tasa-arvosta 

ja muodollisesta yhdenvertaisuudesta. Sosiaalityöllä on kaksoistehtävä elämäntilan-

teiden ja tarpeiden luokittelemisessa tasapuolisuuden saavuttamiseksi ja samanaikai-

sesti näiden käsittely ainutkertaisina ja yksilöllisinä (Mt., 29). 

 

Huomiot liittyen palvelujärjestelmän kohtaamattomuuteen eivät kuitenkaan ole 

vain suomalainen yksittäisilmiö (Hiitola ym. 2018, 9). Esimerkiksi Katarzyna Olcón 
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(2019) teki kirjallisuuskatsauksen saadakseen kattavaa kuvaa monikulttuurisessa so-

siaalityössä saavutetusta tietämyksen ja kehityksen tasosta Yhdysvalloissa. Hän tar-

kasteli kymmenen vuoden ajanjaksoa. Kirjallisuuskatsauksen avulla kävi ilmi, että ro-

dullisen ja etnisen vähemmistön asiakkaat kokivat edelleen syrjäytymistä ja raportoi-

vat heikosta tyytyväisyydestään palveluihin. Palveluntarjoajat taas kohdistivat jännit-

teitä ja ennakkoluuloja monikulttuurista käytäntöä kohtaan, mitä pahensi työnanta-

jien kulttuurisen kompetenssin eli osaamisen vähäisyys. Katsauksen ongelmalliset ha-

vainnot viittaavat siihen, että tämänhetkisiä lähestymistapoja kulttuuriseen kompe-

tenssiin on ehkä tarkasteltava uudelleen. Monet rodullisiin ja etnisiin vähemmistöihin 

kuuluvat asiakkaat ilmoittivat kokeneensa sosiaalityöntekijöiden ja muiden auttavien 

ammattilaisten taholta syrjäytymistä, syrjintää, ennakkoluuloja ja mikroaggressioita. 

Samaan aikaan ympäristö, jossa palveluntarjoajat työskentelivät, vaikutti jättävän 

huomiotta tai jopa jatkavan näitä negatiivisia asiakaskokemuksia. Kulttuurisesti sen-

sitiivisten palvelujen rakenteellisia esteitä olivat institutionaalisen rasismin erilaiset 

ilmenemismuodot, vähäinen tieto ja tietoisuus monikulttuurisista asioista, resurssien 

puute eri väestöryhmiä palvelevissa ympäristöissä sekä työnantajien monikulttuuris-

ten taitojen tunnustamisen puute. Huolimatta siitä, että palveluntarjoajat olivat sitou-

tuneet kulttuuriseen osaamiseen, saattoivat he henkilökohtaisella tasolla kokea moni-

kulttuurisessa käytännössä erilaisia jännitteitä ja ennakkoluuloja. Nämä jännitteet ja 

ennakkoluulot liittyivät etuoikeuksiin ja vallan dynamiikkaan. Usein nämä palvelun-

tarjoajat sovelsivat siten omia kulttuurisia uskomuksiaan ja arvojaan ohjaamaan asi-

akkaisiin kohdistuvia interventioita ja arvioita. (Olcón 2019, 7, 24-25.)  

2.2 Pakolaisuudesta ilmiönä 

Pakolaiset ovat uuteen maahan ja mahdollisesti hyvinkin erilaiseen kulttuuriseen ym-

päristöön tullessaan monessa suhteessa kuin kuka tahansa maahanmuuttaja maasta 

toiseen muuttamisen vaatiessa aina sopeutumista ja monia erilaisia selviytymiskei-

noja (Kokkonen 2010, 13).  Castaneda ym. (2018, 49) sanovatkin pakolaisuuden olevan 

ilmiönä monitasoinen. Pakolaisuus on ilmiönä myös maailmanlaajuinen ja se kosket-

taa vuosittain miljoonia ihmisiä (Kokkonen 2018, 99). Turvapaikanhakijana tai pako-

laisena oleminen tai niiksi tuleminen on kriittinen elämäntapahtuma. Se ei kuitenkaan 

ole ainoa asia, mihin tulee kiinnittää huomiota, koska pakolaisilla ja turvapaikanhaki-

joilla on myös muita kiinnostuksenkohteita, identiteettejä, elämänprojekteja ja huo-

lenaiheita. Näitä kaikkia ei tule liittää osaksi pakolaisuutta tai turvapaikanhakua. 

(Boccagni & Righard 2020, 378.) Pakolaisuus koskettaa myös lapsia, sillä Merja Anik-

sen ja Riti Esbergin (2018, 189) mukaan osan lapsista täytyy lähteä pakomatkalle ilman 

vanhempiaan tai muuta huoltajaa. Yksin matkustavista pakolaislapsista käytettävät 
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termit ovat erilaisia ja nämä erot liittyvät siihen, korostuuko niissä vanhemmista 

eroon joutumisen haavoittuvuus vai lapsen oma lähtöpäätös ja toimijuus. Termejä 

ovat esimerkiksi yksin ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevat alaikäiset tai lapset, il-

man huoltajaa tulevat alaikäiset tai lapset, erotetut lapset tai itsenäiset nuoret siirto-

laiset. (Anis & Esberg 2018, 189-190.) Tässä maisterintutkielmassa en ole rajannut pa-

kolaisten parissa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä sen perusteella, minkä ikäisten 

asiakkaiden kanssa he työskentelevät vaan he ovat työskennelleet erilaisissa toimin-

taympäristöissä ja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.  

 

Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valti-

osta hakevaa henkilöä, kun taas pakolainen on henkilö, jolla on oikeus maassa oleske-

luun joko pysyvästi tai väliaikaisesti, koska hänelle on jo myönnetty turvapaikka. Suo-

messa pakolaisasema on lisäksi henkilöillä, jotka otetaan Suomeen vastaan ilman Suo-

messa tapahtuvaa turvapaikanhakua niin sanottuina kiintiöpakolaisina eli YK:n pa-

kolaisjärjestön esityksestä pakolaiskiintiöstä. Pakolaisuuden taustalla voi olla monia 

erilaisia syitä. Nämä syyt voivat olla esimerkiksi vaino, sota, kansainvälinen konflikti 

tai luonnonkatastrofit, jotka pakottavat ihmiset muuttamaan pois kotimaastaan. Maa-

ilman pakolaisista yli puolet on lähtöisin kolmesta maasta, jotka ovat Etelä-Sudan, Af-

ganistan ja Syyria. Maailman pakolaisista merkittävä osa on paossa kotimaansa sisällä, 

mutta osa joutuu vainon ja konfliktien vuoksi lähtemään kotimaastaan. Yleisimmin 

he lähtevät joihinkin naapurimaista ja muun muassa Eurooppaan harvemmin. Pako-

laisista jotkut ovat viettäneet vuosia elämästään pakolaisleireillä ja jotkut ovat voineet 

viettää siellä koko elämänsä. Noin kymmenes ulkomaalaistaustaisesta Suomen väes-

töstä on saapunut maahan kiintiöpakolaisena tai turvapaikanhakijana, minkä lisäksi 

moni heidän perheenyhdistämisen kautta tulleista perheenjäsenistä on tullut saman-

laisista olosuhteista, vaikka he eivät virallisesti olekaan pakolaisia. (Castaneda ym. 

2018, 49-50.) 

 

Tarkasteltaessa pakolaisten maasta toiseen muuttamista ja heidän elämänmuu-

toksiaan on otettava huomioon, että he ovat joutuneet jättämään entisen kotimaansa 

pakosta, eivätkä välttämättä ole valinneet kohdemaataan niin kutsuttujen vetävien 

ominaisuuksien perusteella (Kokkonen 2010, 13). Castanedan ym. (2018, 3) mukaan 

pakolaisuus onkin kokemuksena ihmiselle hyvin traumaattinen. Pakolaisuuteen sisäl-

tyy niin luopumista kotimaasta, läheisistä ihmisistä, omasta kodista, työstä ja elämästä, 

joka on siihen mennessä rakennettu. Lisäksi omat ja läheisten väkivaltakokemukset, 

vaino, pelko hengissä selviytymisestä ja kidutus voivat edeltää pakolaisuutta. Kiin-

tiöpakolaiset ovat joutuneet usein elämään vuosien ajan todella vaikeissa oloissa il-

man, että heillä on tietoa tulevaisuudestaan ja puolestaan turvapaikanhakijoiden pa-
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komatka on voinut olla vaarallinen tai he eivät ole matkasta selvinneet. Elämän raken-

taminen uudelleen vieraassa ympäristössä ilman kyseisen ympäristön kielitaitoa on 

maahanmuuton jälkeen kuormittavaa ja haastavaa. Kaikista näistä stressitekijöistä ai-

heutuu helposti psyykkisiä ongelmia ja sairastumista. (Castaneda ym. 2018, 3.) Muu-

tosprosessi, joka johtuu maasta toiseen muuttamisesta, näyttääkin olevan erityisen 

raskas pakolaisille, sillä heillä ei pakoon johtavien tapahtumien keskellä erityisemmin 

ole etukäteen aikaa valmistautua muutokseen ja elämään uudessa ympäristössä (Kok-

konen 2010, 14). 

 

Eveliina Lyytinen (2019, 22) toteaa pakolaistutkimuksen ja pakkomuuttotutki-

muksen olevan tutkimuskenttinä kasvavia ja monesti ne nähdään myös niin limittäi-

sinä tutkimusaloina, että niistä saatetaan puhua synonyymeina. Näiden tutkimusten 

yhteys laajempaan muuttoliiketutkimukseen on tiivis. Suomessa pakolaistutkimus on 

käytetympi termi. Sekä kamppailu liittyen tiedontuottamisen periaatteisiin että pak-

koon perustuvan muuton luonne ovat määrittäneet alan tutkimuksen kehitystä. Tut-

kimusta liittyen pakolaisuuteen on tehty 1920-luvulta lähtien ja 1990-luvun aikana 

pakkomuuttotutkimus muuttui niin tutkimusaiheiltaan kuin teoreettiselta lähesty-

mistavaltaan. Behavioraalinen mikrotason tutkimus, joka huomioi muuttajan toimi-

juuden, kehittyi strukturalistisen makrotason tutkimuksen rinnalle. Alan tutkimusta 

tehdään niin monitieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja -hankkeissa kuin eri tieteenalo-

jen sisällä. (Lyytinen 2019, 22-23.) Keskeinen tutkimuskohde erityisesti kansainväli-

sesti näyttää olevan pakolaisten erilaisten traumaattisten kokemusten tutkiminen ja 

niiden vaikutus pakolaisten elämään ja hyvinvointiin. Tutkimukset, joita on tehty eri 

puolilta maailmaa lähtöisin olevien pakolaisten keskuudessa näyttävät osoittavan, 

että pakolaisten erilaisiin fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin ovat yhteydessä vakavat 

traumaattiset tapahtumat niin ennen pakenemista kuin paon aikana (Kokkonen 2010, 

14).  

 

Nykyiset tutkimukset osoittavat sekä ennen pakoa että sen jälkeen ilmenevien 

seikkojen vaikuttavan pakolaisten hyvinvointiin ja siis oletettavasti myös vuorovai-

kutussuhteisiin (Kokkonen 2010, 16). E. Montgomery (2011) on neljään empiiriseen 

tutkimukseen perustuvassa kirjallisuuskatsauksessaan tutkinut Tanskaan saapunei-

den nuorten pakolaisten traumaa, maanpakoa ja mielenterveyttä. Tutkimuksen tulok-

sena oli, että lasten reaktiot eivät välttämättä liittyneet spesifisti posttraumaattiseen 

stressihäiriöön. 77 prosenttia kärsi ahdistuksesta, unihäiriöistä ja masentuneesta mie-

lialasta saapuessaan. Unihäiriöt (esiintyvyys 34 %) ennustettiin ensisijaisesti väkival-

taisen perhehistorian perusteella. Seurannassa 25,9 % kärsi kliinisesti merkittävistä 

psykologisista oireista. Traumaattiset kokemukset ennen saapumista ja stressaavat ta-
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pahtumat maanpaon aikana ennustivat sisäistettyä käyttäytymistä, kun taas väkival-

lan todistaminen ja toistuvat koulunvaihdokset maanpaon aikana ennustivat ulkois-

tettua käyttäytymistä. Kouluun osallistuminen, tanskalaiset ystävät, kielitaito ja äidin 

koulutus ennustivat vähempiä pitkäaikaisia psyykkisiä ongelmia. Tutkimuksen joh-

topäätöksinä voidaan todeta, että psykologiset ongelmat ovat yleisiä pakolaislapsilla, 

mutta niiden laajuus pienenee ajan myötä maanpaossa. Lasten traumaattinen tausta 

vaikuttaakin vain rajoitetusti määrittävän heidän pitkän aikavälin mielenterveytensä, 

kun taas maanpakoon liittyvät stressinaiheet, mukaan lukien syrjintä, näyttävät ole-

van ensiarvoisen tärkeitä. Traumaattinen kokemus ennen saapumista on tärkein las-

ten lyhytaikaisen reaktion kannalta, kun taas maanpaossa elämän eri osa-alueet ovat 

tärkeitä sen suhteen, mikä on lasten kyky toipua varhaisessa vaiheessa tapahtuneesta 

traumatisoitumisesta. (Montgomery 2011, 1.) Dalgaardin ym. (2016, 86) tutkimuksessa 

ei-traumatisoituneet lapset, joiden vanhemmat olivat traumatisoituneita pakolaisia, 

olivat psykososiaalisesti huonommin sopeutuneita kuin ikätoverinsa. Tutkimus tuki 

hypoteesia, jonka mukaan trauman siirtyminen sukupolvesta toiseen liittyy häiriinty-

miseen lasten kiintymyssuhdetyylissä (Mt., 86). 

 

Bjertrup ym. (2018) ovat tutkineet pakolaisten mielenterveyttä ja sosiaalisen kär-

simyksen kertomuksia Euroopan unionin rajan sulkemisen jälkeen maaliskuussa 2016. 

Kreikkaan oli saapunut suuri määrä pakolaisia vuonna 2015, mutta rajan sulkeminen 

esti pakolaisten suositun reitin Euroopan halki ja jätti suuren määrän pakolaisia ju-

miin Kreikkaan. Tutkimuksen tuloksina oli, että pakolaiset kertoivat kokeneensa epä-

varmuutta ja hallinnan puutetta nykyisestä elämästään ja tulevaisuudestaan, mikä ai-

heutti psykososiaalista ahdistusta ja kärsimystä. Elämän passiivisuus pakolaisleireillä 

lisäsi merkityksettömyyden ja voimattomuuden tunteita. Keskeisten sosiaalisten ver-

kostojen häiriintyminen ja vuorovaikutuksen puuttuminen ympäröivän kreikkalaisen 

yhteiskunnan kanssa johtivat eristyneisyyden ja epätervetulleeksi kokemisen tuntei-

siin. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että Kreikan pakolaiset kokevat psykososiaalista 

ahdistusta ja sosiaalista kärsimystä epävarman ja häiriintyneen elämänsä sekä sosiaa-

listen verkostojen menettämisen seurauksena. Nopeammat ja läpinäkyvämmät turva-

paikkamenettelyt, mielekkään ja voimaannuttavan toiminnan kehittäminen sekä so-

siaalisen vuorovaikutuksen edistäminen ympäröivän yhteiskunnan kanssa helpottai-

sivat heidän psykososiaalista kärsimystään. (Bjertrup ym. 2018, 53.) Keskeisenä mie-

lenkiinnon kohteena pakolaisten traumoihin liittyvässä tutkimuksessa näyttävät 

myös olevan kidutuskokemukset ja pakolaisten resilienssi. Kidutuksen tiedetään vai-

kuttavan yksilön lisäksi hänen perheeseensä, sillä muut perheenjäsenet ovat saatta-

neet altistua kidutukselle toissijaisesti esimerkiksi siitä kuulemalla (ks. esim. Montgo-

mery 2004, 349; Suhaiban ym. 2019, 10). Suhaibanin ym. (2019) kirjallisuuskatsaukseen 
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perustuvassa artikkelissa kävi ilmi, että pakolaismiehet olivat todennäköisesti koke-

neet kidutusta useammin, vaikka naistenkin osuus oli suuri. Tärkeää on sen ymmär-

täminen, että kidutus ei välttämättä jätä fyysisiä jälkiä, koska sen muodot eivät rajoitu 

vain fyysisiin muotoihin (Suhaiban ym. 2019, 10). Resilienssin taas on havaittu olevan 

dynaaminen prosessi, joka on konteksti- ja aikasidonnainen (Sleijpen ym. 2017, 348). 

Sleijpen ym. (2017) tekivät haastattelututkimuksen 16:lle hollantilaiselle nuorelle pa-

kolaiselle. Data-analyysi paljasti neljä resilienssistrategiaa, jotka olivat toimiminen it-

senäisesti, esiintyminen koulussa, ikätovereiden ja vanhempien tuen havaitseminen 

sekä osallistuminen uuteen yhteiskuntaan. Nämä strategiat vaikuttivat positiivisesti 

resilienssiin, sillä ne auttoivat nuoria pakolaisia muun muassa vahvistamaan vallan ja 

kontrollin tunnettaan ja kiinnittämään huomiota muihin asioihin. Vanhemmat ja ka-

verit tarjosivat tarvittaessa tukea, joka oli merkityksellistä. Uuteen yhteiskuntaan in-

tegroitumisella taas oli myönteisiä vaikutuksia. (Sleijpen ym. 2017, 354-359.) 

 

Jo vuonna 2003 Andre Sourander on todennut, että lapsipakolaisperheiden mie-

lenterveys turvapaikka-aikana on laiminlyöty tutkimusalue psykiatriassa. Artikke-

lissa kuvataan kymmenen Suomen vastaanottokeskuksessa asuvan pakolaisperheen 

tilannetta. Myös tämä tutkimus osoittaa, että aikuisilla pakolaisilla on korkeita määriä 

masennukseen ja posttraumaattiseen stressihäiriöön liittyviä oireita. Tapauskuvauk-

set viittaavat siihen, että turvapaikka-aikana monet lapset ja perheen aikuiset eivät ole 

posttraumaattisessa tilanteessa, vaan he elävät jatkuvasti ahdistavassa tilanteessa. 

Turvapaikanhakijoiden keskuudessa suurin ahdistus näytti olevan karkotuksen pelko 

ja perheenjäsenistä eroaminen. Suurin osa aikuisista ja kaikki lapset eivät olleet saa-

neet minkäänlaista psykiatrista tai psykoterapeuttista arviointia tai hoitoa. Oli toden-

näköistä, että nykyiset menettelyt turvapaikanhakijoiden käsittelemiseksi lisäsivät 

stressiä, perheiden hämmennystä ja psykiatrisia ongelmia jo traumatisoituneissa pa-

kolaisperheissä. (Sourander 2003, 203.) Puolestaan Joanne Haldanen ja Angela Nicker-

sonin (2016) tutkimuksessa otettiin huomioon myös pakolaisten sukupuoli.  Löydök-

set osoittavat, että mies- ja naispakolaiset voivat osoittaa erityyppisiä reaktioita eri-

tyyppisiin traumoihin: ihmissuhdetraumat vaikuttavat voimakkaasti naisten mielen-

terveyteen ja ei-ihmisten väliset traumat näyttävät olevan erityisen keskeisiä miehille. 

Vaikka tämän suhteen selvittämiseksi suuremmassa otoksessa tarvitaan lisätutkimuk-

sia, näillä löydöillä voi olla merkittäviä kliinisiä vaikutuksia. Sen ymmärtäminen, 

kuinka erilaiset traumahistoriat voivat aiheuttaa riskiä sairastua psyykkisiin häiriöi-

hin miehillä ja naisilla, voi esimerkiksi saada kliinisiä palveluita kiinnittämään huo-

miota resurssien jakamiseen. Näin traumatisoituneita henkilöitä voidaan auttaa toi-

pumisen ja uudessa ympäristössä sopeutumisen suhteen.  (Haldane & Nickerson 2016, 

463-464.)  
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2.3 Pakolaisten parissa tehtävän sosiaalityön erityisyydestä 

Maailman pakolaistilanne koskettaa myös suomalaisia viranomaisia ammatillisessa 

mielessä useammin kuin aikaisemmin ja viranomaiset ovat usein ensimmäisenä vas-

tassa riippumatta siitä, saapuuko ihminen Suomeen turvapaikanhakijana vai kiin-

tiöpakolaisena (Kokkonen 2018, 99). Kansainvälisen muuttoliikkeen lisääntyessä sosi-

aalityöntekijät eivät ole vain kohdanneet kasvavaa monimuotoisuutta, vaan myös syr-

jäytymisen, trauman ja maahanmuuton valvonnan vaikutuksia palvelunkäyttäjiensä 

elämään (Käkelä 2020, 425). Sosiaalityöntekijöillä onkin osana institutionaalista ja am-

matillista tehtäväänsä ollut keskeinen ja moninainen rooli turvapaikanhakijoiden, pa-

kolaisten ja muiden siirtymään joutuneiden henkilöiden tarpeiden, oikeuksien ja vaa-

timusten käsittelyssä. Heidän panoksensa kansalaisyhteiskunnan järjestöissä ja liik-

keissä on usein ollut yhtä merkittävä kuin paikallisviranomaisissa ja muissa viralli-

sissa hyvinvointivirastoissa. Silti sosiaalityön käytäntöä turvapaikanhakija- ja pako-

laisasiakkaiden kanssa kaikissa muodoissaan ei ole aina kuvattu niin hyvin kuin pi-

täisi. Vaikka sosiaalityöllä pakolaisten parissa on monia yhteisiä piirteitä ja ongelmia 

sosiaalityöhön maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen kanssa yleensä, sillä on 

myös omat erityispiirteensä. (Boccagni & Righard 2020, 375.) Bergin (2012, 14) mukaan 

pakolaisasiakkaiden kanssa tehtävää sosiaalityötä ohjaavat samat eettiset ja ammatil-

liset periaatteet kuin kantaväestönkin kanssa, mutta omia haasteitaan työhön tuovat 

pakolaisuuteen liittyvät asiat, monikulttuurisuus ja monien erityistarpeiden kohtaa-

minen samanaikaisesti. 

 

Pakolaisten ja erittäin liikkuvan väestön parissa tehtävällä sosiaalityöllä on oma 

monimutkaisuutensa. Se sisältää erilaisia asiantuntemusalueita – sosio-oikeudellisia 

unohtamatta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon osaamisalueita – ja jättää vain vähän 

tilaa auttamissuhteille, jotka muodostuvat pitkäaikaisen yhteistyön kautta kansalai-

suuden omaavien asiakkaiden kanssa. Se sisältää siis kriittisen ymmärryksen raken-

teellisten epätasa-arvojen lisääntymisestä, josta on saatu tietoa myös pakolaistutki-

muksesta ja pakkomuuttotutkimuksesta, mutta myös ymmärrystä rodullisuudesta ja 

sen vaihteluista tilassa ja ajassa. Käytännössä on kaikkea muuta kuin toivottavaa, että 

sosiaalityöntekijät selviävät tästä monimutkaisuudesta vain tai ensisijaisesti oppi-

malla työssä, kuten useat tutkimukset osoittavat. (Boccagni & Righard 2020, 380.) Ber-

gin (2012, 14) mukaan sosiaalityön luonne pakolaisasiakkaiden kanssa onkin ristirii-

tainen ja ammatillisesti haastava. Pakolaisten ja viranomaisten väliset kohtaamiset ja 

vuorovaikutussuhteet sekä erilaiset vuorovaikutustilanteet näyttäytyvät paikkana, 

jossa viranomaisten on luovittava ristiaallokossa oman ammatillisuutensa ja suurten 

tuen tarpeiden välillä (Kokkonen 2018, 119). Ammattilaisten ja päättäjien on tärkeä 

ymmärtää pakolaisuutta sekä siihen liittyvää mahdollista traumatisoitumisen ilmiötä 
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ja tiedostaa kuorma, jota ne synnyttävät psyykkiselle hyvinvoinnille. Näiden lisäksi 

on tärkeää ymmärtää osana mahdollisesti kasvanuttakin palveluntarvetta erilaiset 

menetykset, pakolaisuuden moninainen taakka sekä haasteet, joita uusi kotimaa tuo 

mukanaan. (Castaneda ym. 2018, 51.) Kulttuurisia eroja kunnioittava arvomaailma ja 

ennakkoluuloton asenne ovat pakolaistyön välttämättömiä edellytyksiä (Berg 2012, 

31).  Luottamuksen rakentuminen pakolaisten ja viranomaisten välillä voi viedä pit-

kän ajan ja sen saavuttaminen edellyttää viranomaisilta tietoisia ponnisteluja (Kokko-

nen 2018, 104).  

 

Pakolaisten näkökulmasta voi viranomaissuhteilla ja vuorovaikutuksella erilais-

ten viranomaisten kanssa olla todella suuri merkitys, sillä ne saattavat uuteen ympä-

ristöön sopeuduttaessa toimia eräänlaisena peilinä tai ikkunana (Kokkonen 2018, 99-

100). Kohtaamiset suomalaisessa palvelujärjestelmässä ovat tärkeässä roolissa erityi-

sesti, kun pyritään tukemaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyvinvointia, sillä 

monilta pakolaisilta puuttuu läheisverkostot, joihin turvata. Kotoutumisen ja hyvin-

voinnin kannalta on olennaista, että sosiaalinen tuki ja hyvät kohtaamiset toteutuvat. 

(Hiitola ym. 2018, 8.) Niin mikrotason ilmiöt kuin makrotason ilmiöt, kuten yhteis-

kunnalliset, yhteisöihin liittyvät ja kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat pakolaisten ja 

viranomaisten väliseen vuorovaikutukseen (Kokkonen 2018, 100-101). Vaikka meneil-

lään olevat keskustelut siirtolaisuudesta, maahanmuuttajien kotouttamisesta ja sosi-

aalisesta yhteenkuuluvuudesta ovat johtaneet kasvavaan kirjallisuuteen ja kysyntään 

kulttuurisesta osaamisesta sosiaalityössä, ei juurikaan ole edistytty sopimukseen pää-

semisessä siitä, mitä sosiaalityöntekijöiltä tarkalleen ottaen vaaditaan kulttuurienvä-

lisissä kohtaamisissa (Käkelä 2020, 425). Vaikka viranomaisten ja pakolaisten kohtaa-

misiin sekä sosiaalisen tuen antamiseen ja vastaanottamiseen voi liittyä monia erilai-

sia haasteita, voi niiden lisäksi niihin liittyä myös mahdollisuuksia ja parhaimmillaan 

tukea-antava vuorovaikutus saattaa vahvistaa elämänhallinnan ja hyväksytyksi tule-

misen tunteita henkilöllä, joka on tullut pakolaisena Suomeen (Kokkonen 2018, 100).  

 

Pakolaiset voivat kärsiä monenlaisista kokemuksista, jotka uhkaavat heidän 

luottamuksensa muodostamista toisiin (ks. esim. Morina ym. 2016, 1161). Kati Turti-

ainen (2008) tutkii artikkelimuotoisessa lisensiaatin tutkielmassaan sitä, kuinka pako-

laisprosessin eri vaiheissa luottamus viranomaisia kohtaan rakentuu. Tutkimusaineis-

tona on kymmenen episodista haastattelua, joihin on osallistunut yhteensä 13 kiin-

tiöpakolaista. Pakolaisten luottamukseen liittyvien tarinoiden analyysin tuloksena 

löytyi neljä eri pääkertomustyyppiä. Viranomaisiin liittyvien kertomusten rakentumi-

nen selittyi osittain menneisyyden viranomaiskokemuksilla, minkä lisäksi persoonal-

liset ja kulttuurilliset tekijät vaikuttivat siihen, miten viranomaiskokemukset uudessa 

maassa rakentuivat. Sillä, että omat tavoitteet ja aktiivinen toimijuus mahdollistettiin 
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ja osaaminen ja kulttuuri tunnustettiin, oli selkeimmin vaikutusta luottamuksen ra-

kentumiseen ja sen säilymiseen suomalaisia viranomaisia kohtaan. Myös yksilöllisellä 

kohtelulla, tiedon saamisella, taustojen ymmärtämisellä, avun saamisella, asioiden su-

jumisella, molemminpuolisella tutustumisella ja pitkällä ajalla oli vaikutusta luotta-

muksen rakentumisen kannalta. Selkeimmät esteet luottamuksen rakentumiselle oli-

vat omien tavoitteiden tunnustamattomuus osattomuutena yhteisistä resursseista, 

suomalaisiin viranomaisiin liittyvät riippuvuuden kokemukset sekä lainsäädännölli-

set esteet, jotka liittyivät perheenyhdistämiseen ja suvun yhdessä elämiseen. (Turtiai-

nen 2008, 2.) Pakolaisten vuorovaikutussuhteita ja niiden merkitystä väitöskirjassaan 

tarkastellut Kokkonen (2010) taas on tehnyt näkyväksi pakolaisten ja maahanmuutta-

jien perhesuhteiden ylirajaisuuden eli sen, kuinka vuorovaikutusverkostot ovat usein 

laajoja verkostoja, jotka ulottuvat eri maanosiin ja maihin. Menetettyjen suhteiden 

suuri osuus on esimerkki tyypillisestä pakolaisten vuorovaikutusverkostojen erityis-

piirteestä. Perheenjäsenten ja perheiden maasta toiseen muuttaminen sai aikaan per-

heen sisäisiä vuorovaikutussuhteita kohtaamaan monenlaisia ongelmia ja haasteita, 

mutta toisaalta vuorovaikutussuhteet olivat myös vahvistuneet. (Kokkonen 2010, 190-

191.) 

 

Pratiwin ym. (2020) artikkelissa vertailtiin sosiaalipolitiikan käytäntöjä ja keinoja, 

joita oltiin kohdistettu nuoriin pakolaisiin Suomessa, Italiassa, Isossa-Britanniassa, 

Serbiassa ja Maltalla. Tuloksina oli, että kansalaisjärjestöt toteuttivat suurimman osan 

ohjelmista, jotka kohdistuivat nuoriin pakolaisiin. Suomessa myös julkisen sektorin 

rooli oli merkittävä. Henkilökeskeiset palvelut sekä ohjelmat, jotka perustuivat sosi-

aaliseen tukeen ja taiteeseen, olivat hallitsevia varsinaisissa kohdemaissa eli artikkelin 

tapauksessa Suomessa ja Iso-Britanniassa. Pyrkimykset pakolaisten turvallisuuden 

tunteen ja osallisuuden kokemusten vahvistamiseen ja uuteen asuinympäristöön in-

tegroitumisen edistäminen olivat teemoja, jotka toistuivat usein. (Mt., 514-515.) Fen-

nigin (2021) artikkeli taas tarjoaa katsauksen nykyaikaisiin keskusteluihin, jotka pyö-

rivät mielenterveysinterventioiden kulttuurisen adaptaation ympärillä. Kulttuurinen 

adaptaatio esitetään lupaavana ja pragmaattisena lähestymistapana palvelujen tar-

joamiseen, ja se voi auttaa kliinisiä sosiaalityöntekijöitä suunnittelemaan ja toteutta-

maan toimia, jotka heijastavat pakolaisten paikallisia tarpeita ja tietämystä unohta-

matta kuitenkaan merkittäviä edistysaskeleita tutkimusnäytön ja kliinisen asiantun-

temuksen osalta. Se ei kuitenkaan ole vailla haasteita. Artikkeli hyödyntää kirjalli-

suutta, joka liittyy kulttuuristen ja kontekstuaalisten tekijöiden integroimiseen mie-

lenterveysinterventioihin ja -palveluihin. Artikkelissa käsitellään kulttuuriseen adap-

taatioon liittyvän lähestymistavan kriittisiä kysymyksiä ja kysytään, onko mahdollista 

löytää tasapaino näyttöön perustuvien interventioiden uskollisuuden ja kulttuurisesti 

yhteensopivan hoidon välillä. (Fennig 2021, 964.) 
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Keskittymällä sosiaalityöntekijöiden kokemuksiin kulttuurierojen mukautumi-

sesta ja niistä neuvottelemisesta turvapaikanhakijoiden kanssa, Käkelän (2020) artik-

keli havainnollistaa, kuinka sosiaalityöntekijät siirtyvät kulttuurisen linssin ulkopuo-

lelle ymmärtäessään eroja ja haittoja. Aineistona ovat skotlantilaiset sosiaalityönteki-

jät. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka kulttuuri vaikuttaa edelleen sosiaalityönte-

kijöiden kohtaamisiin palvelunkäyttäjien kanssa, kulttuuristen konfliktien ratkaisemi-

nen vaatii sosiaalityöntekijöitä ymmärtämään ne monimutkaiset valtasuhteet, joiden 

kohteena turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat sekä hoitosuhteen sisällä että sen ul-

kopuolella. (Käkelä 2020, 425.) Vaikka sosiaalityöntekijöiden esimerkit hyvistä käy-

tännöistä heijastavat kumppanuuden, voimaantumisen ja refleksiivisuuden sortoa 

vastustavia periaatteita, lisätutkimusta tarvitaan ymmärryksen saamiseksi siitä, 

kuinka sosiaalityöntekijät voivat työskennellä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

puolesta ammatin yhä rajoittuneemmissa parametreissä (Käkelä 2020, 434). Myös 

Kristina Gustafssonin ja Jesper Johanssonin (2018, 983) suosituksena on, että pakolais-

ten arvokkaan vastaanoton edistämiseksi tulee huolehtia eksistentiaalisista tarpeista 

ja kehittää sukupuoli- ja monimuotoisuusherkkiä käytäntöjä. Tämän lisäksi tulee tun-

nistaa, kuinka maahanmuuttopolitiikka rajoittaa yhteiskunnan kykyä ottaa vastaan 

pakolaisia, mutta vaikuttaa myös vastaanottavien toimijoiden halukkuuteen (Mt., 

983).  

 

Sosiaalityö pakolaisten parissa vaatii erilaisten rakenteiden ja valtasuhteiden 

tunnistamisen lisäksi myös monenlaista kriittisyyttä. Esimerkiksi Dorothee Höl-

scherin ja Vivienne Bozalekin (2012) artikkeli pohjautuu Etelä-Afrikassa sijaitsevassa 

kirkossa tehtyyn etnografiseen tutkimukseen. Se tutkii vakiintuneiden, etuoikeutettu-

jen kirkon jäsenten ja kirkosta suojan saaneiden pakolaisten välisiä suhteita. Tutki-

muksen tavoitteena on edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteen rikastut-

tamista sosiaalityössä pakolaisten ja muiden haavoittuvien ryhmien kanssa Etelä-Af-

rikan epätasa-arvoisen ja polarisoituneen yhteiskunnan kontekstissa. Tutkimuksen 

johtopäätöksinä voidaan todeta, että sosiaalityöntekijät ovat monessa suhteessa yh-

teiskunnan vakiintuneiden ja etuoikeutettujen kerrosten jäseniä. Tästä seuraa, että 

myös sosiaalityöntekijät ovat sekaantuneet erilaisiin epäoikeudenmukaisuuden muo-

toihin ja toisten loukkauksiin. Siksi sosiaalityöntekijöiden on jatkuvasti pohdittava 

refleksiivisesti omaa asemaansa suhteessa epäoikeudenmukaisuuden rakenteisiin ja 

dynamiikkaan, josta he eivät välttämättä ole tietoisia. Erilaiset makrotason epäoikeu-

denmukaisuudet vaativat rakenteellisia ratkaisuja, mutta samaan aikaan sosiaalityön-

tekijöiden tulee pyrkiä edistämään kunnioittavaa rinnakkaiseloa ihmisten välillä ja 

pyrkiä puuttumaan jatkuvasti ja kriittisesti erilaisiin epäoikeudenmukaisuuden ilmai-

suihin, jotka ovat ominaisia tietyille yhteyksille. (Mt., 1093-1110.) 
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Kun pakolaisten määrä maailmanlaajuisesti saavuttaa ennennäkemättömän ta-

son, sosiaalityöntekijöiden kyky tarjota tehokasta ja asianmukaista mielenterveys-

huoltoa tälle väestölle on kriittisempää kuin koskaan (Fennig 2021, 964). Pakolaisuu-

teen liittyvät traumaattiset kokemukset voivat muodostaa pitkäaikaisen mielenter-

veystaakan. Vastaanottajamaiden terveydenhuollon ammattilaisten on otettava nämä 

tosiasiat huomioon pakolaisväestön hoidon suunnittelussa. Altistuminen traumaatti-

sille tapahtumille ennen maahanmuuttoa Suomeen liittyi tutkimuksessa somalitaus-

taisten asiakkaiden korkeampaan henkiseen ahdinkoon, huonompaan terveydenti-

laan, terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja subjektiiviseen elämänlaatuun. (Mölsä 

ym. 2014, 500.) Ihmisoikeus- ja traumakehyksiin pohjautuva sosiaalityön käytäntö voi 

kuitenkin myös olla voimaannuttavaa ja mahdollistavaa. Vaikka molemmat viiteke-

hykset ovat monimutkaisia ja kiistanalaisia, niiden täytäntöönpano "alhaalta" käytän-

nön kautta voi maksimoida sosiaalityön hyödyt sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat 

kokeneet traumoja ja ihmisoikeusrikkomuksia, kuten pakolaistaustaiset ihmiset. Kes-

kustelussa korostetaan, kuinka teoriasta käytäntöön -integraatio vaatii kulttuurien vä-

listä sitoutumista, kriittistä pohdintaa, vuoropuhelua ja ihmisoikeuksien ymmärtä-

mistä "alhaalta". (Nelson ym. 2014, 568.)  

 

Mahdollisesti monenlaisiakin traumoja kohdanneiden pakolaisten parissa teh-

tävä sosiaalityö vaatii ammattilaiselta siis monenlaista osaamista. Kuitenkin myös 

joko tiedostamattaan tai tietoisesti toistuvasti asiakasasioita kotiin tuovat auttajat voi-

vat itse ajan mittaan kokea vakavia seurauksia (Rothschild & Rand 2010, 17). Yksi kes-

keinen teema, joka on vahvasti esillä pakolaisten parissa tehtävässä sosiaalityössä, 

näyttääkin olevan trauman kanssa työskentely, mikä voi pahimmillaan johtaa työnte-

kijän sijaistraumatisoitumiseen tai myötätuntouupumiseen (ks. esim. Rizkalla & Se-

gan 2020; Lusk & Terrazas 2015; Puvimanasinghe ym. 2015).  Myötätuntouupuminen 

on ilmiö, jota keskitytään tutkimaan tässä maisterintutkielmassa. Seuraavassa luvussa 

esitellään maisterintutkielman teoreettista viitekehystä, joka rakentuu myötätuntouu-

pumisen ilmiön sekä työn vaatimusten ja voimavarojen teorian ympärille.  
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3 TEOREETTISENA VIITEKEHYKSENÄ MYÖTÄTUN-
TOUUPUMINEN JA TYÖN VOIMAVAROJEN JA VAA-
TIMUSTEN TEORIA  

Maisterintutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu siis myötätuntouupumisen kä-

sitteen ja ilmiöstä löytyvän tiedon ympärille. Lisäksi olen tutkielman teossa käyttänyt 

apunani Figleyn mallia myötätuntouupumisen kehittymisestä ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä. Olen hyödyntänyt tutkielmani teossa myös työn vaatimusten ja voimavaro-

jen teoriaa saadakseni kokonaisvaltaisempaa käsitystä siitä, mitkä tekijät pakolaisten 

parissa tehtävässä sosiaalityössä voivat myötätuntouupumista aiheuttaa tai siltä suo-

jata. Tässä luvussa kuvaan tätä tutkielmani teoreettista viitekehystä ja tuon esiin aiem-

paa tutkimustietoa tutkielmani aihepiiriin liittyen.  

3.1 Myötätuntouupuminen  

Kirjallisuudesta puuttuu selkeys puhuttaessa sijaistraumatisoitumisesta, 

traumaattisesta stressistä, burn outista ja myötätuntouupumisesta (ks. esim. Harr 2013, 

72). Käsitteiden määrittelyssä täytyy siis olla huolellinen, eikä se ole yksiselitteistä. 

Castanedan ym. (2018, 142) mukaan käsitteillä myötätuntostressi, 

myötätuntouupuminen ja sijaistraumatisoituminen kuvataan ilmiöitä, joissa 

asiakkaan traumaattiset ja vaikeat kokemukset siirtyvät työyhteisöön tai työntekijälle 

ja saavat työntekijöissä aikaan henkistä taakkaa sekä kuormitusta. Myös Nissinen 

(2012, 13) sanoo myötätuntostressin ja myötätuntouupumisen käsitteillä kuvattavan 

työn henkistä uuvuttavuutta ja ne ovat käytössä erityisesti sellaisilla ammattialoilla, 

joissa todistetaan toistuvasti inhimillisiä tragedioita. Nämä ilmiöt koskettavat kaikkia 

ammattilaisia tai vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka auttavat työssään sellaisia ihmisiä, 

jotka ovat kokeneet vääryyksiä ja julmuuksia tai ovat akuutisti vaikeissa 

elämäntilanteissa (Castaneda ym. 2018, 142). Voidaan jopa väittää, että 

myötätuntouupuminen on väistämätön seuraus, kun työskennellään 

traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa (Conrad & Kellar-Guenther 2006, 1072). Fig-

ley (1995, 17) on kuvannut myötätuntouupumista ammatilliseksi vaaraksi. Puolestaan 

Melissa Bercier ja Brandy Maynard (2015, 81) toteavat myötätuntouupumisen ja 

sijaistraumatisoitumisen olevan käsitteitä, jotka on kehitetty kuvaamaan ilmiötä 

auttajista, jotka kokevat posttraumaattisen stressin kaltaisia oireita vasteena 

altistumiselleen trauma-aineistoille, joita he kuulevat asiakkailtaan.  

 



 

 

19 

 

Nissisen (2008, 59) mukaan myötätuntouupuminen aiheutuu hoitamattomasta 

myötätuntostressistä ja erilaiset tekijät vaikuttavat sen kehittymiseen. Nämä 

myötätuntouupumisen prosessin eri osiot ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja 

vaikuttavat yhtä aikaa, eivätkä siten ole toisistaan erillisiä. Myötätuntostressillä 

tarkoitetaan auttajan kuormittumista, joka syntyy, kun autetaan emotionaalisesta 

altistumisesta kärsivää. Empatia ja auttajan samaistumiskyky vaikuttavat siihen, sillä 

empatiakyky johtaa auttajan emotionaalisen kuormittumisen riskiin auttajan 

samaistuessa autettavan kokemuksiin ja tarpeisiin. Myös auttajan kokemuksilla työn 

tyydyttyvyydestä ja siitä, kuinka hän pystyy asettumaan autettavan kokemuksesta 

erilleen ja arvioimaan tilannetta ulkopuolisen silmin, on vaikutuksensa 

myötätuntostressin vahvuuteen. Lisäksi pitkittynyt kärsimykselle altistuminen ja 

auttajan henkilökohtaisten kipupisteiden aktivoituminen kuuluvat 

uupumisprosessiin. Mikäli työelämän ulkopuoliset raskaat tekijät yhdessä näiden 

tekijöiden kanssa uuvuttavat auttajaa, kehittyy myötätuntouupuminen. (Nissinen 

2008, 59.) Rauvola ym. (2019, 298) määrittelevät empatiaan perustuvan stressin olevan 

trauma-altistumisen prosessi (eli stressitekijä) yhdistettynä empatian kokemukseen 

(eli yksilölliseen ja kontekstuaaliseen affektiiviseen reaktioon), joka johtaa empatiaan 

perustuvaan rasitukseen ja haitallisiin työterveydellisiin reaktioihin sekä muihin työ-

hön liittyviin seurauksiin. 

  

Emotionaalinen uuvuttavuus ei kuitenkaan synny pelkästään lähiasiakastyössä 

vaan inhimillisten tragedioiden todistamisella etäämmältäkin voi olla samoja vaiku-

tuksia. Ihmiset voivat siis traumatisoitua joko suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi 

traumaattisesta tapahtumasta kuulemalla. (Nissinen 2008 ; Figley 1995, 4.) Myötätun-

tostressiä voi ilmaantua yllättäen ilman varoitusta ja myötätuntouupuminen alkaa 

usein huomaamatta ja etenee hitaasti (Figley 1995, 12; Nissinen 2008). Myös Rauvolan 

ym. (2019, 304) mukaan myötätuntostressiä voi ilmetä jo välittömästi traumalle altis-

tumisen jälkeen, mutta myötätuntouupumista voi myös ilmetä progressiivisemmin 

ajan mittaan, kun ihminen on altistunut useille ahdistaville asioille pitkän aikaa. Täl-

loin myötätuntouupuminen on ikään kuin jatkuvan tilan tulos (Mt., 304). Myötätun-

touupumisessa kyseessä on psykofyysinen jännittyneisyyden tila, jossa auttavan am-

mattilaisen tietoinen ja alitajuinen mieli täyttyvät autettavien kertomuksilla. Tila ilme-

nee myös emotionaalisesti kuormittavien auttamistilanteiden ja auttamissuhteiden 

sekä niitä muistuttavien asioiden niin tietoisena kuin alitajuisenakin torjumisena. Fyy-

siset stressireaktiot, kyynisyys, sisäinen turtuneisuus tai ihmissuhdeongelmat niin 

työssä kuin yksityiselämässäkin ovat ominaisia myötätuntouupumisessa. (Nissinen 

2008, 54-55.) Myötätuntouupuminen vähentää auttajan kykyä ja kiinnostusta muiden 

kärsimyksen kantamiselle (Figley 2002, 1434). Jokaisen myötätuntouupumisen etene-
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misen prosessi ja kokemus siitä on yksilöllinen. Myötätuntouupuminen on väsymys-

tilana normaalia työstressiä kokonaisvaltaisempaa ja syvempää. Myötätunnon uuvut-

tavuus on luonnollinen osa auttamista ja riski myötätuntouupumiselle johtuu työn 

sisällöstä. Kyseessä ei siten ole auttajan oma erityispiirre eikä uuvuttavuus ole merkki 

auttamistyön puutteellisuudesta. (Nissinen 2008, 54-55.)  

 

Uupumisprosessissa myös kyvyttömyyden tunne rupeaa vähitellen 

hallitsemaan auttajan kokemuksia ja auttajan ammatillinen itsetunto voi ruveta 

heikkenemään ja itsekritiikin myötä jopa koko ammatti voi vaikuttaa vääränlaiselta 

tai epätarkoituksenmukaiselta (Nissinen 2008, 55 ; Craig & Sprang 2010, 319). 

Myötätuntouupumista onkin kuvattu välittämisen hinnaksi (Diaconesco 2015, 60). Jos 

myötätuntouupumiseen ei puututa, se voi vaikuttaa haitallisesti työntekijöiden työn 

tuloksiin ja heidän vuorovaikutukseensa asiakkaidensa kanssa. Se voi myös vaikuttaa 

negatiivisesti työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin ja heidän suhteisiinsa omiin 

perheisiinsä. (Conrad & Kellar-Guenther 2006, 1079.) Ne, jotka kärsivät 

myötätuntouupumisesta alkavat nähdä syvästi muutoksia sekä henkilökohtaisissa 

että professionaalisissa elämissään. Heistä voi tulla muun muassa stressaantuneita ja 

ahdistuneita tai he voivat menettää kunnioittavan asenteensa asiakasta kohtaan ja 

tuntea syyllisyyttä myös yksityiselämässä liittyen esimerkiksi läheisten pyyntöihin. 

(Diaconescu 2015, 60.) Hankalassa olotilassaan auttaja rupeaa kuitenkin tietoisesti tai 

alitajuntaisesti muokkaamaan tulkintoja ja uskomuksia niin itsestään kuin yleensä 

elämästä. Lopulta auttaja alkaa antamaan uusia merkityksiä elämälle ja ihmisten 

toiminnalle sekä tilanteille. Auttajalle alkaa myös kohdistua uudenlaisia ajatuksia 

kärsimykseen ja sen kohtaamiseen auttajana. Prosessi vahvistaakin auttajaa myös 

ammatillisesti ja työntekijä kehittyy, kun saa uutta tietoa auttamisen todellisuudesta. 

(Nissinen 2008, 56.) 

3.2 Empatia 

Empatia on keskeinen käsite myötätuntouupumisesta puhuttaessa. Empatiaa on poh-

dittu eri alojen psykologien ja maallikkojen toimesta 1900-luvun alusta saakka (Roth-

schild ja Rand 2010, 39). Asiakkaiden auttamisessa heidän kohtaamisensa empaatti-

sesti on tärkeää (Salo ym. 2016, 8). Sekä empatia että sympatia ovat erityisesti amma-

tillisen auttamistyön tärkeitä elementtejä ja ne voivatkin usein esiintyä toisiinsa kie-

toutuneita. Eettinen sensitiivisyys edellyttää yksilöltä roolinottoa eli kykyä asettua toi-

sen ihmisen asemaan. Tämä roolinotto on kognitiivista ja se on siten myös tiedonkä-

sittelyprosessi. Empatialla tarkoitetaan sitä, että eläydytään toisten ihmisen tunteisiin. 

Empatia on tiiviisti sidoksissa roolinottoon, joka puolestaan edeltää sitä, että empatia 
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viriää. Empaattisella suhtautumisella tarkoitetaankin tunneperäistä myötäelämistä, 

joka suuntautuu toiseen ihmiseen. Toisen ihmisen tunteet toimivat lähtökohtana. 

(Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 81-83.) Rothschild ja Rand (2010, 39) toteavat empatian 

olevan myös ihmisenä olemisen keskeinen osa. Myötäeläminen näkyy siinä, että em-

paattisessa kohtaamisessa tunteita ja kokemuksia jaetaan toisen kanssa. Empatia on 

myötäelämisen lisäksi myös ymmärtämistä, koska se on älyllistä toimintaa, ajattelua 

ja oivaltamista. (Nissinen 2012, 38.) Asiakkaiden kokemuksien tajuamisen ja suhteen 

luomisen mahdollistuminen heihin on empatian ansiota. Empatia myös auttaa am-

mattilaisia suhteuttamaan asiakkaiden kokemuksia ja ymmärtämään niiden tapahtu-

mien vaikutuksia, joiden vuoksi asiakkaita yritetään auttaa. Empatia on työvälineenä 

välttämätön. (Rothschild ja Rand 2010, 24.) 

 

Empatialla on kuitenkin kääntöpuolensa ja erityisesti silloin, kun se jää tiedosta-

mattomana yksilön säätelymahdollisuuksien ulkopuolelle. Toisen henkilön tilan tie-

dostamaton sijaiskokeminen voi saada aikaan voimakkaan emotionaalisen ja somaat-

tisen vaikutuksen. (Rothschild ja Rand 2010, 39.) Toisen ihmisen tilanne voi joskus 

herättää empatisoijassa niin suurta psyykkistä epämukavuutta, pahaa oloa ja ahdis-

tusta, että hän keskittyy parantamaan omaa oloaan toisen ihmisen auttamisen sijaan 

tai saattaa jopa paeta tilanteesta. Tutkijoiden mukaan empaattinen stressi eli empati-

joijan kokema epämukavuus on empaattisen reaktion väistämätön osa. Kohtuullisena 

empaattinen stressi motivoi auttamiseen, mutta kasvaessaan liian voimakkaaksi on 

kokijan käytettävä erilaisia puolustusmekanismeja stressin lieventämiseksi tai jopa 

vetäydyttävä kärsivän yksilön läheisyydestä. (Juujärvi ym. 2007, 84.) Myös Figleyn 

(1995, 1) mukaan heillä, joilla on valtava kapasiteetti tuntea ja ilmaista empatiaa, on 

isompi riski myötätuntostressiin. Traumatisoidun yksilön empatisoiminen auttaa ym-

märtämään kyseisen yksilön traumatisoitumista, mutta kyseisessä prosessissa auttaja 

saattaa myös itse traumatisoitua (Figley 1995, 15). Myös Deckerin ym. (2015, 30) mu-

kaan sosiaalityöntekijöille empatian käyttö on olennainen osa työtä, kun samaan ai-

kaan se lisää sosiaalityöntekijän riskiä myötätuntouupumukselle. 

3.3 Figleyn malli myötätuntouupumisesta 

Figleyn (2002) artikkelissa esitetty myötätuntouupumisen malli on esitetty ensimmäi-

sen kerran vuonna 1995. Malli tarjoaa keinoja ehkäistä myötätuntouupumisen ilmiötä 

ja lieventää sitä sekä tarjoaa näkemystä niihin tekijöihin, joilla on merkitystä myötä-

tuntouupumisen kehittymisen kannalta. Mallin perustana on olettamus, että emotio-

naalinen energia ja empatia ovat liikkeellepaneva voimia tehokkaassa työskentelyssä 

kärsimyksen kanssa yleisesti. Myötätuntoisuus ja empatia kuitenkin myös aiheuttavat 
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työntekijälle seuraamuksia. Kyky empatisointiin on siis avain sekä muiden auttami-

seen että välittämisestä aiheutuviin seurauksiin. (Figley 2002, 1436.) Mallissa on useita 

eri tekijöitä, joilla katsotaan olevan merkitystä myötätuntouupumisen kehittymisen 

kannalta. 

 

Empatiakyvyllä viitataan siihen, että työntekijä huomaa muiden tuskan. Malli 

ehdottaa, että ilman empatiaa ja myötätuntoa ei myötätuntostressiä ole ollenkaan tai 

sitä on vain vähän ja myötätuntouupumista ei synny. Ilman empatiaa ei kärsivä asia-

kas myöskään saa empaattista vastetta työntekijältä. Empaattinen kiinnostuminen tai 

huolestuminen taas on motivaatiota vastata tarvitseville ihmisille. Empatiakyky ei 

riitä, jos ammattilaisella ei ole motivaatiota auttaa asiakkaitaan. Asiakkaalle altistumi-

nen taas tarkoittaa sitä, että työntekijä kokee asiakkaiden kärsimyksen emotionaalisen 

energian altistumalla kärsimykselle suoraan. Empaattinen vaste taas viittaa siihen laa-

juuteen, jolla ammattilainen yrittää vähentää asiakkaan kärsimystä empaattisella ym-

märtämisellä. Voidakseen ymmärtää asiakkaan tunteita, käytöstä ja ajatuksia, täytyy 

työntekijän yrittää hahmottaa tilannetta asiakkaan näkökulmasta. Tekemällä näin, 

saattaa työntekijä kuitenkin itse kokea asiakkaan ilmaisemia tunteita, kuten esimer-

kiksi vihaa, pelkoa tai kipua. (Figley 2002, 1437.) 

 

Myötätuntostressin Figley (2002, 1438) sanoo tarkoittavan emotionaalisen ener-

gian jäännöstä, joka on seurausta empaattisesta reaktiosta asiakkaalle. Kyseessä on 

jatkuva toiminnan vaatimus asiakkaan kärsimyksen lieventämiseksi. Yhdessä muiden 

tekijöiden kanssa se voi olla osana myötätuntouupumuksen syntyä, ellei ammattilai-

nen pyri kontrolloimaan myötätuntostressiä. (Figley 2002, 1438.) Figleyn (2002, 1438) 

mukaan näyttää olevan kaksi merkittävää selviytymiskeinoa, jotka voivat aikaan-

saada tämän. Saavutuksen tunne on yksi tekijä, joka alentaa tai ehkäisee myötätun-

tostressiä. Tällä tarkoitetaan työntekijän tyytyväisyyttä yrityksiinsä auttaa asiakasta. 

Irrottautuminen on toinen tekijä, joka voi ehkäistä myötätuntostressiä tai alentaa sen 

mahdollisuutta. Keskeistä on, että ammattilainen kykenee asettumaan erilleen autet-

tavan kokemuksesta ja kärsimyksestä. Mikäli myötätuntostressin sallitaan kasvaa 

huolimatta ammattilaisen pyrkimyksistä irtaantua ja hänen kokemuksistaan työn tyy-

dyttävyyteen liittyen, kasvaa riski myötätuntouupumiselle. Tämän lisäksi kolmella 

muulla tekijällä on merkitystä myötätuntouupumisen riskin kasvamiselle. Nämä te-

kijät ovat pitkittynyt altistuminen kärsimykselle, elämän muut haasteet sekä työnte-

kijän omat traumaattiset muistot liittyen aikaisempiin emotionaalisesti kuormittaviin 

asiakaskohtaamisiin. (Figley 2002, 1438.) 
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3.4 Työn vaatimusten ja voimavarojen teoria 

Työhyvinvointi ei ole joko-tai -ilmiö, mikä käy selväksi jo arjen havaintojen perus-

teella. Erilaiset tehtävät ja tilanteet, jotka sisältyvät työpäivään, vaikuttavat merkittä-

västi yksilön päivittäiseen työhyvinvointiin. (Seppälä & Hakanen 2017, 150.) Nissisen 

(2008, 61) mukaan työhyvinvointiohjelmissa puhutaan kuitenkin vain vähän kahden 

ammatillisen prosessin eli uupumuksen ja kehittymisen, yhteen kietoutumisesta. Ar-

nold Bakkerin ja Emelia Demeroutin (2017) artikkelissaan esittämän työn vaatimusten 

ja voimavarojen teorian mukaan nämä erilaiset työpäivään sisältyvät tehtävät ja tilan-

teet, joita sanotaan myös työn psykososiaalisiksi piirteiksi ja olosuhteiksi, on mahdol-

lista jaotella kahteen luokkaan, jotka ovat työn voimavarat ja työn vaatimukset (Sep-

pälä & Hakanen 2017, 150). 

 

Seppälän ja Hakasen (2017, 150) mukaan kaikissa töissä on eriasteisesti sekä ni-

menomaan kyseiseen työhön liittyviä että yleisiä työn voimavaroja ja vaatimuksia. 

Työn voimavarat voivat olla niin työn fyysisiä, sosiaalisia, psykologisia kuin organi-

satorisia olosuhteita ja piirteitä. Nämä auttavat sekä kohtamaan että vähentämään 

työssä koettuja vaatimuksia. Tämän lisäksi ne auttavat tavoitteiden saavuttamisessa 

ja ovat tärkeitä oppimisen, kehittymisen ja henkilökohtaisen kasvun mahdollistajia. 

Siten niiden rooli on tärkeä myös työntekijän psykologisten perustarpeiden tyydytty-

misessä työssä. Työn voimavaroihin liittyvä motivoiva vaikutus voi innostaa työnte-

kijää ja synnyttää työn imua ja tämän myötä myös koko organisaatioon sitoutumista. 

(Seppälä & Hakanen 2017, 150-151.) Työhön liittyvien voimavarojen lisäksi myös 

työntekijän yksilölliset voimavarat ovat merkityksellisiä työntekijän työhyvinvoinnin 

kannalta (Seppälä & Hakanen 2017, 152). Yksilöllisiä voimavaroja voivat olla esimer-

kiksi kokemus, erilaiset kyvyt tai itseluottamus (Toppinen-Tanner ym. 2016, 13).  

 

Puolestaan työn vaatimukset ovat työn ja työympäristön fyysisiä, sosiaalisia, 

psyykkisiä ja organisatorisia olosuhteita tai piirteitä, jotka edellyttävät työntekijältä 

fyysisiä ja psyykkisiä ponnistuksia (Seppälä & Hakanen 2017; Bakker & Demerouti 

2017). Mikäli työn vaatimukset ovat pitkäkestoisia ja edellyttävät työntekijältä jatku-

vasti hänen voimavarojaan ylittäviä ponnisteluja, aiheuttavat ne työntekijälle eriastei-

sia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia. Näistä pitkäkestoisista rasitteista taas voi seurata 

työuupumusta, johon kuuluu esimerkiksi väsymyksen ja kyynistymisen tunteita ja 

oman ammatillisen pätevyyden kyseenalaistamista. (Seppälä & Hakanen 2017, 151.) 

Vaikka teoriaa on sovellettu nimenomaan työuupumuksen ja työhyvinvoinnin tutki-

misessa, on teoria sovellettavissa myös myötätuntouupumisen tutkimisessa. Dia-

conescun (2015, 60) mukaan myötätuntouupuminen onkin samankaltainen ilmiö bur-
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noutin eli työuupumuksen kanssa. Molempia yhdistää syvä emotionaalinen ja psyyk-

kinen uupumus, joita sosiaalityöntekijät ja muut auttavat ammattilaiset saattavat ke-

hittää auttamissuhteissaan (Diaconescu 2015, 60). Figleyn (2002, 1436) mukaan erona 

burn outiin on, että myötätuntouupumiseen liittyy enemmän spesifiä altistumista 

traumalle ja spesifin asiakkaan kärsimykselle. 

 

Myötätuntouupumisen käsitteessä tulee auttajan reaktiot aina liittää työrooliin 

ja työtehtäviin sekä osaksi työyhteisön dynamiikkaa, eikä emotionaalista kuormitusta 

voi selittää pelkästään auttajan psyyken rakenteilla (Nissinen 2008, 57). Nissinen (2008, 

57) toteaakin, että prosessin laaja ja yhteisöllinen syntymaasto jää näkymättömäksi, 

mikäli myötätuntouupumista selitetään pelkästään yksilön tunteiden, toimintatapo-

jen tai ajatusten avulla. Nissisen (2008, 60) mukaan myötätuntouupuminen syntyy 

seurauksena yhteispelistä, koska työntekijä ei toimi irrallaan ympäristöstään vaan 

vuorovaikutus niin työyhteisön, autettavien kuin työntekijän läheistenkin kanssa on 

jatkuvaa. Haluan maisterintutkielmassani pyrkiä saamaan kuvaa pakolaisten parissa 

työskentelevien sosiaalityöntekijöiden myötätuntouupumisesta mahdollisimman ko-

konaisvaltaisesti, minkä vuoksi aion tutkielmassa hyödyntää sekä työn voimavarojen 

että vaatimusten jaottelua eri tasojen piirteisiin ja olosuhteisiin eli fyysisiin, psyykki-

siin, sosiaalisiin ja organisatorisiin puitteisiin. Nissinen (2008, 61) toteaa, että mikäli 

auttaja ymmärtää auttamisen kaksijakoisuuden eli työn tyydyttävyyden ja raskauden 

liittymisen yhteen, saattaa hän löytää uudella tavalla työn tyydyttävyyden. Myös 

myötätuntouupumisen prosessissa työn tyydyttävyys ja uuvuttavuus tulisi mieltää 

toisiinsa liittyviksi ja pyrkiä kuvaamaan niiden vaikutusta toisiinsa (Nissinen 2008, 

61-62). Riittävät työn voimavarat voivat puskuroida työn haitallisia vaikutuksia eli 

suojata uupumukselta (Hakanen & Seppälä 2017, 152; Bakker ym. 2005, 170). 

3.5 Aiempaa tutkimusta myötätuntouupumisesta sekä auttamistyön 
vaatimus- ja voimavaratekijöistä 

Ammattiauttamisen emotionaalista kuormittavuutta on tunnettu jo pitkän aikaa, 

mutta vasta 1990-luvulla on ruvettu kohdistamaan systemaattisesti huomiota auttajan 

reaktioihin työn kehittämisen ja työhyvinvoinnin kysymyksinä (Nissinen 2008, 50-51). 

Myös Charles Figleyn (1995, 6) mukaan aikaisemmin kiinnitettiin vähän huomiota nii-

hin, jotka auttavat. Nissinen (2012, 16) totesi jo kymmenen vuotta sitten, että myötä-

tuntostressistä ja myötätuntouupumisesta ei ole tehty mittavasti tieteellistä tutki-

musta, vaikka työn henkisestä kuormittavuudesta puhutaankin Suomessa paljon. 

Myös Rauvolan ym. (2019, 298) mukaan traumaperäisen työstressin tutkimus on suh-
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teellisen uusi lisä työterveystutkimuksiin, vaikka stressin ja työhyvinvoinnin tutki-

mus ei ole uutta. Edelleen näyttää siltä, että esimerkiksi suomalaisia akateemisia väi-

töskirjatutkimuksia aiheesta ei ole tehty. Sosiaalialan myötätuntouupumista on kui-

tenkin tutkittu kansainvälisesti enemmän kuin Suomessa ja erilaisista näkökulmista 

käsin sekä erilaisin menetelmin. Kansainvälisesti näyttää myös siltä, että ilmiön tutki-

misessa sosiaalialla on keskitytty enemmän terveydenhuollon kontekstiin. Ilmiön tut-

kiminen monikulttuurisessa kontekstissa näyttää olevan vähäisempää. Jonkin verran 

on tehty tutkimusta liittyen ylipäätään traumatyötä tekeviin ammattilaisiin pakolais-

ten ja turvapaikanhakijoiden parissa. Toisissa tutkimuksissa puhutaan myötätunto-

uupumisesta ja toisissa taas sijaistraumatisoitumisesta. Viime aikoina on kuitenkin 

tunnistettu myös sijaisresilienssin käsite, jolla tarkoitetaan traumatyöntekijöiden ko-

kemaa vahvuutta, kasvua ja voimaantumista työnsä seurauksena (Puvimanasinghe 

ym. 2015, 743). 

 

Myötätuntouupumisella voi olla monenlaisia seurauksia, joista on tutkimuksis-

sakin oltu kiinnostuneita. Asiakkaiden traumaattisiin tarinoihin samaistumisen vai-

kutus on kumulatiivinen ja vaikuttaa negatiivisesti niin palveluntarjoajien muistiin, 

tunteisiin, ajatuksiin kuin maailmankatsomukseenkin. Turhautuminen sekä avutto-

muuden ja toivottomuuden tunteisiin identifioituminen oli tutkimukseen osallistu-

villa traumatyön ammattilaisilla keskeistä sijaistraumatisoitumisessa. (Puvi-

manasinghe ym. 2015, 743; 756-758.) Martin Lusk ja Sam Terrazas (2015) tekivät syvä-

haastatteluja 31 henkilön kanssa, jotka olivat työskennelleet laajasti ja toistuvasti trau-

matisoituneiden pakolaisten parissa. Tutkittavat täyttivät erilaisia traumaa mittaavia 

asteikkoja. Vaikka useimmat osallistujat ilmoittivat toissijaisen traumaattisen stressin 

merkeistä ja oireista, monet toivat esiin myös suurta myötätuntotyytyväisyyttä. Lati-

naisamerikkalaiset osallistujat kertoivat, että heidän kulttuurinsa elementit liittyen 

esimerkiksi uskonnollisuuteen, perinteisiin ja perhe- ja sukulaisverkostojen keskei-

seen merkitykseen, olivat heitä suojaavia. Osallistujat joutuivat työssään vastaamaan 

haasteeseen selviytyä traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa. He kertoivat olevansa 

surullisia, järkyttyneitä ja turhautuneita pakolaisten vaarallisista tilanteista. Monet 

kokivat toissijaista traumaattista stressiä. Siitä huolimatta osallistujat osoittivat myö-

tätuntotyytyväisyyttä, toivoa ja optimismia. Useat kertoivat, että he olivat myös koke-

neet emotionaalista turtumista johtuen toistuvista hirvittävistä tarinoista, joita he kuu-

livat. Osallistujat ilmoittivat myös lisääntyneestä myötätunnosta pakolaisia kohtaan, 

ja he olivat jatkuvasti vaikuttuneita siirtolaisten havaitusta resilienssistä. (Lusk & Ter-

razas 2015, 257; 269). 

 

Myötätuntouupumista on tutkittu erilaisilla sosiaalityön kentillä. Yhdysvaltalai-

silla lastensuojelun työntekijöillä miessukupuoli, nuori ikä, latinalaisamerikkalaisuus, 
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maaseudulla asuminen ja uskonnollisen osallistumisen puuttuminen olivat merkittä-

viä ennustajia toissijaiselle traumaattiselle stressille. Miessukupuoli ja nuorena olemi-

nen ennustivat vastaavasti korkeita loppuunpalamisen prosentteja, kun taas aktiivi-

nen osallistuminen uskonnollisiin palveluihin ennusti alhaisempaa riskiä burnoutille. 

Lastensuojelun työntekijän ammattiasema ennusti huomattavasti todennäköisemmin 

myötätuntouupumista ja burnoutia verrattuna kaikkiin muihin terveydenhuollon 

ammattilaisiin. (Sprang, Craig & Clark 2011, 149-150.) Lastensuojelun työntekijöillä 

riskin myötätuntouupumiseen on havaittu olevan myös burn outin riskiä huomatta-

vasti korkeampi (Conrad & Kellar-Guenther 2006, 1071). Myötätuntouupumista ja si-

jaistraumatisoitumista sairaalan sosiaalityön kontekstissa on tutkinut esimerkiksi 

Mim Fox (2019), joka tuo artikkelissaan esiin omia kokemuksiaan myötätuntouupu-

misesta ja sijaistraumatisoitumisesta sairaalan sosiaalityöntekijänä. Tutkimus, josta 

hän keskustelee artikkelissaan, on osallistava toimintatutkimusprojekti, joka käsitte-

lee myötätuntouupumista ja sijaistraumatisoitumista. Hän on käyttänyt henkilökoh-

taista kertomusta, autoetnografiaa ja refleksiivistä käsittelyä keinoinaan. Foxin (2020 

6-7) mukaan riittävästi kirjallisuutta ei ole siitä, miten tämä ilmiö vaikuttaa sosiaali-

työntekijöihin heidän jokapäiväisessä elämässään, mutta mikäli päästäisiin käsiksi 

ammatinharjoittajien tarinoihin ja heidän jokapäiväisiin kamppailuihinsa, saataisiin 

oivalluksia paitsi siitä, mitä sosiaalityöntekijät tarvitsevat menestyäkseen ammatis-

saan, mutta myös siitä, miten heidät voidaan varustaa paremmin koulutuksensa ai-

kana vastaamaan työn henkilökohtaisiin ja professionaalisiin vaatimuksiin. 

 

Asunnottomien ja pakolaisten auttamiseen osallistuvien sosiaalityöntekijöiden 

työoloista tiedetään vähän (Robelski ym. 2020, 1). Wirth ym. (2019) tutkivat kirjalli-

suuskatsauksessaan kodittomien ja pakolaisten parissa työskentelevien sosiaalityön-

tekijöiden työn vaatimuksia, voimavaroja, mielenterveyden ongelmia, selviytymis-

strategioita ja tarpeita. Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että kodittomien ja pakolaisten 

parissa työskentelevät sosiaalityöntekijät kärsivät suuren työmäärän ja asiakastapaus-

ten vuoksi. Myös Robelskin ym. (2020, 1) tutkimus tarjoaa näkemyksiä työhön liitty-

vistä vaatimuksista ja resursseista sekä niiden vaikutuksista pakolais- ja asunnotto-

mien avustustyössä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kokemaan työstressiin ja 

työtyytyväisyyteen. Tämän ammattiryhmän terveyden ja turvallisuuden varmista-

miseksi suositellaan rakenteellisiin näkökohtiin keskittyviä terveyden edistämistoi-

menpiteitä. Regressioanalyysi osoitti, että resilienssi henkilökohtaisena voimavarana 

oli koetun työstressin merkittävä negatiivinen ennustaja. Emotionaaliset vaatimukset 

taas olivat positiivisesti yhteydessä koettuun työstressiin. Työn merkitys ja sosiaali-

nen tuki liittyivät vahvasti työtyytyväisyyteen. Kieli- ja byrokraattiset esteet sekä asi-

akkaiden kokemusten vaikutus olivat eniten mainittuja toimialuekohtaisia vaatimuk-
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sia. Mitattujen tulosten osalta naispuoliset sosiaalityöntekijät kokivat enemmän työ-

stressiä kuin miespuoleiset sosiaalityöntekijät, mutta työtyytyväisyyden suhteen ei 

paljastunut eroja miesten ja naisten välillä kodittomien ja pakolaisten parissa tehtä-

vässä sosiaalityössä. (Robelski ym. 2020, 1; 15-16.) Lisäksi pakkokotiuttamisessa työs-

kentelevien sosiaalityöntekijöiden mielenterveyden on havaittu olevan huomattavasti 

huonompi kuin muilla sosiaalityöntekijöillä, vaikka sosiaalisen tuen saatavuudessa 

näiden kahden ryhmän välillä ei ollut eroa vaan tuen saatavuus oli suhteellisen hyvää 

(Sundqvist ym. 2018, 3).  

 

Tutkimuksissa on ollut kiinnostusta myötätuntouupumista aiheuttaviin eri teki-

jöihin. Esimerkiksi Linda Kreitzerin, Sharon E. Brintnellin ja Wendy Austinin (2020) 

artikkelissa kuvataan institutionaalisia tekijöitä, joiden osallistujat ovat kuvailleet luo-

van edellytyksiä myötätuntouupumiselle. Näitä institutionaalisia tekijöitä ovat kus-

tannustehokkaat palvelut aikarajoitteineen ja poliittisine ilmastoineen, suhteiden ra-

kentumisen heikentyminen, viestinnän puute johtajien ja etulinjan työntekijöiden vä-

lillä, palvelujen leikkaukset, pelon ilmapiiri ja tulosten mittaamista koskevat vaati-

mukset (Kreitzer ym. 2020, 1942). Tutkimus osoittaa systeemisten tekijöiden merki-

tyksen myötätuntouupumisessa. Myötätuntouupumisen ilmiön käsitteleminen työ-

paikalla ja ammattilaisten varoittaminen systeemisistä ongelma-alueista on tärkeä en-

naltaehkäisystrategia kestävien työympäristöjen luomiseksi. Tällaiset työympäristöt 

ovat kunnioittavia, ystävällisiä ja tukevat terveen ammattilaisen kehittymistä. (Kreit-

zer ym. 2020, 1942; 1956.) Myös kontaktin laadun ja sen erityisen sisällön, pikemmin-

kin kuin kontaktin keston eli päivittäisen tai viikottaisen asiakkaille altistumisen tai 

kentällä vietetyn kokonaisajan keston, on havaittu liittyvän sekundaarisen traumati-

soitumisen vakavuuteen. Erityisesti suurempi määrä traumaattisten kokemusten koh-

taamista aiheuttaa toissijaiseen traumatisoitumiseen liittyvien vaikeuksien nousua. 

Tällaiset havainnot näyttävät korostavan traumaattiselle sisällölle altistumisen asian-

mukaisen arvioinnin tärkeyttä, koska on voitu osoittaa, että pelkkä kontaktin kesto 

asiakkaiden kanssa ei välttämättä määrittele traumaattiselle sisällölle altistumisen 

määrää, jonka on osoitettu vaikuttavan trauman vakavuuteen. Erityisen haitallisten 

kokemusten joukossa ovat sellaiset kokemukset, jotka ovat pahasti syrjäytyneet joka-

päiväisistä kokemuksista. Tulokset ovat siis osoittaneet, että sekä palveluntarjoajille 

välitettyjen erilaisten traumaattisten kokemusten laatu että määrä johtavat toissijaisen 

traumaattisen stressin kaikkien osa-alueiden nousuun, mikä johtaa edelleen yleisem-

pään ahdistuneisuuteen, mutta pääasiassa masennukseen, liittyviin häiriöihin. Nämä 

taas heikentävät ammattilaisten yleistä elämänlaatua. (Zivanović & Marković 2020, 

17-18; 20.) 
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Myötätuntouupumisen tutkimuksessa on oltu kiinnostuneita myös siitä, mitkä 

tekijät voivat siltä suojata. Maryanne Kapoulitsasen ja Tim Corcoranin (2015) tutki-

muksen tarkoituksena oli saada lisää ymmärrystä sosiaalityöntekijöiden kokemuk-

sista ahdistuneiden asiakkaiden parissa työskentelystä sekä tutkia mikä kehittää yk-

silöllistä, professionaalista ja organisationaalista resilienssiä ja selvittää, millä tavoin 

sosiaalityöntekijöitä voidaan paremmin suojata myötätuntouupumiselta. Tutkimuk-

sessa selvisi, että työmpäristöstä saatavalla tuella oli keskeinen merkitys resilienssin 

muovautumisessa, kuten myös muun muassa ammatillisen kehittymisen tukemisella, 

koulutuksella, henkilökohtaisilla kokemuksilla ja itsestä huolehtimisella. Resilienssin 

kehittyminen nähtiin kompleksisena ilmiönä ja sen yhteys myötätuntouupumiseen-

kin on moniulotteinen sekä yksilöllinen. (Kapoulitsas & Corcoran 2015, 98-99.) Dara 

Bourassan (2012) tutkimus keskittyi tutkimaan myötätuntouupumisen kokemuksia, 

riskitekijöitä ja vaikutuksia gerontologisen sosiaalityön parissa työskentelevillä sosi-

aalityöntekijöillä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kyseiset sosiaalityöntekijät yh-

distivät henkilökohtaisia piirteitään ja professionaalisia tekijöitä kehittäessään sellai-

sia keinoja ja käyttäytymismalleja, jotka suojasivat heitä myötätuntouupumisen va-

hingollisilta oireilta ja vaikutuksilta. Yksi keino oli esimerkiksi pyrkiä tietoisesti oh-

jaamaan ajatukset vapaa-ajalla muualle, mikäli työasiat tulivat mieleen. Henkilökoh-

taisiin piirteisiin kuuluivat esimerkiksi työkokemus, koulutus tai henkilökohtainen 

historia kriisien osalta. Professionaalisista tekijöistä myötätuntouupumiselta suojasi 

esimerkiksi työkavereiden tuki ja esimiehen tuen puute puolestaan sai sosiaalityönte-

kijät luottamaan enemmän omiin taitoihinsa. (Bourassa 2012, 1703-1708.) Näissä mo-

lemmissa tutkimuksissa työympäristöllä, professionaalisilla tekijöillä ja työntekijän 

henkilökohtaisilla piirteillä siis nähtiin olevan merkitystä myötätuntouupumiselta 

suojaavien tekijöiden näkökulmasta. 

 

Myötätuntouupumisen ilmiön lisäksi on tutkimuksissa oltu kiinnostuneita yli-

päätään myötätuntoon liittyvistä muista ulottuvuuksista, kuten esimerkiksi myötä-

tuntotyytyväisyydestä. Deckerin ym. (2015, 28) tutkimus tutkii spesifimmin myötä-

tuntouupumisen, myötätuntotyytyväisyyden ja mindfullnessin välistä suhdetta sosi-

aalityön harjoittelijoilla. Heidän tutkimuksensa osoitti positiivista korrelaatiota mind-

fulnessin ja myötätuntotyytyväisyyden välillä ja negatiivista korrelaatiota myötätun-

touupumisen ja mindfulnessin välillä. Alempi mindfulnessin taso lisäsi oppilaan ris-

kiä myötätuntouupumiseen, kun taas korkeampi mindfulness-taso korreloi suurem-

man myötätuntotyytyväisyyden potentiaalin kanssa. Tämä viittaa siihen, että mind-

fulness voi olla suojaava tekijä auttamistyössä. (Decker ym. 2015, 36.) Myös Sally B. 

Pelonin (2017) tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myötätuntouupumisen lisäksi 

myötätuntotyytyväisyydestä. Tutkimus keskittyi saattohoidon parissa työskentele-

viin sosiaalityöntekijöihin. Tutkimuksen tuloksina oli, että myötätuntouupuminen 
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kosketti kyseisiä sosiaalityöntekijöitä. Myös Pelonin tutkimuksessa löydettiin negatii-

vinen korrelaatio myötätuntouupumisen ja myötätuntotyytyväisyyden välillä, mikä 

voi viitata siihen, että myötätuntotyytyväisyys voi olla suojaava tekijä myötätuntouu-

pumista vastaan. (Pelon 2017, 134.) Myötätuntouupumisen ja myötätuntotyytyväisyy-

den välinen negatiivinen korrelaatio korostaa sitä, kuinka tärkeää on löytää keinoja 

sekä tukea saattohoidossa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä selviämään työnsä 

uniikkien stressitekijöiden kanssa että tukea heitä tunnistamaan ja yhdistymään 

työnsä myönteisiin tekijöihin (Pelon 2017, 145-146). Lisäksi itsemyötätunnon on tutki-

muksessa havaittu vaimentavan emotionaalisten vaatimusten negatiivisia vaikutuk-

sia mielenterveydelle (Kinman & Grant 2020, 89). 

 

Suomessa myötätuntouupumisesta on tehty joitakin opinnäytetöitä eri sosiaa-

lialan kentille liittyen. Sanni Lonkan (2018) maisterintutkielma käsittelee perheneuvo-

lassa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia myötätuntouu-

pumisesta. Tutkielmassa selvitettiin sitä, mitkä tekijät voivat tukea perheneuvolassa 

työskentelevien sosiaalityöntekijöiden jaksamista ja voivat mahdollisesti ennaltaeh-

käistä myötätuntouupumista sekä mitkä tekijät puolestaan voivat vaikuttaa työssä 

jaksamiseen heikentävästi. Kuormitusta aiheuttivat muun muassa haastavat asiakas-

tilanteet, tunteiden kanssa työskentely, sosiaalityöntekijöihin kohdistuvat odotukset 

ja aikaresurssit. Jaksamista tukivat esimerkiksi työn hallinta ja rajaaminen, työn mie-

lekkyys, vapaa-ajasta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen sekä organisaation tuki. 

(Lonka 2018.) Johanna Rissasen (2017) maisterintutkielma käsittelee myötätunnon 

merkityksiä terveyssosiaalityössä. Rissanen (2017, 7) ei keskity tutkielmassaan vain 

myötätuntouupumukseen vaan on ajatellut, että myötätunto voi merkityksellistyä 

monin eri tavoin. Tutkimuksessa myötätunto oli merkittävä ja keskeinen elementti 

terveyssosiaalityössä. Se näkyi esimerkiksi kohtaamisissa ja puhetavoissa ja toimi jak-

samista tukevana voimavarana. (Mt.) Saija Oittisen (2011) ja Anu Kankareen (2017) 

maisterintutkielmissa taas keskityttiin kriisityön ja sosiaalipäivystyksen näkökulmiin. 

Oittisen (2011) tutkielmassa selvitettiin, mitä vaikutuksia kriisiauttamisella on kriisi-

työntekijään ja näitä kriisityön tekemisen vaikutuksia tarkasteltiin työstä saatavan 

tyytyväisyyden tunteiden sekä myötätuntostressin näkökulmista. Kriisityöntekijä 

koki myötätuntostressiä asiakastilanteissa, joihin oli helppo samaistua tai, jotka muis-

tuttivat työntekijän omia kokemuksia. Myötätuntostressi näkyi erilaisina reaktioina 

niin tunteiden, käyttäytymisen, ajatusten kuin kehon tasolla. (Mt.) Kankareen (2017) 

tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia ominaisuuksia ja mitä osaamista vaatii 

työskentely akuutissa kriisitilanteessa, mitä haasteita sosiaalipäivystystyössä tehtä-

vän kriisityön tekemiseen liittyy sekä mikä edistää jaksamista kriisityössä. Myötätun-

touupumus nähtiin yhtenä kriisityön haasteena. Jaksamisen suhteen kriisityössä aut-

toivat esimerkiksi ammattitaito, työyhteisön tuki, työkokemus, asiakkaiden antama 
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palaute ja inhimillisyys itseä kohtaan. (Mt.) Myötätuntouupumus pakolaisten parissa 

työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kentällä näyttää siis opinnäytetöissäkin olevan 

vielä ilmiö, jota olisi hyvä tutkia. 

 

Richard E. Adamsin, Joseph A. Boscarinon ja Charles Figleyn (2006, 106-107) 

tutkimuksen tulokset tukevat hypoteesia, jonka mukaan niin sekundaarinen trauma, 

burnout kuin myötätuntouupuminen ovat työympäristön ainutlaatuisia piirteitä 

eivätkä vain erilaisia nimityksiä negatiivisille elämäntapahtumille, henkilökohtaiselle 

traumalle, sosiaalisen tuen puutteelle tai heikolle hallinnalle. Onkin välttämätöntä 

ymmärtää muuttuvien työperäisten ominaisuuksien rooli myötätuntouupumisen 

kehittymisessä, jotta sen vaikutuksia mielenterveyden ammattilaisiin ja heidän 

asiakkaisiinsa voidaan lieventää (Singh ym. 2020, 1.). Singh ym. (2020) ovat tehneet 

systemaattisen katsauksen liittyen työn vaatimuksiin ja voimavaroihin, jotka 

yhdistetään myötätuntouupumiseen mielenterveyden ammattilaisilla. Katsauksessa 

tarkasteltiin artikkeleita, joissa tutkittiin työhön liittyviä tekijöitä, jotka yhdistettiin 

myötätuntouupumiseen. Henkilökeskeisten tekijöiden lisäksi työkeskeiset tekijät ovat 

erittäin tärkeitä myötätuntouupumisen ennaltaehkäisyssä. Työn ominaisuuksien ja 

myötätuntouupumisen välinen suhde vaikuttaa haitallisesti ammattilaisten fyysiseen 

ja psyykkiseen hyvinvointiin ja heidän asiakkailleen tarjoamiensa palvelujen laatuun. 

Tästä huolimatta tätä rakennetta tutkivat tutkimukset ovat havainnollistaneet 

suhteellisen vakaiden yksilöllisten piirteiden roolia enemmän kuin helpommin 

muuttuvissa olevien työhön liittyvien ominaisuuksien roolia. Katsauksen 

tarkoituksena oli korjata tämä aukko. (Singh ym. 2020, 1 ; 15.) Myös maisterintutkiel-

massa on tarkoitus pyrkiä saamaan myötätuntouupumisesta mahdollisimman koko-

naisvaltaista kuvaa keskittymällä sekä sitä aiheuttaviin että siltä suojaaviin tekijöihin 

pakolaisten parissa tehtävässä sosiaalityössä. Tutkimukset niin myötätuntotyytyväi-

syyden suojaaviin vaikutuksiin kuin ylipäätään myötätuntouupumiselta suojaaviin 

tekijöihin liittyen tekevät myös työn voimavaranäkökulman tarkastelusta perusteltua.  

. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kerron, kuinka toteutin tutkimukseni. Avaan luvussa niin maisterintut-

kielman tavoitetta ja tutkimuskysymyksiä, metodologisia valintoja ja tutkimusmene-

telmää kuin aineiston keruun prosessia ja käyttämääni analyysimenetelmää. Tein yk-

silöhaastattelut yhdeksälle pakolaisten parissa työskentelevälle tai työskennelleelle 

sosiaalityöntekijälle, joilla oli oman arvionsa mukaan kokemusta myötätuntouupumi-

sesta. Käyttämäni analyysimenetelmä oli teoriaohjaava sisällönanalyysi. Luvun lo-

pussa pohdin tutkimuksen tekoon liittyviä erilaisia eettisiä kysymyksiä ja eettisyyden 

toteutumista tässä tutkielmassa. 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Haluan tutkielmassani saada kokonaisvaltaista käsitystä siitä, millainen ilmiö myötä-

tuntouupuminen on pakolaisten parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kes-

kuudessa ja miten se on vaikuttanut sosiaalityöntekijöihin eli millaisia seurauksia siitä 

on aiheutunut. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, mitkä eri tasojen tekijät ovat nimen-

omaan pakolaisten parissa tehtävässä sosiaalityössä voineet sosiaalityöntekijöiden kä-

sitysten mukaan edesauttaa myötätuntouupumisen kehittymistä ja toisaalta mitkä te-

kijät pakolaisten parissa tehtävässä sosiaalityössä ovat sosiaalityöntekijöiden käsitys-

ten mukaan voineet suojata heitä myötätuntouupumiselta tai ainakin lievittää koke-

musta siitä.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Mitä ja millaisia seurauksia myötätuntouupuminen on pakolaisten parissa  

työskenteleville sosiaalityöntekijöille aiheuttanut? 

 

2. Mitkä pakolaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön liittyvät vaatimukset 

voivat sosiaalityöntekijöiden käsitysten ja kokemusten mukaan aiheuttaa myötätun-

touupumista? 

 

3. Mitkä pakolaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön liittyvät voimavarat voivat  

sosiaalityöntekijöiden käsitysten ja kokemusten mukaan suojata myötätuntouupumi-

selta tai lieventää sen vaikutuksia? 
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4.2 Metodologiset ratkaisut ja tutkimusmenetelmän kuvaus 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus ei 

pyri tekemään tilastollisia yleistyksiä vaan se pyrkii kuvaamaan jotakin tapahtumaa 

tai ilmiötä, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan jollekin ilmiölle tulkinnan, 

joka on teoreettisesti mielekäs (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Kari Kiviniemen (2010, 70) 

mukaan laadullinen tutkimus on prosessi, joka edellyttää tutkijalta oman tietoisuuden 

kehittymisen tiedostamista tutkimuksen kuluessa ja tarvittaessa tutkijalla on myös ol-

tava valmiuksia tutkimuksellisiin uudelleenlinjauksiin. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa tutkijaa kiinnostavat esimerkiksi tavat, joilla tutkimukseen osallistuvat antavat 

merkityksiä asioille ja näissä havaittavat mahdolliset erot ja yhteneväisyydet (Ruusu-

vuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 17). Tekemäni tutkimus oli haastattelututkimus. 

Tekemäni haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Haastateltavat olivat pakolaisten pa-

rissa työskenteleviä tai työskennelleitä sosiaalityöntekijöitä, joilla on oman arvionsa 

mukaan kokemusta myötätuntouupumisesta. Laadullisessa tutkimuksessa on peri-

aatteessa tärkeää, että henkilöillä, joilta tiedon kerääminen tapahtuu, on kokemusta 

asiasta tai mielellään mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 98). 

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 84) mukaan on järkevää kysyä asiaa ihmiseltä itsel-

tään, mikäli haluamme tietää, mitä kyseinen ihminen ajattelee tai miksi hän toimii toi-

mimallaan tavalla. Haastattelussa onkin tärkeintä saada halutusta asiasta mahdolli-

simman paljon tietoa. Haastattelun hyötynä voidaan pitää sen joustavuutta, kuten esi-

merkiksi kysymysten toistamisen mahdollisuutta, keskustelun käynnin mahdolli-

suutta tai kysymysten esittämistä siinä järjestyksessä, missä tutkija katsoo aiheel-

liseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84-85.) Jari Eskola, Johanna Lätti ja Jaana Vastamäki 

(2018, 28) kuvaavat haastattelua eräänlaiseksi keskusteluksi, jossa tutkija pyrkii saa-

maan haastateltavilta selville tutkimuksen aihepiiriin kuuluvat asiat. Tekemäni haas-

tattelu oli teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu. Teemahaastattelussa ete-

neminen tapahtuu etukäteen valittujen tiettyjen keskeisten teemojen ja niihin liitty-

vien tarkentavien kysymysten varassa. Etuna on, että kysymyksiä voidaan haastatte-

lussa syventää ja tarkentaa perustuen haastateltavan vastauksiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 88.) Myös Eskolan ym. (2018, 29-30) mukaan haastattelun aihepiirit on ennalta 

määrätty, mutta siitä puuttuvat kysymysten tarkka muotoilu ja järjestys, jotka ovat 

strukturoidulle haastattelulle tyypillisiä. Haastattelusta joustavan tekeekin myös se, 

että tutkija voi esittää kysymyksiä aiheelliseksi katsomassaan järjestyksessä (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 85).  
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4.3 Aineiston keruu 

Aloitin haastateltavien etsimisen tutkielmaani varten toukokuussa 2021 sen jälkeen, 

kun olin palauttanut tutkimussuunnitelman hyväksytysti. Lähestyin eri kuntien ja 

kuntayhtymien johtavia sosiaalityöntekijöitä sähköpostitse kesän 2021 aikana. Ker-

roin sähköpostissa tutkielmastani ja haastatteluista tiivistetysti ja laitoin sähköpostin 

liitteeksi saatekirjeen (liite 2) ja tutkittavien suostumuslomakkeen (liite 3). Toiveenani 

oli, että johtavat sosiaalityöntekijät kysyivät työpaikoiltaan työntekijöitä, jotka olisivat 

mahdollisesti kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseeni. Lähestyin yhteensä yli 

kymmentä eri johtavaa sosiaalityöntekijää. Kysyin sähköpostissa lisäksi sitä, tarvittai-

siinko haastattelujen tekemiseen tutkimuslupa. Lähes kaikki kunnat tai kuntayhtymät, 

joista haastateltavia oli mahdollista saada, edellyttivät tutkimuslupahakemuksen te-

kemistä, joten seuraavaksi tein tutkimuslupahakemuksia. Kaiken kaikkiaan tein neljä 

tutkimuslupahakemusta. Sain kaikkiin näihin tutkimusluvat, mutta viimeisin niistä 

myönnettiin vasta siinä vaiheessa, kun haastateltavat olivat jo löytyneet, joten en tar-

vinnut enää haastateltavia kyseisestä kunnasta. 

 

Sen jälkeen, kun tutkimuslupa oltiin myönnetty, ilmoitin sen myöntämisestä joh-

tavalle sosiaalityöntekijälle, joka välitti tiedon tutkielmastani työntekijöilleen. Tämän 

jälkeen halukkaat työntekijät olivat minuun sähköpostitse yhteyksissä. Osa johtavista 

sosiaalityöntekijöistä oli välittänyt sähköpostini työyhteisölleen jo ennen kuin tutki-

muslupahakemus oli käsitelty ja olin saanut yksittäisiä yhteydenottoja siten jo aikai-

semmin. Tutkimuslupahakemusten käsittelyaika vaihteli parista viikosta pariin kuu-

kauteen. Lähestyin halukkaita haastateltavia yksilöllisesti sähköpostitse sen jälkeen, 

kun he olivat ottaneet minuun yhteyttä. Sähköpostin liitteeksi laitoin vielä varmuu-

den vuoksi tekemäni saatekirjeen ja suostumuslomakkeen. Sovimme tämän jälkeen 

haastattelun toteutustavasta ja aikatauluista. Tein haastattelut vasta sen jälkeen, kun 

tutkimuslupa oltiin myönnetty ja olin saanut haastateltavilta allekirjoitetun suostu-

muslomakkeen. Haastateltavat lähettivät minulle allekirjoitetun suostumuslomak-

keensa joko turvapostilla sähköisesti tai perinteisellä kirjepostilla. Kun olin vastaanot-

tanut suostumuslomakkeen, allekirjoitin sen myös itse ja lähetin kopion haastatelta-

ville joko turvapostia käyttämällä tai kirjepostilla. Näin pyrin varmistamaan lomak-

keiden tietoturvallisuuden. 

 

Koin haastateltavien löytämisen ja tutkimuslupahakemusten tekemisen työ-

lääksi prosessiksi. Osa lähestymistäni kunnista ilmoitti jo heti alkuun, että heiltä ei 

tällä hetkellä löytyisi haastateltavia ja kaikkiin sähköposteihini ei vastattu ollenkaan. 

Lisäksi tutkimusluvan myöntäminen ei vielä tarkoittanut sitä, että haastateltavia olisi 

löytynyt. Löysin yhteensä neljä haastateltavaa sosiaalityöntekijää lähestymällä eri 
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kuntien johtavia sosiaalityöntekijöitä. Näiden neljän sosiaalityöntekijän lisäksi löysin 

kaksi haastateltavaa sosiaalityöntekijää sitä kautta, että olin joskus tutustunut heihin 

lyhyesti yhteistyön merkeissä ja tiesin heidän tällä hetkellä työskentelevän pakolais-

ten parissa. Lähestyin heitä oma-aloitteisesti sähköpostitse. Minulla oli tässä vaiheessa 

siis yhteensä kuusi haastateltavaa ja toivoin löytäväni heitä vielä lisää. Siksi laitoin 

vielä syyskuussa 2021 maisterintutkielmastani julkaisun Facebookin sosiaalityön ura-

verkostoon. Pyysin halukkaita haastateltavia lähestymään minua sähköpostitse, jonka 

jälkeen laitoin heille sähköpostiin liitteeksi saatekirjeen ja suostumuslomakkeen. Löy-

sin tätä kautta yhteensä kolme haastateltavaa sosiaalityöntekijää kahden tunnin si-

sällä siitä, kun olin julkaisun tehnyt. Nämä haastattelut tehtiin kyseisten sosiaalityön-

tekijöiden työajan ulkopuolella, eikä niihin siksi kysytty organisaatiotason tutkimus-

lupaa. Maisterintutkielman rajallisen pituuden vuoksi päätin, etten ottaisi enempää 

haastateltavia. 

 

Toteutin kaikki haastattelut syyskuussa 2021 joko puhelinhaastatteluna tai 

teams-sovellusta käyttäen. Annoin haastateltavan valita, kumpi toteutustapa olisi hä-

nelle mieluisampi. Kaiken kaikkiaan haastattelin siis yhteensä yhdeksää pakolaisten 

parissa työskentelevää sosiaalityöntekijää. Kaksi haastateltavaa eivät tällä hetkellä 

työskennelleet pakolaisten parissa, mutta heidän kokemuksensa myötätuntouupumi-

sesta oli ollut vahva ja osittain syynä työpaikan- tai alanvaihtoon, mistä syystä koin 

heidän tuovan merkittävää sisältöä tutkielmaan. Tein neljä haastattelua puhelimitse 

ja viisi haastattelua teams-sovellusta käyttäen. Haastattelun alussa kertasin osallistu-

jille vielä tutkimukseni tarkoituksen ja informoin heitä aineistonhallintaan liittyen si-

sällöllisesti samalla tavalla suullisesti kuin saatekirjeessäkin kerrotaan. Lisäksi var-

mistin kaikilta tutkimukseen osallistuvilta vielä suullisesti haastattelun alussa, että he 

antoivat suostumuksensa haastattelulle. Näin suostumus tuli myös nauhoitetuksi. 

Haastatteluja oli mielestäni mielenkiintoista tehdä ja alun jännitys hävisi sitä mukaa, 

kun haastatteluja sai tehtyä enemmän. Haastattelujen tekemistä helpotti se, että olin 

etukäteen perehtynyt huolella haastattelurunkoon. Puhelinhaastattelut ja teams-haas-

tattelut, joissa haastateltava ei pitänyt kameraa päällä, eivät mahdollistaneet haasta-

teltavien sanattoman viestinnän havaitsemista samalla tavalla kuin miten se olisi kas-

vokkaisessa haastattelussa onnistunut. 

 

Haastattelujen kesto vaihteli 57:stä minuutista 93:een minuuttiin eli vajaa tun-

nista puoleentoista tuntiin. Keskimäärin haastattelut kestivät 67 minuuttia eli reilu 

tunnin. Yhteensä haastattelumateriaalia kertyi noin 10 tunnin ja 11 minuutin ajalta. 

Pyrin jo aineistonkeruuvaiheessa minimoimaan tietojen keräämisen eli välttämään 

yksityiskohtaisten, turhien tai tutkimuksen kannalta merkityksettömien tietojen ke-

räämistä (Tietoarkiston aineiston hallinnan käsikirja 2020). Nauhoitin haastattelut 
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kahdella nauhurilla, jotka eivät olleet millään tapaa yhteydessä verkkoon. Haastatte-

lut tallennettiin siten äänitiedostoina. Käytin varmuuden vuoksi kahta nauhuria siltä 

varalta, että toisessa ilmenisi joitakin ongelmia. Ongelmia ei ilmennyt, mutta toisen 

nauhurin käyttö oli sen vuoksi hyvä ratkaisu, että mikäli en saanut selvää jostakin 

sanasta tai lauseesta, pystyin kuuntelemaan kyseisen kohdan toiselta nauhurilta, josta 

siitä ehkä sai paremmin selvää. Nauhurit säilytin lukollisessa kaapissa ja niihin ei 

päässyt käsiksi kukaan muu kuin minä. 

 

Kun aineiston tuottamisen tapana on haastattelu, on tuloksena usein moniainek-

sinen ja laaja tekstimassa ja tätä tekstimassaa on mahdollista lähestyä monin eri tavoin 

(Ruusuvuori ym. 2010, 11). Litterointi on yksi lähestymisvaihe aineiston ja tutkijan 

välillä, mikäli aineisto on tallennettu ääninauhoituksin ja se on keino saada aineisto-

massa muutettua helpommin hallittavaan muotoon (Ruusuvuori ym. 2010, 13). Pyrin 

litteroimaan haastattelut tekstimuotoon mahdollisimman nopeasti haastattelujen te-

kemisen jälkeen. Litteroinnilla tarkoitetaankin aineiston muuntamista puheesta teks-

tiksi (Ruusuvuori 2010, 424). Litterointi on aineiston tutustumisen olennainen osa ja 

litteroinnin kysymykset ovat yhteydessä aineiston rajaamisen kanssa (Ruusuvuori ym. 

2013, 13-14). Tutkimusongelma ja metodinen lähestymistapa määrittävät litteroinnin 

sopivan tarkkuuden (Ruusuvuori 2010, 424). Haastatteluaineistossani keskeisintä oli 

asiasisältö, minkä vuoksi en keskittynyt esimerkiksi haastateltavien puheenvuorojen 

taukoihin tai tyyleihin vaan litteroin niin omat puheenvuoroni kuin haastateltavien 

puheenvuorot suhteellisen sanatarkasti. Mikäli kiinnostus kohdistuu asiasisältöihin, 

jotka tulevat haastattelussa esille, ei kovin yksityiskohtainen litterointi ole tarpeellista. 

Laadullisessa haastattelututkimuksessa analyysin tekeminen nimenomaan litte-

roidusta aineistosta on perusteltua, koska isompien kokonaisuuksien hahmottaminen 

kuuntelemalla nauhoitettua puhetta olisi haastavaa tai jopa mahdotonta. (Ruusuvuori 

2010, 424-427).  

 

4.4 Sisällönanalyysi aineiston analyysimenetelmänä 

Litteroimisen jälkeen edessäni oli monta sivua tekstimassaa, jota piti seuraavaksi ana-

lysoida. Analyysilla tarkoitetaan erittelemistä, tarkastelemista tai jäsentämistä ja sen 

perimmäinen tarkoitus on ymmärtää ilmiötä tai asiaa syvällisesti (Silvasti 2015, 37). 

Kvalitatiivisessa analyysissa sisällönanalyysi on perustyökalu (Silvasti 2015, 33). Si-

sällönanalyysi on menetelmä, jossa tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan tiiviste-

tyssä ja yleisessä muodossa oleva kuvaus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117). Aineistosta 

ei koskaan nouse itsestään mitään, sillä aineiston käsittelyä ohjaavat ja jäsentävät niin 
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tutkimuskysymys kuin tutkijan lukemisen tapa, valinnat ja tulkinta (Ruusuvuori ym. 

2010, 15). Sisällönanalyysin avulla on mahdollista tehdä monenlaista tutkimusta ja sitä 

voi pitää sekä yksittäisenä metodina että väljänä teoreettisena kehyksenä, jonka liittä-

minen erilaisiin analyysikokonaisuuksiin on mahdollista (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

103). Laadullisessa analyysissä tyypillistä on, että aineiston vuoropuhelu tutkimuson-

gelman kanssa on tiivistä (Ruusuvuori ym. 2010, 13). Tutkimusaineiston analysoin-

nilla käytännössä tarkoitetaan polveilevaakin prosessia, jonka kuluessa tutkija jäsen-

tää, järjestää, koodaa ja luokittelee aineistoa (Silvasti 2015, 37). Tutkija joutuukin ai-

neistonsa kanssa kolmen toisiinsa liittyvän, mutta samalla myös varsin erilaisen osa-

tehtävän eteen. Näitä ovat aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta ja näiden paino-

tus voi vaihdella tutkimuksesta riippuen. Vaiheiden eri tehtävät on syytä tunnistaa, 

koska esimerkiksi luokittelu on osatehtävä, joka tukee kerätyn materiaalin tunnista-

mista ja haltuunottoa. Se ei siis tarkoita vielä aineiston analyysiä. Tieteellisessä tutki-

muksessa näitä kaikkia tutkimuksen vaiheita tarvitaan. (Ruusuvuori ym. 2010, 11-12.) 

 

Laadullisessa analyysissa on kolme vaihtoehtoista muotoa, jotka ovat teorialäh-

töinen analyysi, aineistolähtöinen analyysi tai teoriaohjaava analyysi (Tuomi & Sara-

järvi 2019, 107-111; Silvasti 2015, 40-43). Analyysimenetelmäni oli teoriaohjaava ana-

lyysi. Teoriaohjaava eli abduktiivinen analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan, mutta 

siinä on teoreettisia kytkentöjä niin, että teoriaa voidaan käyttää ja se voi toimia apuna. 

Vaikka analyysiyksilöt valitaan aineistosta, ohjaa aikaisempi tieto tai auttaa analyysia. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 109.) Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoin teoriaohjaa-

vassakin sisällönanalyysissa edetään aineiston ehdoin, mutta sen sijaan, että teoreet-

tiset käsitteet luotaisiin aineistosta, tuodaan ne ilmiöstä jo tiedettynä eli valmiina 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 133). Käytännössä puhdas aineistolähtöisyys ei ole edes 

mahdollista (Ruusuvuori ym. 2010, 19). Minullakin oli jo tiedossani analyysia aloitta-

essani, millä tavalla esimerkiksi seurauksia on mahdollista kategorisoida ja minkä 

tyyppisiä työn vaatimuksia tai voimavaroja saattaa nousta esiin. Halusin kuitenkin 

antaa tilaa myös aineistolle, enkä nimetä esimerkiksi vaatimuksia psykologisiksi tai 

sosiaalisiksi vaatimuksiksi (ks. esim. Seppälä & Hakanen 2017, 150). Käytännössä teo-

riaohjaavuus näkyi myös siinä, että vaikka aloitinkin aineiston analyysin tekemisen 

aineistolähtöisesti, saatoin samaan aikaan perehtyä aiheeseen ja teemaan tutkimuskir-

jallisuutta lukemalla. 

 

Litteroimisen jälkeen luin tekstimuodossa olevia haastatteluita ensin kokonai-

suudessaan läpi. Ensimmäisen lukemiskerran aikana ei muistiinpanoja kannata tehdä 

vaan aineisto kannattaa pyrkiä hahmottamaan kokonaisuutena (Silvasti 2015, 38). Ku-

ten Ruusuvuori ym. (2010, 13) kuitenkin toteavat, on tutkija toivon mukaan jo haas-
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tatteluja tehdessään pitänyt päiväkirjaa ajatuksista, alustavista tulkinnoista ja havain-

noista, joita on syntynyt haastatteluja tehdessä. Itse kirjoitin alustavia ajatuksiani ylös 

ja tein muistiinpanoja jo niin haastatteluja tehdessä kuin litteroinninkin aikana. Usein 

analyysi aloitetaan koodaamalla eli jäsentämällä tai luokittelemalla aineistoa. Koodaa-

minen on aineiston purkamista osiinsa ja sitä voi tehdä monin eri tavoin, kuten esi-

merkiksi alleviivaamalla tai värittämällä. (Silvasti 2015, 38-39.) Silvastin (2015, 43) mu-

kaan aineisto- ja teorialähtöisten koodaustapojen yhdistely eli teoriaohjaava koodaus 

on varmaankin yleisin tapa koodata. Lähtökohtana on, että vaikka tutkijan tieto, kuten 

esimerkiksi teoreettisten luokittelujen pohjalta syntyneet ennakko-oletukset, saa va-

paasti ohjata koodausta, elää koodiluettelo kuitenkin prosessin kuluessa. Tutkija voi 

siis toimia osittain teorioiden ohjaamana ja käyttää hyväkseen esimerkiksi jotakin 

aiemmin tunnettua kategorisointia, mutta koodaamista on myös mahdollista tehdä 

aineistosta ammentamalla. (Silvasti 2015, 43.) Konkreettisesti tein koodaamista värit-

tämällä haastatteluista eri väreillä tutkimuskysymyksiini liittyviä puheenvuoroja ja 

sitaatteja haastatteluista. Myötätuntouupumisen seurauksiin liittyvät haastattelujen 

kohdat väritin oranssilla, työn vaatimuksiin liittyvät kohdat punaisella ja työn voima-

varoihin liittyvät kohdat vihreällä. Joskus samassa haastattelun puheenvuorossa saa-

tettiin puhua samaan aikaan esimerkiksi vaatimuksista ja voimavaroista, jolloin käy-

tin molempia värejä. Tämän jälkeen siirsin kaikki oranssilla värikoodatut tekstipätkät 

haastattelu kerrallaan omaan word-tiedostoonsa. Tein saman punaisilla ja vihreillä 

koodatuille tekstikohdille. Näin sain kaikkien haastattelujen samat aihepiirit, kuten 

seuraukset, samalle word-tiedostolle. Numeroin aina haastattelut, jotta tiesin, missä 

kohti alkoi seuraava haastattelu. 

 

Koodaamisen jälkeen on tavallisesti vuorossa teemoittelu, joka auttaa analyysin 

keskittämisessä tutkimusongelman näkökulmasta olennaisiin aiheisiin ja osiin. Tee-

malla tarkoitetaan koodia laajempaa asiakokonaisuutta, puhekehystä tai aineistosta 

löytyvää yhtenäistä aihepiiriä. Siinä missä koodaus purkaa aineiston osiinsa, teemoit-

telussa aineisto kootaan teemoiksi eli asiakokonaisuuksiksi, jotka sisältävät tutkimus-

kysymysten kannalta uutta informaatiota. (Silvasti 2017, 44-45.) Aloin tässä kohtaa 

käymään värikoodattuja word-tiedostoja yksitellen läpi. Ensin tutkin siis oranssilla 

värillä koodattuja pätkiä haastatteluista liittyen myötätuntouupumisen seurauksiin 

haastattelu kerrallaan ja aloin pelkistämään näiden värikoodattujen ilmauksien sisäl-

töjä. Lopulta minulla oli listattuna pelkistettyjä ilmauksia seurauksiin liittyen haastat-

telu kerrallaan. Seuraavaksi kävin näitä pelkistettyjä ilmauksia läpi ja etsin yhtäläi-

syyksiä ja eroavaisuuksia eri haastattelujen välillä. Listasin samanlaisia asioita kuvaa-

via ilmauksia allekkain, minkä jälkeen nimesin ne niitä kuvaavalla tavalla. Näin sain 

muodostettua seurausten alakategoriat, kuten esimerkiksi fyysiset tuntemukset ja oi-

reet sekä rajaamisen haasteet työssä ja vaikutukset toimintatapoihin. Yläkategoriani 
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oli siis myötätuntouupumisen seuraukset. Tein samalla tavalla pakolaisten parissa 

tehtävään sosiaalityöhön sisältyvien vaatimusten ja pakolaisten parissa tehtävään so-

siaalityöhön sisältyvien voimavarojen kohdalla. Alla esimerkki siitä, kuinka muodos-

tin voimavaroihin liittyvät kategoriat. 

 

Taulukko 1 Myötätuntouupumiselta suojaavat työn voimavarat 

Pelkistetyt ilmaukset vihreällä koodatuista haastattelu-
lainauksista 

Alakategoria Yläkategoria 

ihana, mielenkiintoinen asiakaskunta 
mukava työskennellä 
asiakkaista saa voimavaroja 
asiakaskunta poikkeuksellisen kiitollinen 
asiakkaat motivoituneita 
työn lähtökohta vapaaehtoisuus 
pakolaistyö erityistä ja kaukana omasta todellisuudesta 
erilaisten ihmisten ja kulttuurien kohtaaminen on rikkaus 
työn epämuodollisuus 
yhteyden säilyminen 
yhtymäkohdat asiakkaisiin 

Asiakaskunta ja 
pakolaistyön 
erityisyys  
(kpl 5.3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

tykkää työstä 
viihtyy työssä 
aito kiinnostus työhön 
innostus työhön, draivi löytyy 
työn kokeminen tärkeäksi ja merkitykselliseksi 
työn palkitsevuus 
työn monipuolisuus, vaihtelevuus 
omalla panoksella ja toiminnalla merkitystä 
työn imu 
työ ”oma juttu”, osa identiteettiä 
onnistumisen kokemukset 
onnistumiset isoja ja merkittäviä 
palaute asiakkailta 
palaute yhteistyökumppaneilta 
myönteiset kokemukset 
myönteiset tunteet 

Työn mielekkyys 
ja onnistumisen 
kokemukset  
(kpl 5.3.2) 

 
 
 
 
 
 
Myötätuntouupu-
miselta suojaavat 
työn voimavarat 

(kpl 5.3) 

työyhteisö itsessään voimavara 
työyhteisö auttaa jaksamaan 
tiivis ja hyvä tiimi 
tunteiden näyttäminen 
keskinäinen jakaminen isossa roolissa 
reflektointi 
avoin keskustelukulttuuri 
työyhteisön monipuolisuus, eri näkemykset 
ymmärrystä puolin ja toisin 
samaistumisen mahdollisuus 
yhteenkuuluvuus 
työyhteisön monikulttuurisuus 
toisista huolehtiminen 
turvallisuuden tunne 
työkavereiden aito kiinnostus työhön 
huumori 
työnohjaus 
esimiehen tuki 

Työyhteisö ja  
asioiden  
purkaminen  
(kpl 5.3.3) 
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4.5 Tutkimuksen eettisyys 

Eettiset kysymykset ovat mukana tutkimuksen jokaisessa vaiheessa tavalla tai toisella 

ja etiikka moraalisina päätöksinä ja valintoina on koko tutkimusprosessin kattava asia 

aina aiheen valinnasta tutkimuksen tuloksiin ja niiden vaikutuksiin saakka (Kuula 

2011, 9). Kuulan (2011, 43) mukaan ihmistieteissä ihmisen kunnioittamista ilmentävät 

arvot ovat tutkimuseettisten normien keskeisenä lähtökohtana. Eettiset periaatteet on 

jaoteltu kolmeen osa-alueeseen. Nämä osa-alueet ovat tutkittavan itsemääräämisoi-

keuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä tietosuojan ja yksityi-

syyden huomioiminen. (Mt., 43.) Nämä kaikki on täytynyt ottaa huomioon niin tut-

kielman tekoa suunniteltaessa, siitä tiedotettaessa, haastatteluja tehdessä ja maisterin-

tutkielmaa kirjoitettaessa.  

 

Olen pyrkinyt tutkielmani teossa noudattamaan jokaisessa vaiheessa hyvää tie-

teellistä käytäntöä ja tutkimuseettisiä periaatteita. Tutkimusetiikan ohella lainsää-

däntö määrittää tutkijan ja tutkittavan välistä suhdetta (Kuula 2011, 9). Tutkimuseet-

tisen neuvottelukunnan ohjeen (2012, 6) mukaan huolellisuus, rehellisyys ja tarkkuus 

kaikilla tutkimuksen osa-alueilla ovat hyvää tieteellistä käytäntöä. Keskeistä on myös 

sellaisten tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien soveltaminen, mitkä 

ovat eettisesti kestäviä ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia. Muiden tutki-

joiden työ ja saavutukset otetaan asianmukaisella tavalla huomioon siten, että heidän 

tekemäänsä työtä kunnioitetaan, siihen viitataan asianmukaisesti ja heidän saavutuk-

silleen annetaan niille kuuluva merkitys ja arvo. (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

ohje 2012, 6.) Hyvien tieteellisten menettelytapojen noudattaminen on myös parhain 

keino taata tutkimuksen uskottavuus ja luotettavuus (Kuula 2011, 26). 

 

Tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on näkynyt siinä, että 

haastatteluun osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Tutkittavilta on kerätty kirjalliset 

suostumuslomakkeet ennen haastattelujen tekemistä. Näiden kerääminen on tehty 

tietoturvallisesti. Tutkittavien suostumus on lisäksi varmistettu suullisesti haastatte-

lun alussa. Lisäksi on tehty tutkimuslupahakemukset niihin kuntiin, joissa ne on vaa-

dittu ja odotettu, että tutkimuslupa on myönnetty ennen kuin näiden kuntien tutkit-

tavilta on pyydetty suostumuslomakkeita tai aloitettu tekemään haastatteluita. Tut-

kittaville on tehty selväksi, että tutkimukseen osallistuminen on mahdollista perua 

missä vaiheessa tutkimusta tahansa ja tätä ei tarvitse perustella. Myös riittävä tieto on 

tärkeää tutkimukseen osallistuttaessa (ks. esim. Kuula 2011). Sen kertominen haasta-

teltavalle, mitä aihetta haastattelu koskee, on eettisesti perusteltua (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 86). Tutkittaville on pyritty antamaan riittävästi tietoa saatekirjeen muodossa, 

minkä lisäksi on tarjouduttu vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin, joita heillä on. 
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Saatekirjeessä on ollut tietoa tutkielman aiheesta, toteutuksesta ja tarvittavat yhteys-

tiedot. Tutkielman tarkoitusta ja toteutusta on kerrattu vielä haastattelujen alussa. 

Haastatteluja tehtäessä on täytynyt pitää mielessä lisäksi se, että työntekijä ei välttä-

mättä tiedosta kokeneensa myötätuntouupumista ja käsitykset ilmiöstä voivat ylipää-

tään vaihdella, koska kuten on käynyt ilmi, ei sen määrittely ole aina selkeää. Tämän 

vuoksi pyrin tekemään jo saatekirjeessä selväksi, mitä myötätuntouupumisella tarkoi-

tin. 

 

Vahingoittamisen välttäminen on näkynyt siinä, että tutkittavia on pyritty koh-

telemaan arvostavasti ja kunnioittavasti. Ennen haastattelujen aloittamista on kaikille 

tutkittaville kerrottu, että mihinkään kysymykseen ei ole pakko vastata vaan vastaa-

minen on vapaaehtoista ja vastaamatta jättämistä ei tarvitse perustella millään tavalla. 

Kaikkia haastateltavia on myös kiitetty siitä, että he ovat puhuneet vaikeistakin koke-

muksistaan ja halunneet osallistua tutkimukseen. On ollut tärkeä ymmärtää, että myö-

tätuntouupuminen on voinut olla raskas kokemus ja haastateltavan voi olla vaikea 

puhua siitä. Haastatteluja tehtäessä onkin täytynyt olla sensitiivinen, kuten myös 

haastattelumateriaalin analysoimisessa. Koin tärkeäksi sen, että haastateltavat saivat 

tuoda kokemuksiaan avoimesti esille ja jokaisen kokemuksen yksilöllisyys hyväksy-

tään ja ymmärretään ja haastateltavien kertomaa kunnioitetaan. Salo ym. (2016, 23) 

pohtivat omaan tutkimukseensa liittyen myös sitä, että oli todennäköistä, etteivät 

kaikkein kuormittuneimmat työntekijät jaksaneet osallistua kyselytutkimukseen tai 

olivat voineet esimerkiksi jäädä pois asiakastyöstä. Haastatteluihin vastanneiden kes-

ken täytyykin pitää mielessä se, ketkä työntekijät haastatteluun haluavat osallistua ja 

miksi ja toisaalta se, keiden ääni jää mahdollisesti kuulumattomiin. Kuten Kuulan 

(2011, 107) tekstistä käy ilmi, on tutkittavilla erilaisia motiiveja osallistua tutkimuksiin. 

Mielestäni myös sitä on ollut keskeistä kunnioittaa, että jokaisella tutkittavista on voi-

nut olla omanlaisensa syy haastattelulle osallistumiseen eikä tätä syytä ole heiltä ky-

sytty. 

 

Tietosuojan ja yksityisyyden huomioiminen on ollut tutkielman teossa jatkuvasti 

läsnä. Mielestäni tietosuojan ja yksityisyyden kunnioittaminen on myös osa vahin-

goittamisen välttämistä. Olenkin käsitellyt kaikkien osallistujien henkilötietoja huo-

lellisesti ja luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tutki-

museettisiä periaatteita noudattaen koko tutkimusprosessin ajan. Tutkittavien nimet 

tai heidän työpaikkojensa nimet tai kunnat eivät selviä maisterintutkielmassa, koska 

haastattelut on anonymisoitu ja tunnistetiedot poistettu. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa on tutkimuseettisestä näkökulmasta katsottuna erityisen tärkeää suojata infor-

manttien anonymiteettia (Silvasti 2015, 47). Tutkimusaineistoa on säilytetty salasana-

suojatulla tietokoneella. Mahdolliset varmuuskopiot on otettu ulkoiselle kovalevylle, 
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jota on säilytetty lukollisessa kaapissa. Tutkimusaineistoa ei ole tallennettu pilvipal-

veluihin, eivätkä nauhurit ole olleet yhteydessä verkkoon. Olen säilyttänyt myös mah-

dolliset tulosteet, kuten suostumuslomakkeet, lukollisessa kaapissa. Olen poistanut 

tutkimuksen toteuttamiselle tarpeettomia henkilötietoja aina heti sitä mukaa, kun se 

on mahdollista. Tuhoan ja hävitän tutkimuksen aineiston heti, kun tutkielma on val-

mis. Haastattelut poistan nauhurista ja tietokoneella olevien tiedostojen ja varmuus-

kopioiden tekstin tyhjennän, minkä jälkeen poistan tiedostot. Poistan myös ulkoisella 

kovalevyllä olevat varmuuskopiot. Julkaisen valmiin maisterintutkielmani Jyväsky-

län yliopiston kirjaston julkaisuarkistoon ja laitan tiedon tästä haastateltaville sekä nii-

hin kuntiin, joista tutkimuslupa myönnettiin. Tutkimuksen tuloksia julkaistaessa to-

teutetaan vastuullista tiedeviestintää sekä avoimuutta, joka kuuluu tieteellisen tiedon 

luonteeseen (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012, 6). 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni tuloksia. Haastattelin tutkielmaani varten yh-

teensä yhdeksää sosiaalityöntekijää. Käyn tässä luvussa läpi teemoja, joita olen muo-

dostanut aineistosta tekemäni sisällönanalyysin pohjalta. Ensin käyn läpi seurauksia, 

joita myötätuntouupuminen on sosiaalityöntekijöille aiheuttanut. Tämän jälkeen kes-

kityn erilaisiin pakolaisten parissa tehtävän sosiaalityön vaatimuksiin, jotka ovat so-

siaalityöntekijöiden käsitysten mukaan voineet myötätuntouupumisen syntyä edes-

auttaa. Lopuksi keskityn puolestaan niihin pakolaisten parissa tehtävän sosiaalityön 

voimavaroihin, jotka ovat työntekijöiden käsitysten mukaan voineet suojata heitä 

myötätuntouupumiselta tai lieventää sitä.  Olen käyttänyt teemojen muodostamisessa 

ja niiden tarkastelussa aineistosta esiin nousseiden asioiden lisäksi apuna Figleyn 

myötätuntouupumisen mallia sekä työn vaatimusten ja voimavarojen teoriaa. Suurin 

osa myötätuntouupumisen tutkimisesta on keskittynyt yksilöllisten tekijöiden vaiku-

tuksiin, kuten ikään tai sukupuoleen, mutta on välttämätöntä ymmärtää myös työhön 

liittyvien ominaisuuksien rooli myötätuntouupumisen kehittymisessä (Singh ym. 

2020, 1). 

5.1 Myötätuntouupumisen seurauksia 

5.1.1 Kielteisten tunteiden ja psyykkisen kuorman lisääntyminen 

Kaikki haastateltavat kokivat myötätuntouupumisen vaikuttaneen heidän työhyvin-

vointiinsa negatiivisella tavalla, mikä heijastui monelle osa-alueelle. Myötätuntouu-

pumisen kokemus aiheutti haastateltavissa paljon erilaisia negatiivisia tunteita. Tun-

teiden kirjo oli laaja ja näkyi lisääntyvissä määrin niin töissä kuin vapaa-ajalla. Kes-

keisiä tunteita olivat toivottomuus, kielteisyys, suru ja ahdistus. Tämä tulos on saman-

lainen kuin esimerkiksi Kapoulitsasin ja Corcoranin (2015) tutkimuksessa, jossa osal-

listujat toivat esiin kokevansa erilaisia emotionaalisia vaikeuksia. Tutkimuksen jokai-

nen osallistuja sekä tunnisti että kuvaili tunteiden voimakkuutta, jota koki työsken-

nellessään ahdistuneiden asiakkaiden kanssa tai jota koki työskentelyn seurauksena 

(Kapoulitsas & Corcoran 2015, 93). Myös haastatteluiden perusteella tunteita koettiin 

niin asiakkaiden kanssa työskennellessä kuin työskentelyn seurauksena. Myötätunto-

uupumisen kokemus kuitenkin näytti haastateltavien kertoman perusteella vahvista-

van koettujen tunteiden voimakkuutta ja korostavan negatiivisia tunteita. Fyysisen 

väsymyksen lisäksi haastateltavat toivat esiin henkisen kuorman lisääntyneen ja use-

ampi haastateltava puhui kokonaisvaltaisesta uupumisen kokemuksesta ja pahasta 

olosta.  
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Henkinen kuorma näkyi esimerkiksi siinä, että moni haastateltavista kuvasi 

myötätuntouupumiseen kuuluvan työasioiden pyörimistä mielessä vapaa-ajallakin. 

Vapaa-ajalla henkinen kuorma näkyi myös niin, että ne asiat, joista haastateltavat oli-

vat ennen nauttineet, eivät tuottaneet enää nautintoa tai iloa. Haastateltavat eivät esi-

merkiksi jaksaneet nähdä vapaa-ajalla kavereitaan ja kodin- tai lastenhoito saattoi 

jäädä enemmän puolison vastuulle. Eräs haastateltavista kuvasi olevansa itsekin trau-

matisoitunut toisten jutuista. Lisäksi moni haastateltavista kertoi itkevänsä aikaisem-

paa helpommin. Useampi haasteltava kuvasikin herkkyytensä lisääntyneen uupumi-

sen seurauksena. Haastateltavat kokivat asiakkaiden tunteiden vastaanottamisen tun-

tuvan normaalia raskaammalta. Keskeisenä suurella osalla haastateltavista oli tunne 

siitä, etteivät he jaksaneet enää olla yhtä empaattisia kuin aikaisemmin ja tapahtui jon-

kinlaista tunteiden turtumista. Myös Barbada Danen ja Esther Chachkesin (2001, 40) 

tutkimuksessa kaikki sairaalassa työskentelevät sosiaalityöntekijät kuvasivat ole-

vansa emotionaalisesti ikään kuin tyhjentyneitä. Myös Fox (2020, 4) kuvaili empati-

ansa lopulta ikään kuin hävinneen myötätuntouupumisen seurauksena. Emotionaali-

nen turtuneisuus johtuen toistuvista hirvittävistä tarinoista on varsin ymmärrettävä 

seuraus (Lusk & Terrazas 2015, 269). Loppuun palaneella auttajalla ahdistusta ja pa-

haa oloa lukuun ottamatta muut tunteet siis tuntuvat tukahtuneen, minkä lisäksi tun-

teiden kontrollointi voi olla vaikeaa, mikä taas näkyy esimerkiksi itkemisenä väärässä 

paikassa tai asiayhteydessä (Nissinen 2008, 30).  

 

H5: ”Joku kysy miten sulla menee, niin mä rupesin itkemään. En oo ikinä,  

koskaan töissä itkenyt.” 

 

H2: ”Kyllä mä oon välillä itkeny ja ajanu sitä pyörää töistä, mut se oli jo vähän huono 

tilanne siin vaihees, ku on niin pahas jamas.” 

 

Surun ja erilaisten ahdistusten tunteiden lisäksi haastateltavat olivat havainneet 

ärtyneensä aikaisempaa helpommin ja kokivat kärsivällisyytensä vähentyneen, mikä 

kuvastanee myös haastateltavien kokemaa suurta henkistä kuormaa. Työkavereille 

saatettiin suutahtaa helpommin ja työyhteisössä toimiminen koettiin vaikeammaksi. 

Tämän lisäksi osa haastateltavista oli havainnut itsessään ärtymystä, kyynistymistä, 

epäluottamusta tai jopa vihamielisyyttä Suomen palvelujärjestelmää kohtaan. Nämä 

haastateltavat kokivat, ettei palvelujärjestelmä vastannut pakolaisasiakkaiden tarpei-

siin, kuten olisi pitänyt tai edes tunnistanut pakolaisten tuen tarpeita riittävällä tavalla. 

Lisäksi turhautuminen oli keskeinen tunne, joka mainittiin jokaisessa haastattelussa.  

Kolme haastateltavaa toi esiin myös pakolaisiin liittyvän negatiivissävytteisen uuti-
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soinnin välillä aiheuttavan heissä turhautumista vapaa-ajallakin. Merkittävänä ha-

vaintona oli, että kaikki haastateltavat kuitenkin pitivät huolen siitä, että kielteiset 

tunteet eivät näkyneet asiakkaille päin.  

 

H8: ”Siinähän se ei saa näkyä. Et kyllä sun pitää yrittää hoitaa asiakkaan asiat oli se 

tuntemus mikä tahansa ja väsymys mikä tahansa, mutta sen asiakkaan asiat pitää saada 

eteenpäin. Ja siinä tulee sit taas se ammatillisuuden kysymys tietenkin, että totta kai sun 

pitää tehdä parhaasi, että asiakkaan asiat järjestyy. Ja sä kuuntelet ja olet empaattinen 

häntä kohtaan, vaikka sä itse olisit kuinka väsynyt siihen ja tunnistat sen itse, mutta 

sitähän ei saa sitten tietenkään asiakkaalle näyttää millään tavalla.” 

 

Huolestuttavana haastateltavat pitivät sitä, kun he kokivat, ettei huumori enää 

riittänyt ja väheni ylipäätään. Lisäksi negatiivisten tunteiden lisääntymistä ja korostu-

mista kuvastanee se, että onnistumisia ei muistanut kauaa, mutta vaikeat asiakascaset 

saattoivat pysyä mielessä pitkän aikaa. Yksittäiset haastateltavat toivat esiin myös pe-

lon ja jännitysten tunteiden lisääntymistä ja korostumista uupuneena. Haastateltavia 

saattoi jo etukäteen jännittää tulla töihin, kun tiedossa ei ollut, mitä kaikkea on voinut 

tapahtua. Pelkoa aiheuttivat muun muassa huoli virheiden tekemisestä tai siitä, pitäy-

dytäänkö aikarajoissa ja mitä tapahtuu, jos ei. Lisäksi yksi haastateltavista toi esiin, 

kuinka järkyttävänä ja normaalia raskaampana koki sen, kun työssä piti jatkuvasti 

pärjätä tietynlaisen kuolemanpelon kanssa. Yksi haastateltavista oli pelännyt unohta-

vansa sosiaalityön profession, ammatillisen perustansa ja eettisyyden kaiken kiireen 

keskellä ja uupuneena. Tällä hän tarkoitti sitä, että ei kiireen keskellä esimerkiksi ehtisi 

tarkastella jotakin tarkemmin tai kyseenalaistaa joitakin ohjeistuksia, joita ylempää 

tuli. Esimerkkinä tästä hän kertoi saaneensa joskus ohjeeksi, että mikäli asiakas näyt-

täisi sosiaalityöntekijän arvion mukaan täysi-ikäiseltä, tulisi hänet siirtää aikuisten 

vastaanottokeskukseen. Kyseinen haastateltava kieltäytyi tästä työtehtävästä. 

 

H1: ”Huomaa kyllä, että ei huumori riitä yhtään eikä jaksa. Et aika nopeesti meinaa tulla 

tiukkaa tekstiä.” 

 

H6: ” Et sit niinkun hurjemmissa caseissa voi velloa viikkokausia mut sit se ilo mikä on 

siitä kun jollain menee asiat hyvin niin tuntuu et se on niinku se yks päivä ja sit seuraa-

vana päivänä noniin jaaha ja nyt ollaan taas. Se on jännä.” 

 

Kielteisten tunteiden lisääntyminen aiheutti kuudessa haastateltavassa myös 

valtavaa riittämättömyyden tunnetta. Nämä haastateltavat kuvasivat kokeneensa pie-

nuutta kaiken edessä. Lisäksi ristiriidan kokemukset olivat haastateltavilla hyvin ylei-

siä. Haastateltavat kokivat ristiriitaisena ensinnäkin sen, että uupuivat työssä, josta 

pitivät. Paljon ristiriitaa koettiin myös sen suhteen, että haastateltavilla oli tunne, että 
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heidän täytyisi kuitenkin jaksaa välittää, jaksaa perehtyä asiakkaan huonoon oloon ja 

olla empaattisia uupumisesta ja jatkuvasta väsymyksestä huolimatta. Tämä saattoi ai-

heuttaa haastateltavissa myös hämmennystä. Lisäksi kaksi haastateltavaa kertoi, ettei 

heillä edes ollut aikaa jutella kenellekään vaan asioiden kanssa oltiin yksin. Myötä-

tuntouupumisen oireisiin kuuluukin avuttomuuden ja hämmennyksen tunteita ja sii-

hen voi myös kuulua suurempaa eristäytyneisyyden tunnetta tukijoukoista (Figley 

2002, 1436; Lusk & Terrazas 2015, 270). Myös Fox (2020, 4) kuvasi alkaneensa etään-

nyttää itseään kollegoistaan kokiessaan myötätuntouupumista. 

 

Haastateltavista viisi alkoi kaiken tämän seurauksena ajatella itsestään sosiaali-

työntekijänä ja ammattilaisena aikaisempaa kielteisemmin ja suhtautumaan skepti-

semmin siihen, onko enää edes oikealla alalla. Tämän pohtiminen oli jo itsessään kuor-

mittavaa. Esimerkiksi Danen ja Chachkesin (2001, 41) tutkimuksessa vaikeudet emo-

tionaalisten rajojen asettamisessa loivat syyllisyyden tunnetta monissa vastaajissa. 

Tutkimuksen vastaajat tunsivat syyllisyyttä siitä, etteivät he pystyneet tekemään 

enempää eivätkä voineet omistaa riittävästi aikaa potilailleen tai potilaiden perheille. 

Tämä vaikutti osittain sosiaalityöntekijöiden odotuksiin siitä, mitä sosiaalityöntekijän 

pitäisi tarjota. (Mt., 41.) 

 

H8: ”Siin tulee jotenkin semmonen skeptisyys että miettii että ei niinkun ei enää kiin-

nosta. Se alkaa menee siihen et olenko mä nyt sitten enää oikeessa työssä niinkun sovinko 

mä tähän työhön” 

 

H4: ” Varmasti semmosena kärsimättömyytenä et sitten on tietyllä tavalla kun alkaa olla 

uupunut niin ei jaksa enää ehkä ottaa vastaan sitä toisten raskaita kokemuksia tai tun-

nepurkauksia samalla tavalla tai ei tai voi ottaa ne niinkun henkilökohtaisemmin kuin 

pitäisi. Että ammattilaisuuden rajat niinkun ei enää samalla tavalla pidä.” 

 

Tällaiseen ajatteluun saattoi liittyä myös häpeän tunnetta. Uupuneen auttajan 

pyrkiessä näyttämään vahvuutensa kaikesta huolimatta, syntyy ristiriitaa ja uupumi-

nen ei pääse esille. Kun voimat vähenevät ja suoritusvaatimukset pysyvät yllä, tulee 

seurauksena ärtyneisyyttä ja torjuntaa. Tämä aiheuttaa niin hämmennystä kuin syyl-

lisyyttäkin mitkä taas pitävät yllä auttajan itsesyytöksiä ja uupumisen ja turhautumi-

sen kehää. (Nissinen 2008, 30.) Riittämättömyyden tunne alkaakin vähitellen hallita 

myötätuntouupuneen ammattilaisen kokemuksia ja hänen ammatillinen itsetuntonsa 

heikkenee, minkä lisäksi hän voi tuntea syyllisyyttä ja häpeää ollessaan pettynyt sii-

hen, ettei kykene säätelemään henkisiä paineita (Nissinen 2012, 35). 
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5.1.2 Fyysiset tuntemukset ja oireet 

Erilaisten tunteiden lisäksi kaikki haastateltavat kertoivat havainneensa myötätunto-

uupumisesta aiheutuvan erilaisia fyysisiä oireita ja vaikutuksia. Nämä saattoivat olla 

joko hetkittäisiä kokemuksia tai kokonaisvaltaisempia, jatkuvasti haastateltavien ar-

keen ja työntekoon vaikuttavia tekijöitä. Usein fyysiset oireet mainittiin ensimmäisinä 

asioina, kun haastateltavilta kysyttiin, mistä he päättelivät kokeneensa myötätunto-

uupumista. Usein fyysiset stressioireet ovatkin aluksi ne, joista myötätuntouupumi-

nen tunnistetaan (Nissinen 2012, 35). Väsymyksen kokemukset mainittiin jokaisessa 

haastattelussa jollain tavalla ja useampi haastateltavista kuvasi väsymyksen tunteiden 

olevan todella vahvoja. Myös voimattomuuden kokemus mainittiin useamman ker-

ran. Useammalla haastateltavalla väsymys näkyi työpäivien lisäksi työpäivien jäl-

keenkin siinä, että vapaa-aika meni lähinnä nukkumiseen. Kaksi haastateltavaa kertoi 

menneensä jopa suoraan nukkumaan, kun pääsi töistä kotiin. Yksittäisistä oireista on 

esimerkkinä, kun useampi haastateltava toi esille vaikeiden palavereiden ja kuormit-

tavien asiakastapaamisten aiheuttavan heissä jälkikäteen huonoa oloa. Haastatelta-

vista saattoi myös tuntua kuin heidän voimansa olisivat lähteneet fyysisesti. 

 

H1: ”Et mul on ollu ihan tilanteita et mä oon voinut siis yhenkin palaverin jälkeen ni 

mä voin siis fyysisesti pahoin. Mä olin siis niin jotenkin silleen järkyttynyt siitä ja sen 

jälkeen kyl huomasin tota että oli semmost niinku uupumust, joka tuli sit sieltä kautta.” 

 

H9: ”Siis tulee semmosia fyysisiä tuntemuksia siitä, kun näkee miten toinen  

täysin pysähtyy ja nähdä se asiakkaan järkytys käytännössä siinä vieressä.” 

 

Kuusi haastateltavista kuvasi kehonsa käyneen koko ajan ikään kuin ylikierrok-

silla, eivätkä he saaneet elimistöään rauhoittumaan. Tämä saattoi näkyä esimerkiksi 

hengästymisenä tai normaalia korkeampana sydämen sykkeenä. Kolme haastatelta-

vista oli havainnut sairastelleensa aikaisempaa helpommin. Kuten millä tahansa stres-

sillä, myös myötätuntostressillä voi riittävällä voimakkuudella olla negatiivinen vai-

kutus ihmisen immuunijärjestelmään ja elämänlaatuun yleensä. Yhdessä muiden te-

kijöiden kanssa se voi edistää myötätuntouupumista, ellei työntekijä toimi säädelläk-

seen sitä. (Figley 2002, 1437.) Lähes kaikkia haastateltavia yhdisti myös se, että kukaan 

ei sillä hetkellä tunnistanut kyseessä olevan myötätuntouupuminen vaan se ymmär-

rettiin vasta jälkikäteen ja usein niin, että tieto ja ”diagnoosi” tuli jotakin toista kautta. 

Kolme haastateltavista oli saanut kuulla kärsivänsä myötätuntouupumisesta psyko-

logilla käydessään ja kaksi haastateltavaa oli sattumalta käynyt samaan aikaan kou-

lutuksen, jossa puhuttiin sijaistraumatisoitumisesta ja myötätuntouupumisesta, jol-

loin he olivat tajunneet oireidensa täsmäävän siihen. Yksi haastateltavista oli lukenut 
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aihepiiriin sopivan kirjan. Ennen tätä oli oireille saatettu etsiä syytä esimerkiksi käy-

mällä lääkärissä tai erilaisissa tutkimuksissa. Rothschildin ja Randin (2010, 95) mu-

kaan kehon stressireaktiossa on autonominen hermosto keskeinen osa ja tätä autono-

mista hermostoa koskevan tiedon avulla on mahdollista suojautua työn keskeisiltä 

vaaroilta, kuten esimerkiksi myötätuntouupumukselta ja sijaistraumatisoitumiselta. 

 

H3: ”Siis vähän väliä oli flunssassa tai jotakin paikkaa särki. Hengästyin ihan todella 

helposti ja sit kun jäi töistä pois, niin tajus, että sen elimistön rauhottamiseen meni ihan 

hirveesti aikaa, et kyllä semmonen ylikierroksilla käyminen oli.” 

 

H6: ”Sillon just, kun oli se mun eka uupumus ja olin sillonki aika heikossa hapessa, niin 

en mä ymmärtänyt mistä on kyse. Mähä kävin työterveyshuollossa. Mä olin ihan varma, 

et mul on joku tuberkuloosi, kun ei henki kulje ja sydän hakkaa. Missä lie sydänfilmeis 

ja neurotutkimuksissa kävin.” 

 

Sen lisäksi, että kaksi haastateltavista kuvasi unentarpeensa lisääntyneen, oli 

suurin osa haastateltavista ylipäätään huomannut myötätuntouupumisella olevan 

keskeinen vaikutus uneen. Seitsemän haastateltavista kuvasi alkaneensa kärsiä jon-

kinlaisista nukahtamisvaikeuksista tai jopa unettomuudesta. Kolme heistä oli saanut 

nukahtamislääkkeet, jotka saattoivat edelleen olla käytössä. Työasioista nähtiin myös 

lisääntyvissä määrin unia tai työasioita saatettiin alkaa pohtia keskellä yötä. Ammat-

tilaiset, jotka ilmoittavat kokeneensa sekundaarista traumaattista stressiä, voivatkin 

nähdä toistuvia painajaisia tai takaiskuja traumaattisista tapahtumista (Lusk & Terra-

zas 2015, 270). Haastateltavat kuvasivat unenmääränsä lisäksi muutoksia siten myös 

unenlaadussa. Kolme haastateltavaa toi lisäksi esille, että oli suuresta kuormituksesta 

johtuen havainnut muistinsa huonontuneen. Nämä haastateltavat kertoivat, että 

heillä oli tapana esimerkiksi kirjoittaa kaikki ylös, koska muuten asiat olisivat var-

masti unohtuneet.  

 

H7: ”On niinkun ihan joku stressireaktio tullu päälle, että ei oo saanu nukuttua tai on 

sitten pyörinyt ehkä asiat liikaaki mielessä.” 

 

Voi olla vaikea erottaa täysin, millaisia seurauksia nimenomaan myötätuntouu-

puminen on haastateltavissa aiheuttanut ja voivatko jotkin tuntemukset ja reaktiot 

olla seurausta yleisestä uupumisesta. Voi myös olla mahdollista, että haastateltavat 

ovat kokeneet samanaikaisesti myötätuntouupumisen kanssa muunlaista uupumista. 

Lisäksi voi olla, että myötätuntouupuminen ajatellaan yhtenä uupumisen osa-alueena, 

sillä kuten on käynyt ilmi, ei ilmiön määrittely ole aina yksiselitteistä. Esimerkiksi 

Harlingin ym. (2020, 8-9) tutkimuksessa useimmat osallistujat mainitsivat yleisiä 
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stressin oireita, kuten fyysistä väsymystä, kyynisyyttä, märehtimistä ja uupumisen 

merkkejä, kun heiltä kysyttiin heidän kokemuksistaan myötätuntouupumisesta. Yksi 

osallistuja oli kuvaillut kokemuksiaan uupumisoireista samanaikaisesti myötätunto-

uupumisen kanssa. Samankaltaiset kuvaukset stressistä toistuivat läpi tutkimuksen 

datan, jossa osallistujat liittivät myötätuntouupumista burnoutiin ja muihin stressioi-

reisiin. (Mt., 8-9.) Myötätuntouupuminen voi myös olla merkittävä osatekijä työuupu-

muksen eli burnoutin kehittymisessä (Sorenson ym. 2016, 457; Figley 2002). 

 

5.1.3 Rajaamisen haasteet työssä ja vaikutukset toimintatapoihin 

Myötätuntouupumisella oli merkittäviä seurauksia haastateltavien työntekoon ja toi-

mintatapoihin. Kahdeksan haastateltavaa toivat esille erilaisia rajaamisen vaikeuksia. 

Rajaamisen vaikeudet näkyivät muun muassa ylitöiden tekemisenä ja taukojen pitä-

mättä jättämisenä. Myös syöminen saattoi jäädä välistä. Viisi haastateltavaa oli koke-

nut olevansa niin vastuussa asiakkaista, että pitkistä päivistä tuli normaali toiminta-

tapa ja esimerkiksi sairausloman hakemista ei nähty edes vaihtoehtona. Eräs haasta-

teltavista avasi hänestä tuntuneen kuin hän olisi ollut korvaamaton ja siksi töistä pois-

saolemista ei nähty mahdollisena. Vahvana oli ajatus siitä, että asiat täytyi hoitaa lop-

puun asti ja pois ei saanut lähteä. Myös se korostui neljässä haastattelussa, kuinka 

vahvana työntekijöillä oli ajatus siitä, että tilanteessa ei saisi puhua heidän jaksami-

sestaan, koska oli vain pakko jaksaa. Kolme haastateltavaa kertoi heillä olleen jatku-

vasti sellaisen tunteen, että aina täytyisi olla valmiina. Ylitöiden lisäksi työn rajat saat-

toivat häilyä ja osa haastateltavista saattoikin tehdä työnkuvaansa kuulumattomia 

tehtäviä, koska ajatteli, ettei niitä muuten olisi tehnyt kukaan. Yksi haastateltava ker-

toi esimerkiksi tehneensä ylimääräisiä kotikäyntejä varmistaakseen asiakkaan olevan 

hengissä, kun asiakkaan kotiin ei saatu psykiatrian palveluja jalkautumaan. Yksi haas-

tateltava myös kertoi joskus ostaneensa omalla rahallaan asiakkaalle ruokaa kaupasta, 

kun asiakkaan taloudellinen tilanne oli niin heikko. Moniammatillisen yhteistyön toi-

mimattomuus siis näytti lisäävän haastateltavien huolta asiakkaista. Ylimääräisten 

työtehtävien tekeminen myös lisäsi haastateltavien työmäärää entisestään, mikä saat-

toi osaltaan vaikuttaa uupumiseen. Sosiaalityöntekijät kantavat toisinaan muiden am-

mattilaisten palvelun käyttäjän puolesta tekemien päätösten seuraukset (Kreitzer ym. 

2020, 1949). 

 

H2: ”Se työn rajaaminen oli tosi paljon vaikeempaa. Ku oli siinä niitten siinä traumassa 

jotenkin mukana jollain lailla.” 

 

Myötätuntouupumisesta aiheutuva kokonaisvaltainen väsymys näkyi haastatte-

lujen perusteella myös siinä, etteivät työntekijät enää jaksaneet olla yhtä tehokkaita 
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kuin aikaisemmin. Neljä haastateltavista kuvasi, kuinka työtä tehtiin uupuneena lä-

hinnä rutiinilla ja hyvin robottimaisesti. Joillekin tämä niin sanottu robottimaisuus oli 

suojakeino sitä vastaan, etteivät asiakkaiden tunteet tulisi liian lähelle. Osa haastatel-

tavista kuvasikin työn tekemisen olevan jatkuvaa tasapainottelua sen suhteen, kuinka 

paljon asiakkaan asioihin ylipäätään voisi perehtyä niin, ettei menettäisi omaa toimin-

takykyään. Tämä sai haastateltavat monesti pohtimaan omaa ammatillisuuttaan. Eräs 

haastateltavista kuvasi pelkäävänsä sitä, että tietyllä tapaa hänen ammatillinen perus-

tansa unohtui sen kaiken rutiinin ja robottimaisuuden keskellä. Kiireen, suuren työ-

määrän ja auttamisen halun keskellä ei välttämättä muutenkaan ollut aikaa niin sano-

tusti ajatella tai kyseenalaistaa asioita. Myös eräs toinen haastateltava toi esiin olleensa 

huolissaan siitä, tuliko jokaisen asiakkaan henkilökohtainen tilanne esiin kunnolla esi-

merkiksi lausuntoa kirjoitettaessa, kun niiden kirjoitus tapahtui niin rutiinilla ja asioi-

den äärelle ei ehkä pysähdytty tarpeeksi. Tämän ajateltiin vaikuttavan myös työn laa-

tuun, jos yksilölliseen kohtaamiseen ei jaksettu enää panostaa vaan pahimmillaan teh-

tiin yleistyksiä. 

 

5.1.4 Ammatillisuuden uudelleentarkastelu ja tietoiset muutokset 

Vaikka myötätuntouupumisen kokemus oli lähes kaikille haastateltaville rankka, nä-

kivät haastateltavat kokemuksesta seuranneen jotakin myönteistä. Omaan ammatilli-

suuteen liittyvät pohdinnat olivat keskeisiä kaikilla haastateltavilla. Myötätuntouu-

pumisen käsitteessä korostuukin työntekijän asema, hyvinvointi ja siten tätä myötä 

myös ammatillisuuden kehittyminen (Nissinen 2008, 51). Kahdeksan haastateltavaa 

alkoi myötätuntouupumisen seurauksena pohtia ammatillisuuttaan uudella tavalla. 

Useampi haastateltava toi esiin tarkastelevansa omaa toimintaansa nykyään entistä 

tarkemmin, jotta mahdolliset uupumisenkin merkit voisi havaita aikaisemmin. Tä-

män lisäksi haastateltavat kertoivat oppineensa armollisuutta itseään kohtaan ja eivät 

vaatineet itseltään enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Haastateltavat kertoivat 

suhtautuvansa itseensä nykyään inhimillisemmin ja olivat ymmärtäneet raskaisiin 

asioihin reagoimisen olevan täysin sallittua. Myötätuntouupumisen kokemus myös 

opetti joitakin haastateltavia tuntemaan itseään entistä paremmin ja myötätuntoisuus 

saattoi jopa lisääntyä muita kohtaan. Myös Luskin ja Terrazasin (2015, 269) tutkimuk-

sessa jotkin osallistujat raportoivat myötätunnon pakolaisia kohtaan lisääntyneen. 

Kaksi haastateltavaa toivat esiin, että myötätuntouupumisensa seurauksena ymmär-

rys sosiaalityöstä ihmisoikeustyönä oli kasvanut samoin kuin rohkeus puhua asioista 

ja epäkohdista ja pitää asiakkaiden puolta. Eräs haastateltava toi myös monien perus-

teluiden hänen päässään ikään kuin selkiytyneen. Hänellä saattoi olla erilaisia fraaseja 

valmiina sellaisia tilanteita varten, kun piti esimerkiksi puoltaa pakolaisasiakkaan 

palvelun saamista tai vastata vääriin käsityksiin ja ennakkoluuloihin pakolaisuudesta. 
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H5: ” Kyl se varmaan liittyy siihen identiteettiin. Sosiaalityöntekijän identiteettiin mikä 

sulla on ja miten sä oot sitä asiaa pohtinut ja varmasti tuommoinen loppuunpalamisko-

kemus tai et oot lähellä sitä, niin kyl herättää ihmisen siihen. Siihen asti mäkin ajattelin 

et oikeesti olen kuolematon, että tulkoon mitä vaan niin kyllähän minä kestän ihan mitkä 

kidutusjutut hyvänsä. Mutta sitten joku sanoi äiti älä jätä ja mä repeen siihen.” 

 

H1: ”Ni sitten kun tehään viel täs kontekstis niitä töitä niin tota kyllä se on varmaan 

niinkun jollakin lailla vaikuttanut siihen, mitä mä aattelen itsestäni sosiaalityöntekijänä.” 

 

Vaikka myötätuntouupuminen oli aiheuttanut paljon erilaisia rajaamisen haas-

teita, kuten aiemmin kävi ilmi, auttoi kokemus myös löytämään rajoja uudella tavalla 

ja lisäsi tietynlaista kriittisyyttä. Moni haastateltavista oli oppinut tunnistamaan omia 

rajojaan paremmin. Syynä tähän oli osittain jo se, etteivät he halunneet kokea saman-

laista uupumista enää uudelleen. Kolme haastateltavista kuvasi, että oli oppinut 

etäännyttämään itseään paremmin asiakkaiden asioista ja pystyi siten ottamaan asi-

akkaiden tunteita vastaan eri tavalla. Lisäksi tilanteisiin pyrittiin varautumaan enem-

män ennalta esimerkiksi paremman kalenteroinnin ja suunnittelun avulla. Tilanteita 

pyrittiin myös jakamaan enemmän tiimin ja työkavereiden kesken ja työajoista pidet-

tiin paremmin kiinni. Tärkeäksi moni näki rajanvedon sen ymmärtämisen suhteen, 

mihin sosiaalityön keinoin oli mahdollista vaikuttaa ja mitä omaan työrooliin kuului. 

Lisäksi rajanvetoa saatettiin tehdä jo työpaikkojen suhteen, sillä muutama haastatel-

tava toi esille, että osasi kokemuksensa perusteella paremmin valikoida sitä, millaisen 

asiakaskunnan kanssa halusi työskennellä jatkossa. 

 

H7: ”En mä ainakaan negatiivisella tavalla ajattele, et ehkä enemmän jopa sitten positii-

visesti, että jossain kohtaa ne omat rajat tulee vastaan ja se että ne sitten tiedostaa. Toiset 

helpommin ja toiset sitten vaatii sen, että käy vähän ehkä rankemman tien kautta sen.” 

 

Suurin osa haastateltavista oli myötätuntouupumisen seurauksena alkanut tie-

toisesti kehittämään erilaisia keinoja palautumiseen ja ahdistuksen purkamiseen työ-

päivän aikana. Näitä saattoivat esimerkiksi olla lyhyiden taukojen ja erilaisten purku-

tuokioiden pitäminen työkavereiden kanssa. Figleyn (2002, 1438) mukaan irtaantumi-

nen onkin toinen tekijä, joka vähentää myötätuntostressin kehittymistä ja tässä onnis-

tuminen vaatii tietoista ja rationaalista pyrkimystä tähän. Tiimin tuki nähtiin tärkeänä. 

Tasapainoon pyrittiinkin entistä enemmän työpaikalla myös tiimin ja työyhteisön 

osalta esimerkiksi jakamalla työtehtäviä tasaisemmin ja ottamalla toisten tilanteet pa-

remmin huomioon. Kaksi haastateltavaa mainitsivat heidän työpaikallaan olevan sel-

laisen käytännön, että kahvihuoneessa ei keskusteltu työasioista. Yksi haastateltava 
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kertoi käyttävänsä apunaan mielikuvaharjoituksia. Tämän lisäksi suurin osa haasta-

teltavista koki tiedon lisäämisen aiheesta ylipäätään tärkeäksi ja toteutti tätä muun 

muassa itseopiskelun, kuten kurssien ja koulutuksen keinoin. Myös joidenkin työ-

paikkojen työnohjauksessa oli alettu panostamaan traumatietoisempaan työotteeseen.  

 

Lopulta kaikki haastateltavista kuitenkin päätyivät myötätuntouupumisen seu-

rauksena joko sairauslomalle hakeutumiseen tai vaihtamaan kokonaan työpaikkaa. 

Nämä koettiin tärkeiksi keinoiksi myötätuntouupumisesta toipumisen näkökulmasta. 

Kaksi haastateltavista kävi hetken aikaa muualla töissä ja palasi vasta jonkin ajan ku-

luttua takaisin nykyiseen työtehtäväänsä. Nämä haastateltavat kuvasivat, että vain 

aika ja etäisyys olivat niissä tilanteissa ratkaisuja, jotka auttoivat myötätuntouupumi-

sesta toipumiseen, sillä esimerkiksi resurssien lisääminen ei olisi myötätuntouupu-

mista poistanut. Yksi haastateltavista päätyi lopulta myötätuntouupumisensa seu-

rauksena vaihtamaan koko alaa. Kuten Figley (2002, 1437) toteaa, muiden kärsimyk-

selle suoran altistumisen hinta on suuri ja on mahdotonta arvioida kuinka moni on 

päättänyt hylätä suoran asiakastyön, koska hinta oli heille liian suuri. Yksi haastatel-

tavista kävikin pohdintaa siitä, haluaisiko enää tehdä asiakastyötä suoraan. Myös 

Singhin ym. (2020, 16) mukaan työntekijöiden kokemukset erilaisista psykososiaali-

sista vaaroista, kuten esimerkiksi suora traumalle altistuminen, voivat edistää tunteel-

lista, käytöksellistä ja kognitiivista vetäytymistä asiakkaista tai alalta. 

 

H6: ” Mut mulla se jotenkin meni sen verran pitkälle se mun uupuminen et mä en näh-

nyt enää mitenkään vaihtoehtona sitä että mä vaihtaisin työpaikkaa. Et tuli tosi vahvana 

se, että mä en voi tehdä sosiaalityötä enää missään.” 

 

Kaikki haastateltavat näkivät vapaa-ajan merkityksen tärkeänä, vaikka eivät itse 

olisikaan aina pystyneet erottamaan työtä ja vapaa-aikaa toisistaan. Neljässä haastat-

telussa mainittiin, että myötätuntouupumisen kokemukseen ja ylipäätään sen kehit-

tymiseen vaikutti työntekijän henkilökohtaisen elämän kuormitus ja erilaiset henkilö-

kohtaisen elämän vaatimukset. Myös Figleyn (2002, 1438) mukaan elämän muut häi-

riötekijät, kuten esimerkiksi henkilökohtaiset vastuut, yhdistettynä muihin myötätun-

touupumisen riskiä aiheuttaviin tekijöihin, voivat lisätä riskiä myötätuntouupumi-

selle. Myös muun elämän ja työn välinen ristiriita saattaa edesauttaa stressin ja uupu-

muksen syntyä (Toppinen-Tanner ym. 2016, 9). Haastateltavat eivät aina tienneet, 

mikä vaikutti mihinkin. Työntekijät kokivat, ettei henkilökohtainen elämä voinut olla 

kaaoksessa, koska se lisäsi kuormittuneisuuden kokemusta entisestään ja luonnolli-

sesti vaikutti työn tekemiseen. Nämä haastateltavat avasivat, että muun elämän stres-

sitekijät esimerkiksi tekivät heitä entistä herkemmiksi ja vapaa-ajan vaatimukset saat-

toivat ylipäätään vähentää heidän voimavarojaan ja jaksamistaan. 
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H5: ”Kyllä siihen varmaan voi olla semmosia omassa elämässäkin meneillään olevia asi-

oita, että ei ole ehkä voimavaroja sitten blokata sitä tavallaan ihan erillään, et tuntuu et 

kaikki nyt kaatuu tässä päälle.” 

 

H7: ”Sit mä huomaan et ihmisten tilanteet pääsee kyllä jotenkin helpommin ihon alle, 

kun sit kun oot hyvin nukkunut ja virkee ja oot hyvin palautunu ja muuta niin sillon on 

paljon helpompi olla siinä tilanteessa kun jotenkin sillä lailla suojaa itseensä.” 

 

Moni haastateltavista toikin esiin, että myötätuntouupumisen kokemus sai hei-

dät tarkastelemaan omaa hyvinvointiaan ja vapaa-aikaansa eri tavalla ja entistä tar-

kemmin. Tasapainon löytäminen työn ja vapaa-ajan välille nähtiin tärkeänä ja välttä-

mättömänä tekijänä jaksamisen kannalta. Työasioita ei haluttu viedä kotiin asti, vaan 

siellä oli muu yksityiselämä ja muut asiat. Tämä saattoi vaatia joskus tietoista työasi-

oiden poissulkua. Yksi haastateltavista teki sen ratkaisun, että teki jatkuvasti lyhyem-

pää työaikaa, koska koki sen tuovan hänelle tasapainoa. Vapaa-ajalla rajaamisen kei-

nona oli myös esimerkiksi vältellä tietynlaisten uutisten lukemista tai tietynlaisten elo-

kuvien katsomista. Vapaa-ajalla liikunta oli suurimmalle osalle yksi keskeinen keino 

saada stressi purettua, sillä useampi työntekijöistä koki, että raskaat ja kuormittavat 

asiakastilanteet tuli saada ikään kuin kehosta pois ja siksi pelkästään niistä puhumi-

nen ei ollut riittävä keino niistä palautumiseen. Erilaiset stressinhallintakeinot ovat 

kriittisiä nykyaikaisesta työstä selviytymiselle riippumatta työn painopisteestä (Fig-

ley 2002, 1440). Lisäksi muutama haastateltava mainitsi vapaa-ajan asioiden tuovan 

heille jaksamista, mikä heijastui myös töihin. Erityisesti perhe, puoliso ja muut lähei-

set nähtiin merkittävänä voimavarana. Sopiva vapaa-aika ja etäisyys ahdistavista asia-

kasongelmista vahvistaa myös ammatinharjoittajien kykyä pysyä optimistisena (Ra-

dey & Figley 2007, 212). Työtä ja muuta elämää on vuosien varrella alettu muutenkin 

nähdä entistä enemmän voimavaroina toisilleen (Toppinen-Tanner ym. 2016, 12). 

5.2 Myötätuntouupumista aiheuttavat työn vaatimukset 

5.2.1 Asiakkaiden kohtaaminen ja trauman kanssa työskentely 

Keskeisimpänä tekijänä myötätuntouupumisen kehittymisen kannalta kaikki haasta-

teltavat sosiaalityöntekijät kokivat vaatimuksen tunteiden kanssa työskentelystä. 

Haastateltavat kuvasivat pakolaisasiakkaiden erilaisten tunteiden ja vaikeiden koke-

musten vastaanottamisen kuormittavana ja näkivät tämän keskeisenä asiana myötä-

tuntouupumisen synnyssä. Asiakastilanteita kuvattiin tunteikkaasti latautuneiksi. 

Kaikki haastateltavat kertoivat työhön sisältyvän paljon vaikeita sekä raskaita asioita 
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ja jopa sydäntä raastavia tilanteita. Auttamistyön raskas sisältö ja vuorovaikutussuh-

teiden määrä ovat syy auttajan kuormittumisen syntymiselle (Robelski ym. 2020; Fig-

ley 2002; Wirth ym. 2019; Nissinen 2008). Pakolaistaustaisilla asiakkailla on paljon eri-

laisia vaikeita kokemuksia taustallaan muun muassa kotimaansa kokemuksiin ja pa-

komatkaan liittyen. Haastateltavat kuvasivat myötätuntouupumisen korostuvan pa-

kolaistyössä, koska asiat ja teemat, joiden kanssa työskenneltiin, olivat usein sosiaali-

työntekijöille täysin käsittämättömiä asioita. Asiakastilanteet herättivät haastatelta-

vissa monia erilaisia tunteita, kuten turhautumista, surua, epätoivoa, vihaa ja voimat-

tomuutta. Erilaiset tunteet ja niiden kanssa eläminen saatettiin kokea hyvin raskaiksi. 

Asiakkaiden tilanteet ja se, ettei välttämättä pystynyt auttamaan, tuottivat myös ah-

distusta. Onnistumisen kokemuksia ei tullut työssä usein vastaan. Moni työntekijöistä 

kuvasi asiakkaiden tunteiden ikään kuin menevän itsestään läpi ja kertoi, että asiak-

kaiden tunteisiin oli helppo lähteä niin sanotusti mukaan.  

 

H3: ”Aattelen että siinä pakolaisten parissa tehtävässä työssä tai turvapaikanhakijoiden 

kanssa tehtävässä työssä, niin se myötätuntouupumus niin se jotenkin vielä korostuu, 

koska ne asiat ja teemat minkä kanssa työskennellään, niin ne on jotenkin niin meille 

käsittämättömiä asioita.” 

 

Moni haastateltavista muisti erityisen järkyttäviä ja kuormittavia asiakastilan-

teita edelleen yksityiskohtaisesti. Erityisen kuormittaviksi asiakastilanteiksi koettiin 

esimerkiksi perheväkivaltatilanteet, epäonnistuneet perheenyhdistämiset sekä sellai-

set tilanteet, joista ei päästy selville, mistä oikein on kyse. Myöhemmin saattoi selvitä, 

että asiakas oli esimerkiksi ollut kotimaassaan lapsisotilaana tai asiakas oli ollut ih-

miskaupan uhri. Epäselviin tilanteisiin liittyvistä turhautumisen ja epävarmuuden 

tunteista saattoi työntekijänä olla vaikea päästää irti. Tunne siitä, että ei pysty huoleh-

timaan asiakkaista riittävästi, voi olla esimerkiksi jatkuvan turhautumisen tunteen ai-

heuttaja (Wirth ym. 2019, 266). Myös tilanteet, joihin liittyi jonkinlaista toivottomuutta, 

kuvattiin erityisen kuormittaviksi. Kaksi haastateltavista toi esiin, että työssä joutui 

lisäksi pärjäämään tietyllä tapaa kuolemanpelon kanssa, mikä oli erityisen raskasta. 

Myötätuntouupumisen ilmiö koskettaa kaikkia ammattilaisia, jotka auttavat työssään 

yksilöitä, jotka ovat kokeneet järkyttäviä julmuuksia tai vääryyksiä ja ovat akuutisti 

vaikeissa elämäntilanteissa. Pakolaistyössä tämä ilmiö on kuitenkin herkästi lähellä, 

sillä monet pakolaistaustaisista asiakkaista ovat kokeneet paljon erilaisia erityisen jär-

kyttäviä tapahtumia ja elävät usein sekä poikkeuksellisissa että epävarmoissa tilan-

teissa. (Castaneda ym. 2018, 141). Suurin osa haastateltavista koki, että heillä ei ollut 

riittävästi tietoa työn emotionaalisesta kuormittavuudesta tai tarpeeksi työkaluja sii-

hen ja sen kanssa toimimiseen ja sen vähentämiseen. Myös tämän nähtiin vaikuttavan 

myötätuntouupumisen kehittymiseen. Muutama haastateltavista kuvasi, että myös 
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asiakkaiden keholliset reaktiot siirtyivät työntekijänkin kehoon. Rothschildin ja Ran-

din (2010, 49) mukaan ihmisillä, jotka toimivat muiden ihmisten kanssa läheisessä 

vuorovaikutuksessa, on tapana kopioida sekä tietämättään että spontaanisti toistensa 

ilmeitä ja asentoja. Mikä tahansa osa aistijärjestelmästä voi aikaansaada empatiareak-

tion. Erityisen haavoittuvina pidetään näkö-, kuulo- ja kosketusaisteja. Erilaisten tari-

noiden visualisointi niin sanotusti sielun silmin on varsin tavallista. (Mt., 50.) 

 

H3: ”Kun me tehdään työtä ja kohdataan asiakkaita ja asiakkaalla on kehollisia reaktioita, 

niin ne jotenkin siirtyy myös meihin ja meidän kehoon.” 

 

Erityisen kuormittavaksi koettiin pakolaisten traumaattiset kokemukset, jotka 

tietyllä tapaa traumatisoivat myös työntekijöitä. Sosiaalityöntekijät kertoivat haastat-

teluissaan erilaisista traumaattisista kokemuksista, joita pakolaisilla voi heidän ha-

vaintojensa ja kokemustensa mukaan olla. Haastateltavien kertoman mukaan pako-

laiset olivat kokeneet järkyttäviä asioita ja tapahtumia, jotka uuvuttivat työntekijöitä 

jo ajatuksina. Erilaisten kotimaan traumaattisten kokemusten, kuten sodan, läheisten 

menettämisen, kidutuksen ja muun erilaisen väkivallan lisäksi pakomatka nähtiin 

traumaattisena kokemuksena. Lisäksi osa haastateltavista koki ristiriitaisena sen, että 

monesti Suomeen muuton jälkeen pakolaiset kokivat erilaisia traumoja maassa, jossa 

he alun perin olivat ajatelleensa olevan turvassa. Monesti itsessään jo erilaiset palve-

lujärjestelmän prosessit esimerkiksi kotoutumiseen liittyen nähtiin pakolaisia trauma-

tisoivina. Sekä kansainväliset että suomalaiset väestötutkimukset ovat osoittaneet eri-

tyisesti pakolaistaustaisilla maahanmuuttajilla ja vastaavista olosuhteista tulleilla ole-

van pääväestöä enemmän mielenterveysongelmia ja psyykkistä kuormaa (Castaneda 

ym. 2018, 12). Pakolaisuuteen ja turvapaikkaprosessiin liittyvä psyykkisten ongelmien 

riski onkin keskimääräistä suurempi ja turvapaikanhakijat ja pakolaiset näyttäytyvät 

olevan kaikista haavoittuvammassa asemassa psyykkisten häiriöiden suhteen. Osa 

heistä kantaa mukanaan erilaisia vakavia traumaattisia kokemuksia, kuten väkivallan, 

kidutuksen tai muun epäinhimillisen kohtelun kokemuksia. (Snellman ym. 2014, 204.) 

Esimerkiksi Craigin ja Sprangin (2010, 334) tutkimuksessa posttraumaattisesta stres-

sihäiriöstä kärsivien asiakkaiden määrä työntekijällä ennusti merkittävästi myötätun-

touupumista. Kaksi haastateltavista oli sitä mieltä, että myötätuntouupumisen käsite 

oli liian kevyt ja ennemmin tulisi puhua sijaistraumatisoitumisesta.  

 

H2: ”Että mä oon ollut todella uuvuksissa siitä ja traumatisoitunut niitten jutuista enkä 

oo päässy niitä kunnolla heti siirtämään johonkin pois tai eteenpäin tai ulos itsestäni.” 

 

H7: ”Tässä omassa asiakasryhmässä on pelkästään tosi vakavasti traumatisoituneita. Mä 

ite oon aatellu, et mä en enää puhu vakavasti traumatisoituneista vaan massiivisesti 
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traumatisoituneista, koska traumoja on niin paljon ja yleensä niitä on kaikilla perheen-

jäsenillä ja niitä on sieltä kotimaasta ja pakomatkalta ja pakolaisleiriltä ja on tosi monella 

valitettavasti myös Suomesta. Et jotenkin tuntuu et on viime aikoina jopa korostunu ne 

traumat mitä täällä Suomessa on sitten aiheutunut.” 

 

Oma haasteensa pakolaisasiakkaiden kohtaamisessa olivat kulttuurierot ja niistä 

johtuvat mahdolliset väärinkäsitykset. Pakolaisvanhempien saattoi olla esimerkiksi 

vaikea ymmärtää, ettei fyysistä kuritusta lapsiin sallita Suomessa ja miksi heidän lap-

sistaan ylipäätään oli lastensuojelullista huolta. Haastateltavat kuvasivat, että verrat-

tuna lähtömaansa kokemuksiin, saattoivat suomalaisten viranomaisten huolet tuntua 

pakolaisista hyvin vähäisiltä ja aiheuttaa siksi ihmetystä. Näiden tilanteiden selittämi-

nen ja huolien selventäminen ei ollut työntekijöille helppoa. Lisäksi ylirajaiset perhe-

tilanteet ja niiden huomioiminen toivat työhön omat haasteensa. Kokkosen (2010, 177) 

mukaan ylirajaisuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että vuorovaikutussuhteet, 

joita maahanmuuttajilla on, ovat laajalle levittyneitä ja konkreettisesti riippumattomia 

maantieteellisistä rajoista ja paikoista. Kolme haastateltavista antoivat esimerkiksi Af-

ganistanin sotatilanteen, joka oli haastattelujen tekemisen aikaan hyvin ajankohtainen 

aihe. Suomessa olevat pakolaiset olivat huolissaan Afganistanissa olevista läheisistään, 

mikä heijastui heidän hyvinvointiinsa. Tällaiset tilanteet koettiin kuormittavana ja asi-

akkailla liittyi näihin tilanteisiin paljon epävarmuuden tunteita. 

 

Pakolaisten nähtiin siis olevan monella tapaa erityisen haavoittuvassa asemassa. 

Kaksi haastateltavista kuvasi, että asiakkaiden avuttomuuteen oli tietyllä tavalla help-

poa lähteä mukaan ja auttajan rooli nimenomaan korostui haavoittuvassa asemassa. 

Foxin (2019, 6) mukaan myötätuntouupuminen ja sijaistraumatisoituminen ovat en-

nustettavissa olevia seurauksia sosiaalityön harjoittamisesta. Tämä pätee kaikilla sek-

toreilla, joilla sosiaalityötä harjoitetaan ja se on sivutuote kehitettäessä suhteita haa-

voittuviin ihmisiin joka päivä (Mt., 6). Useampi haastateltavista mainitsi oman haas-

teensa työhön tuovan lisäksi sen, että luottamuksen rakentaminen traumaattisia ko-

kemuksia omaavien pakolaisten kanssa vei normaalia enemmän aikaa ja oli omanlai-

sensa kuvio. Pakolaisilla voi olla taustallaan monia kokemuksia, jotka uhkaavat hei-

dän luottamuksen muodostamistaan muihin (Morina ym. 2016; Kokkonen 2010). Ti-

lanteet saattoivat myös olla pitkäkestoisia ja ammatillisen arvion tekeminen tilan-

teesta ei läheskään aina ollut helppoa, sillä tilanteet saattoivat olla hyvin monimutkai-

sia. Keskeiseksi haastateltavat näkivät myötätuntouupumisen kehittymisessä ja vaka-

vuudessa myös traumalle altistumisen keston vaikutuksen. Myös Figley (2002, 1438) 

ottaa esille pitkittyneen altistumisen vaikutuksen ja näkee erilaiset tauot tärkeinä. Kai-
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ken kaikkiaan haasteena oli, että emotionaalista kuormaa ja ihmisten raskaita kohta-

loita kertyi työntekijöille monestakin syystä lopulta niin paljon, ettei niitä enää pysty-

nyt käsittelemään, mikä aiheutti myötätuntouupumista.  

 

H3: ”Se ei ole työmäärä ole se mikä aiheuttaa sen myötätuntouupumuksen vaan ne asia-

kastilanteet. Ja jos niitä on toistuvasti sellasia mitkä aiheuttaa niitä itselle semmosia han-

kalia tunteita niinkun surua, vihaa, ahdistusta ja jos niitä ei todellakaan pureta pois niin 

kyllähän ne kasaantuu ja sitten jossain vaiheessa vaan niinkun keho ja mieli ei enää toimi 

samalla tavalla kuin aikaisemmin.” 

 

Kaikki haastateltavista näkivät empatian pakolaisten parissa tehtävässä sosiaa-

lityössä todella keskeisenä samoin kuin sosiaalialalla ylipäätään. Moni haastatelta-

vista koki, että empatia oli keskeinen työkalu traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa 

ja ylipäätään vaikeiden asioiden parissa työskennellessä. Kaksi haastateltavista kuvasi 

empatian olevan tärkeimpiä vaatimuksia. Kuten Figley (2002, 1436) toteaa, myötätun-

toisuudella ja empatialla on kuitenkin hintansa. Tätä haastateltavatkin toivat esille.  

 

H6: ”Ihan hirvittävän keskeistä. On se musta kaikessa sosiaalityössä tietenkin, mut ehkä 

tossa vielä kaikista eniten. Just se kun ihmiset on niin mielettömän traumatisoituneita. 

Niin se että varsinkin sit just sillon niitten turvapaikanhakijoiden kanssa se kun ei mi-

tään pysty lupaamaan eikä millään oikeen pysty konkreettisella auttamaan niin eihän 

siinä oo enää mitään muuta työkalua kun olla vaan jotenkin läsnä ja jakaa sitä kaikkee. 

Ni on se. Et sitten empatian kanssa voi tietysti käydä näin että saa ittensä siihen kuntoon 

ettei pysty enää tekee koko sosiaalityötä.” 

 

Figleyn (2002, 1437) malli ehdottaakin, että ilman empatiaa myötätuntouupu-

mista ei ole ja siten kyky empatiaan on avainasemassa sekä muiden auttamisessa että 

altistumisessa välittämisen negatiivisille seurauksille. Auttamistyön ammattilainen 

siis käyttää työvälineenään samaistumisen ja empatian kykyä, mikä kuitenkin altistaa 

ammattilaisen työssään emotionaalisesti eli työllä on vaikutusta myös kuormittumi-

seen ja emotionaaliseen taakkaan (Castaneda ym. 2018, 142). Myös Conradin ja Kellar-

Guentherin (2006, 1072) mukaan mitä empaattisempi työntekijä on asiakasta kohtaan, 

sitä todennäköisemmin hän sisäistää asiakkaansa trauman. Useampi haastateltavista 

toi esiin kokevansa ristiriitaisia tunteita sen suhteen, kuinka empaattinen tulisi olla ja 

miten saisi estettyä sen, ettei menisi liikaa mukaan asiakkaiden tunteisiin. 
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5.2.2 Sosiaalityöntekijän työnkuva ja osaaminen 

Tunteiden kanssa työskentelyn ja jonkinlaisen traumatietoisen otteen lisäksi kaikki 

haastateltavat työntekijät kokivat tarvitsevansa työssään monenlaista ja laajaa erityis-

osaamista. Vaikka haastateltavat työskentelivät tai olivat työskennelleet pakolais-

työssä eri paikoissa, koettiin työnkuva jokaisessa työpaikassa laajaksi ja monimuo-

toiseksi, mikä toi työhön omia haasteitaan ja lisäsi omalta osaltaan myötätuntouupu-

misen kokemusta. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kohdistui monenlaisia vaatimuksia. 

Sosiaalityöntekijät kokivat itseensä ammattilaisina myös kohdistuvan monenlaisia 

odotuksia. Sen lisäksi, että vaatimuksia saatettiin kokea ylemmältä tasolta tai työka-

vereiden suunnalta, asettivat kaikki haastateltavat itselleen ammattilaisina monenlai-

sia vaatimuksia. Haastatteluiden perusteella kävi ilmi, että sosiaalityöntekijät pyrki-

vät työssään vastaamaan näihin erilaisiin odotuksiin ja vaatimuksiin, mutta oman 

haasteensa siihen toi se, että monesti odotukset olivat ristiriitaisia tai epärealistisia 

monestakin syystä. Erilaisten vaatimusten koettiin lataavan asiakastapaamiseen hir-

veästi asioita ja paine oli siten kova. Tämä kaikki aiheutti haastateltavissa riittämättö-

myyden tunnetta ja kokemusta uupumisesta. Uupumisen kokemus liittyi nimen-

omaan siihen, ettei työtä pystytty tekemään sillä tavalla, kun haluttiin ja koettiin, ett-

eivät asiakkaat saaneet sellaista kokonaisvaltaista apua kuin olisivat tarvinneet. Tämä 

saattoi surettaa työntekijöitä ja lisätä myötätunnon tuntemuksia asiakkaita kohtaan. 

Toisaalta tämä voi liittyä myös yleiseen uupumiseen. 

 

H4: ”Sehän lataa siihen asiakastapaamiseen hirveesti hommaa. Tai ikään kuin asioita 

hoidettavaksi.” 

 

H2: ” Kyllä se semmonen aika valtava riittämättömyyden tunne tulee siinä, että mä en 

tiedä yhtään mitä tässä pitäis tehdä, että mä en tiiä mistä me nyt saatais jotain apua ja 

että kun ei vaan ollu niinku semmosta mitään, että mitä nyt tehtäis.” 

 

Kaikki haastateltavista kertoivat pakolaisten parissa tehtävän sosiaalityö vaati-

van monenlaista erityisosaamista. Työn nähtiin kuitenkin olevan opittavissa ja avoi-

mella, kunnioittavalla asenteella sekä kysyvällä työotteella nähtiin tämän suhteen kes-

keinen merkitys. Erityishaasteensa työhön toivat esimerkiksi asiakkaiden vieraskieli-

syys ja siihen liittyvä tulkin käyttö. Esimerkiksi Bøn (2015, 564) tutkimuksessa yhtei-

sen kielen puutteesta johtuvat kommunikaatiohaasteet olivat sosiaalityöntekijöiden 

mielestä keskeinen haaste ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa työskennellessä. Koh-

deryhmien sosiaalityöntekijät sanoivat, että vaikka he käyttivät tulkkia, saattoivat he 

epäillä, olivatko asiakkaat ymmärtäneet oikein, mitä kokouksessa oli keskusteltu ja 

päätetty. (Mt., 264) Myös haastateltavat toivat esiin, etteivät aina tienneet, kuinka hy-
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vin asiakas todellisuudessa ymmärsi työntekijän sanoman tulkkauksen jälkeen. Kult-

tuurisensitiivinen ote ja kulttuuristen kysymysten ymmärtäminen nähtiin tärkeänä jo-

kaisessa haastattelussa. Pakolaisten erilaisia lähtökohtia ja taustoja tuli ymmärtää. 

Keskeistä oli ymmärtää perheiden erilaista asemaa Suomessa. Myös Bøn (2015, 568-

569) tutkimuksessa kulttuurien tunteminen, perhesuhteiden ymmärtäminen sekä 

maahanmuuttajien taustojen ymmärtäminen nähtiin tärkeinä. Maahanmuuttajatyössä 

erinomainen lähtökohta onkin ajatus erilaisuuden hyväksymisestä. On mahdotonta 

tavoittaa toisen henkilön kokemusta täysin, mutta lähtökohtaisesti siitä tekee vielä 

vaikeampaa, mikäli henkilön kokemukset, kulttuuri ja tausta ovat kaukana. Tämän 

välimatkan umpeen kurominen on sosiaalihuollonkin tehtävä, mutta aina jää alue, 

joka on mahdollista tavoittaa vain kunnioituksen avulla.  (Turtiainen 2014, 77.) Myös 

valtasuhteiden ymmärtämisen ja yhteiskunnallisen orientaation sekä rakenteellisen 

sosiaalityön tärkeyttä tuotiin esille neljässä haastattelussa. Kaksi haastateltavaa mai-

nitsi myös oikeusperustaisuuden omana asianaan. Kaikissa haastatteluissa tuotiin 

esiin pakolaisiin liittyvän lainsäädännön osaamisen tärkeys. Kaiken kaikkiaan pako-

laisten parissa tehtävän sosiaalityön nähtiin vaativan kokonaisvaltaista otetta ja hyvin 

monenlaisten asioiden ymmärtämistä.  

 

Suurin osa haastateltavista kuvasi, että työssä tarvittiin paljon monenlaista tietoa, 

minkä lisäksi uutta tietoa tuli vastaan jatkuvasti. Tietomäärän oli siis oltava suuri. 

Myös Bøn (2015, 572) mukaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa vaaditaan ammat-

tilaisilta laajempaa tietopohjaa kuin mitä vähemmän monimuotoisessa yhteiskun-

nassa tarvitaan. Nämä haastateltavat kuvasivat, että työssä piti jatkuvasti selvittää 

monenlaisia asioita itsenäisesti ja joitakin asioita ikään kuin opiskeltiin vasta niitä teh-

dessä. Kaksi haastateltavista oli myös työskennellyt työpaikassa, joka oli heidän aloit-

taessaan ollut hyvin keskeneräinen, jolloin työn käytäntöjä luotiin sitä tehdessä. Tämä 

koettiin erityisen haasteelliseksi ja uuvuttavaksi. Tämän lisäksi muutama haastatel-

tava koki kuormittavana sen, että työssä tuli vastaan tiiviiseen tai vähintäänkin tasai-

seen tahtiin erilaisia muutoksia, joihin piti sopeutua. Haastateltavat kokivat, että täs-

säkin suhteessa työntekijöiltä vaadittiin aina vain enemmän. Perusammatillisten 

ydintehtävien jatkuva keskeytyminen luo kestämätöntä työstressiä (Kreitzer ym. 2020, 

1952). 

 

H8: ”Se vaikeuttaa sitä työtä kun asiat ei mene enää et niistä tehdään jotenkin niin mo-

nimutkaisia, että asiat ei suju yhtä sujuvasti kuin ennen on sujunut.” 

 

Keskeisenä havaintona oli monella haastateltavalla kokemus siitä, että työnkuva 

oli osittain laajuutensa vuoksi myös hyvin epäselvä ja sosiaalityöntekijän rooli koettiin 
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välillä kummalliseksi ja ylipäätään monenlaiseksi. Tästäkin johtuen oli asioiden lait-

taminen niin sanotusti omiin lokeroihinsa haastavaa ja välillä työntekijöiden piti 

muistuttaa itseään siitä, mikä oli oman työn ydin. Se herätti monessa haastateltavassa 

myös ristiriitaisuuden tunteita, kun piti miettiä ja valita, mihin sosiaalityön näkökul-

masta kannattaa keskittyä. Useampi kuvasikin pakolaisten parissa tehtävän sosiaali-

työn olevan tasapainottelua monessa suhteessa. Epäselvyyttä lisäsi se, että pakolais-

ten parissa tehtävän sosiaalityön ympärillä oli monenlaisia toimijoita, joilta tuli välillä 

paljon odotuksia sosiaalityön suuntaan. Muualta tulevat odotukset ja työntekijöiden 

tavat hallita näitä odotuksia voivat luoda konfliktin lähteen, joka synnyttää myötä-

tuntouupumista (Kreitzer ym. 2020, 1951). Yksi odotus oli jo itsessään monialainen ja 

laaja yhteistyö, mihin ei kuitenkaan käytännössä ollut välttämättä aikaa ja tämä taas 

saattoi aiheuttaa sosiaalityöntekijässä huonoa omatuntoa. Haastateltavat kuvasivat, 

etteivät aina edes oikein tienneet, mitä heidän piti tehdä ja ohjenuoriakaan ei välttä-

mättä ollut saatavilla, kun yleisesti ottaen ei oltu määritelty selkeästi, mitä työnkuvaan 

kuului ja mitä ei. Tätä ei nähty asiakkaidenkaan näkökulmasta hyvänä asiana. Epä-

selvä työnkuva aiheutti muun muassa sitä, että sosiaalityöntekijät joutuivat räätälöi-

mään omia ratkaisujaan, kun valmista ratkaisua ei ollut tarjolla. Epäselvyys aiheutti 

lisäksi sitä, että sosiaalityöntekijöihin ja työnkuvaan kohdistuvat odotukset saattoivat 

olla ristiriitaisia riippuen siitä, mistä päin odotuksia tuli. Esimerkkinä oli kokemus 

siitä, että asiakkaiden asioita pitäisi ajaa suunnitelmallisesti, mutta samaan aikaan aut-

taa asiakkaita kriiseissä, mikä taas vaati ihan erilaista työskentelyä. Työrooliin liittyvät 

ristiriita on esimerkki estevaatimuksesta. Estevaatimukset lisäävät työkuormitusta ja 

mikäli riittävät työn voimavarat puuttuvat, voivat ne vähentää työn imua ja lisätä ris-

kiä työuupumukseen. (Bakker & Demerouti 2017, 277; Seppälä & Hakanen 2017, 152.) 

Moni haastateltava kuvasi kokevansa, että sosiaalityöntekijöille kuului kaikenlaisia 

tehtäviä ihan laidasta laitaan. Myös erot sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön välillä eivät 

aina olleet selviä. Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi, että monet työntekijät olivat 

työnkuvansa suhteen todella joustavia. 

 

H8: ” Siis tää on sellainen työ että jos haluaa tehdä oikeen monialaista sosiaalityötä niin 

tähän kuuluu kaikki. Jos mä sanon et tähän työhön liittyy sulakkeen vaihdosta avioeroon 

ja kaikkee siltä väliltä niin kaiken maailman asioita mitä vaan voi kuvitella.” 

 

H4: ”Että tää työn konteksti on ikään kuin että sun pitäis tehdä sellasta suunnitelmal-

lista työtä mutta käytännössä tää on kriisityötä tosi paljon.” 

 

H2: ”Ja sit joutuu niinkun olee semmoses kummallises roolissa. Musta tuntuu, et se 

työnkuva ei ollu kauheen selkee siellä vastaanottokeskuksessa oikeen kellekään, et mitä se 

sosiaalityöntekijä sitten lopulta tekee.” 
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Monessa haastattelussa tuli myös selkeästi ilmi, kuinka vahvana sosiaalityönte-

kijän identiteetti koettiin. Työ nähtiin tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Kaikkia haasta-

teltavia yhdisti se, että jokainen heistä kertoi haluavansa tehdä työnsä mahdollisim-

man hyvin. Haastateltavat kuvasivatkin pitävänsä niin sanotusti omaa rimaa korke-

alla. Noin puolet haastateltavista mainitsivat tunnollisuuden ja kuvasivat olevansa 

tunnollisia työntekijöitä. Sosiaalityöntekijät ovatkin usein syvästi sidoksissa työhönsä 

(Radey & Figley 2007, 207). Kaikkia haastateltavia yhdisti kriittisyys omaa toimintaa 

kohtaan. Useampi koki, että niin sanotusti ruoski itseään herkästi. Kaikkia haastatel-

tavia yhdisti myös vahva halu asiakkaiden auttamisesta. Vahvana monissa haastatte-

luissa olivat ajatukset tehokkuudesta, periksiantamattomuudesta ja kokemus suu-

resta vastuusta, vaikka oma rooli olisi tosi asiassa ollut pieni. Eräs haastateltavista 

avasi hänellä olevan tunteen, ettei asiakkaalla välttämättä ollut ketään muuta, joka 

olisi auttanut ja toinen haastateltava puhui tuntevansa, että olisi ollut korvaamaton. 

Uupumista aiheutti kuitenkin se, että halu auttaa oli vahva, mutta auttamiseen ei tosi 

asiallisesti ollut välttämättä keinoja. 

 

H3: ”Mä aattelen että ennemminkin riski sille myötätuntouupumukselle on se, että se 

oma suhtautuminen meidän asiakaskuntaan tai se ehkä itselle ominainen toimintatapa, 

että on läsnä niissä tilanteissa ja ei ehkä tai et osaako suodattaa sit riittävästi niitä että 

kaikki ei pääse tonne ihon alle.” 

 

Haastateltavilla oli vahvoja ajatuksia ammatillisuudesta ja tähän he asettivat 

myös itse paljon vaatimuksia. Bakkerin & Demeroutin (2017, 279) mukaan henkilö-

kohtaisilla vaatimuksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia uupumisen kehittymisen 

näkökulmasta. Useampi haastateltava mainitsi, etteivät heidän omat vahvat ajatuk-

sensa siitä, miten työtä pitäisi tehdä, kohdanneet realiteettien kanssa, mikä oli uuvut-

tavaa. Kun ammattilainen aistii pätevyyden puutetta taidoissaan tai tiedoissaan, seu-

rauksena on usein avuttomuuden tunne, joka lisää myötätuntouupumista (Harr 2013, 

84). Haastateltavat kokivat, etteivät voineet tehdä työtään sillä tavalla kuin halusivat. 

Päivien kulkua ei läheskään aina voinut ennakoida ja työnkuvaan nähtiin liittyvän 

rakenteellisiakin haasteita. Vaatimuksia saattoi tulla johdolta ja muutenkin ylätasolta 

esimerkiksi suoritteisiin liittyen. Myös Kreitzerin ym. (2020, 1951) tutkimuksessa tuo-

tiin esiin suoritusten mittaamista ja siihen liittyvää painetta. Neljä haastateltavaa toi 

myös esiin, että näki raskaiden asioiden ja jopa myötätuntouupumisen toisaalta kuu-

luvan osana työhön. Useampaa haastateltavaa pohditutti se, kuinka löytää ammatilli-

nen tasapaino siinä, etteivät asiakkaiden tunteet mene liian lähelle. Viisi haastatelta-

vaa toi esiin ajatelleensa monesti, että heidän jaksamistaan ei kysytty vaan keskeistä 

oli asiakas, mikä saattoi esimerkiksi pitkittää oman avun saantia ja siten pahentaa 

myötätuntouupumista.  
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5.2.3 Palvelujärjestelmän toimivuus ja haasteet 

Omana erityisenä haasteena työntekijät kokivat palvelujärjestelmän toimimattomuu-

den pakolaisten kohdalla. Työntekijät näkivät keskeiseksi varmistaa sen, että pakolai-

set saivat heille kuuluvia palveluita ja apua sekä tukea kokonaisvaltaisesti, mutta käy-

tännössä tämän vaatimuksen toteutus ei kuitenkaan usein onnistunut. Tämä aiheutti 

haastateltavissa monenlaisia tunteita, joista erityisesti turhautumisen ja vihan tunteet 

palvelujärjestelmää kohtaan mainittiin. Haastateltavat kuvasivat sen olevan uuvutta-

vaa, kun joutui taistelemaan ja seuraamaan vierestä, millaisiin välillä suorastaan koh-

tuuttomiin tilanteisiin pakolaisasiakkaat palvelujärjestelmän toimimattomuuden 

vuoksi pahimmassa tapauksessa joutuivat.  Haastateltavat kokivat tämän olevan yksi 

keskeinen tekijä myötätuntouupumisen kehittymisen synnyssä palvelujärjestelmän 

toimimattomuuden aiheuttaessa työntekijöille lisää kuormaa.  

 

H8: ”Sillon kun sä joudut vähän joka tasolla taistelemaan joka asiasta niin totta kai se 

osaltaan varmaan vaikuttaa siihen työn laatuun ja turhautumiseen koko systeemiin.” 

 

H6: ”Ja samaan aikaan se on ollut kaikista hirveintä työtä mitä mä oon ikinä tehnyt. 

Jotenkin se niinku riittämättömyyden tunne ja kun rupes tajuumaan tätä järjestelmää et 

miten karmiva tää on ja meni jotenkin luottamus tähän, että niinkun meidän maahan-

muuttopolitiikassa lasten edulla olis mitään merkitystä ja sit kun yritin sitä vastaan tais-

tella, niin se kyllä jotenkin tuntuu, et se rikko aika pahasti mut.” 

 

Suurin osa haastateltavista nosti esille, että palvelujärjestelmä ei tunnista pako-

laisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä ja palvelujärjestelmässä sekä peruspalveluissa 

on monenlaista tietämättömyyttä. Monet haastatelluista sosiaalityöntekijöistä kuvasi-

vat kokevansa suuria turhautumisen tunteita muita palveluntarjoajia ja systeemin toi-

mimattomuutta kohtaan. Turhauttavaksi koettiin myös, jos palvelujen ohjeistuksissa 

ei otettu huomioon sitä, etteivät pakolaisasiakkaat olleet tottuneet Suomen järjestel-

miin. Neljä haastateltavaa toi esiin myös sen, että yhteistyöverkoston kanssa ei ylipää-

tään välillä pärjännyt. Haasteena saattoi olla esimerkiksi ymmärryksen puute tai olet-

tamusten tekeminen. Tämä ei ollut helppoa asiakkaille, mutta ei aina työntekijöille-

kään. Suomalaisessa viranomaisjärjestelmässä pakolaisten kohtaaminen ei ole ollut 

ongelmatonta ja erilaisesta kulttuurista tulevat ihmiset herättävät helposti muun mu-

assa ennakkoluuloja, minkä lisäksi on vaikea ymmärtää, miten vaikeita kokemuksia 

pakolaisilla voi takanaan olla (Castaneda ym. 2018, 3).  

 

Osa työntekijöistä koki, etteivät muut tahot aina hoitaneet tehtäviään. Haastatel-

tavat kuvasivat heillä menevän paljon työaikaa asiakkaidensa oikeuksien puolusta-

miseen ja sen järjestämiseen, että asiakkaat saisivat heille kuuluvia palveluja. Tämän 



 

 

62 

 

lisäksi haastateltavat toivat esiin, että usein jo lähtökohtaisesti täytyy työskentelyn al-

kaessa ensin varmistaa, onko asiakas saanut hänelle kuuluvia palveluita vai ei. Pako-

laiset nähtiin monella tavalla väliinputoajina, sillä he eivät monesti olleet oikeutettuja 

mihinkään. Tämä kaikki oli haastateltavien kokemusten mukaan heitä kuormittavaa 

ja loi reunaehtoja sellaisen asiakastyön tekemiselle, mitä he haluaisivat tehdä.  Mette-

rin (2012, 77) Säädökset eivät sovi -kategoria on yksi sosiaalityön kohtuuttomien tilan-

teiden kategorioista. Tämä kategoria pitää sisällään sellaiset tilanteet, joissa asiakkaan 

tilanteeseen ei voida soveltaa voimassa olevia lakeja tai niiden organisaatiokohtaisia 

tulkintasääntöjä, mikä saa aikaan kohtuuttoman tilanteen. (Mt. 2012, 77.) 

 

H2: ”Ja se on muutenkin noitten pakolaisten tai nimenomaan turvapaikanhakijoiden 

kanssa se ongelma, että kun he ei oo oikeutettu oikeestaan mihinkään, mutta sit kuitenkin 

varsinkin alaikäisten kohdalla pitäs myöntää. Et sit sitä kiistellään aina jonkun kanssa 

siitä mitä saa myöntää ja mitä ei et kyse on kuitenkin lapsista. Ni se oli semmosta han-

kalaa.” 

 

Haastateltavat näkivät haasteita erityisesti pakolaisten mielenterveyspalvelui-

den saannin suhteen. Itsessään jo mielenterveyspalveluiden olemattomuus oli yksi 

haaste. Myös monista eri ongelmista kärsivien asiakkaiden kohdalla nähtiin palvelu-

jen järjestäminen vaikeaksi. Välillä sopivia palveluja ei yksinkertaisesti ollut edes tar-

jolla. Joskus kohtuuttoman tilanteen synnyttää se, kun ihmisen tilanteessa ei ylipää-

tään löydy sopivaa säädöstä, jota voitaisiin soveltaa (Metteri 2012, 91). Castanedan ym. 

mukaan (2018, 12) Suomesta puuttuu yhteneväinen valtakunnallinen linja siitä, miten 

pakolaisten ja vastaavista olosuhteista tulevien ihmisten ehkäisevät ja korjaavat mie-

lenterveyspalvelut järjestetään ja heidän mielenterveytensä tukemisen, ongelmien 

tunnistamisen ja hoidon erityispiirteiden suhteen onkin alueellisia eroja.  Osa haasta-

teltavista kertoi paljon työaikaa menneen erilaisten käytäntöjen selvittämiseen, sovel-

tamiseen ja jopa uusien toimivien käytäntöjen kehittämiseen, koska selkeitä käytän-

töjä ja linjauksia ei ollut saatavilla. Luovien ratkaisujen keksiminen hankalasta tilan-

teesta yli pääsemiseksi ei kuitenkaan ole helppoa (Metteri 2012, 91). Castaneda ym. 

(2018, 117) näkevät yhteistyön eri toimijoiden välillä erityisen tärkeänä, koska ammat-

tilaisten ja useiden toimijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa asiakkaalle kokonais-

valtaisen avun saannin. Tämä näyttäytyi olevan myös haastateltavien toiveena. Moni 

haastateltavista koki, että kaikki tällainen joko lisäsi tai korosti heidän uupumistaan.  

 

H4: ” Ja tietysti sit semmonen mikä ehkä tässä työssä näkyy niin että voi olla että ei oo 

mitään palveluu tarjolla että ne pitää keksii jostain tai järjestää uudelleen tai et palvelu-

järjestelmä ei tunnista näitä pakolaisuuteen liittyvii erityiskysymyksii vaikka mielenter-

veyspalveluissa. Ja sen niinkun asiakkaiden asioiden ajo ja sit samaan aikaan ihmisen 

tukeminen esimerkiks näissä pakolaisuuteen liittyvissä kokemuksissa ja kriiseissä.” 
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Monella haastateltavista oli kokemusta myös siitä, kuinka eri kunnissa asioita 

järjestettiin ja linjattiin eri tavoin. Tämä johti välillä asiakkaiden joutumiseen eriarvoi-

seen asemaan. Toiset saivat helpommin palveluja kuin toiset. Tämä tuntui haastatel-

tavista epäreilulta. Haastateltavat avasivat, että usein selkeät ohjeistukset saattoivat 

puuttua ja myös niistä päättävillä oli eriäviä näkemyksiä keskenään. Tämä vaikeutti 

sosiaalityöntekijöiden työtä ja johti tilanteeseen, jossa heidän piti itse miettiä ratkai-

suja. Välillä ylhäältä sosiaalityöntekijöille päin tulevat käskyt koettiin jopa lainvastai-

siksi tai sosiaalityön etiikan vastaisiksi. Kohtuuttomat tilanteet voivat joskus aiheutua 

siitä, kun säädöksiä ei noudateta ja tilanteet ovat siten laittomia (Metteri 2012, 93). 

Muutama haastateltava kuvasi systeemiä yleiseksi kaaokseksi. Haastattelujen perus-

teella näkyi selkeästi tarvetta selkeille rakenteille ja linjauksille sen suhteen, mitä pal-

veluja voitaisiin myöntää ja millaiset raamit niiden myöntämiselle on. Lisäksi käsitte-

lyajat tuntuivat haastateltavista välillä kohtuuttoman pitkiltä ja systeemit muissa pal-

veluissa saattoivat muuttua jatkuvastikin, mikä vaati jatkuvaa sopeutumista. Myös 

byrokratian koettiin jossain määrin lisääntyneen. Byrokratiahaitat työssä ovat esi-

merkki estevaatimuksista (Seppälä & Hakanen 2017, 152). Lisäksi neljä haastateltavaa 

mainitsi, ettei lainsäädäntö ottanut kaikkea huomioon. 

 

H5: ”Huomaa, että monissa pienissä kunnissa ei välttämättä hoideta näitä asioita mi-

tenkään tai miten pitäisi.” 

 

Heikommassa asemassa olevien pakolaisten tilanne huoletti työntekijöitä. Eri-

tyisen raskaaksi koettiin siis kohtuuttomien tilanteiden todistaminen. Pahinta oli, että 

palvelujärjestelmä itsessään saattoi olla kohtuuttomien tilanteiden aiheuttaja. Moni 

haastateltavista kuvasi palvelujärjestelmän olevan itsessään asiakkaita traumatisoiva. 

Kohtuuttomassa tilanteessa ihminen nähdäänkin jonkinlaisen tapahtuman tai proses-

sin uhrina (Metteri 2012, 190). Palvelujärjestelmän toimintaa kuvattiin muun muassa 

adjektiiveilla karmiva ja epäinhimillinen. Lopulta tämä johti siihen, että myös joiden-

kin haastateltavien sosiaalityöntekijöiden luottamus niin maahanmuuttopolitiikkaan 

kuin palvelujärjestelmään mureni. Perusluottamuksen yhteiskuntaan saatettiin kokea 

horjuneen jopa peruuntumattomasti. Joissakin haastateltavissa se aiheutti surua, kun 

olosuhteet yhteiskunnassa olivat sellaiset, etteivät he voineet tehdä rakastamaansa 

työtä haluamallaan tavalla. Neljä haastateltavaa toi esiin kokevansa näiden olevan tie-

tyllä tapaa sellaisia asioita, joihin ei voinut vaikuttaa helposti vain yksittäisenä työn-

tekijänä. Ajatukset rakenteellisen sosiaalityön tekemisestä nähtiin siten tärkeinä. Met-

terin (2012, 11) mukaan sosiaalisen hylkäämisen ja institutionaalisen kaltoinkohtelun 

ehkäiseminen edellyttää suhdeperustaisen asiakastyön ja rakenteellisen työn yhdistä-

mistä. 
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5.2.4 Resurssien ja tiedon puute 

Sosiaalityöntekijän työnkuvan laajuuden lisäksi kertoivat kaikki haastateltavat töissä 

olevan useita erilaisia aikapaineita ja työn määrää kuvattiin valtavaksi. Kaikki haasta-

teltavista mainitsivat kiireen jollain tapaa. Kiirettä aiheuttivat esimerkiksi suuri asia-

kasmäärä ja erilaiset tiukat määräajat. Liiallinen kiire yhdistettynä vaikeisiin asiakas-

tapauksiin johti muun muassa siihen, etteivät sosiaalityöntekijät ehtineet pitää taukoja 

ja ylitöitä kertyi, mikä oli uuvuttavaa. Pari haastateltavista toi esiin, että kiireen vuoksi 

ei kuormittavia tilanteita edes ehtinyt välttämättä jakaa työkavereille tai kenellekään, 

mikä kuormitti entisestään. Kiire sai aikaan myös sitä, ettei asioiden äärelle ehtinyt 

pysähtyä tarpeeksi. Kaksi haastateltavista toi esiin pelkäävänsä kiireen johtavan sii-

hen, ettei asiakastapauksiin ehtinyt perehtyä tarpeeksi ja eettinen pohdinta jäi vähiin. 

Näillä haastateltavilla oli huolena se, jos vahingossa tehtiin kiireessä jotakin epäeet-

tistä tai joitakin virheitä, kun ei ollut aikaa kyseenalaistaa ylempää tulevia ohjeita. 

Harlingin ym. (2020, 8) tutkimuksessa useat osallistujista pitivät eettistä stressiä suo-

rana syynä myötätuntouupumiseen. 

 

H6: ”Kyl niitä raskaita tilanteita kestää, kun niitä saa tehdä rauhassa ajan kanssa. Et 

kiire ja kamalat asiat on kyllä tosi tosi huono yhdistelmä.” 

 

H9: ”Että oikeestaan ainut minkä mä toivoisin et säilyy niin sen et meillä olis riittävästi 

aikaa meidän nuorille. Ja et asiakasmäärä pysyis sillä tavalla kohtuullisena. Jäis niinkun 

aikaa auttaa ja tehdä sitä yhteistyötä, jotta siitä ois apua.” 

 

Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavat mainitsivat, että asia-

kasmäärä oli joko sillä hetkellä nykyisessä työpaikassa tai aiemmassa pakolaisten pa-

rissa tehtävässä työpaikassa ollut kohtuuton. Haastateltavat kuvasivat tarvitsijoita ol-

leen paljon ja heillä oli kokemus, ettei työaika riittänyt asiakkaiden asioiden hoitoon 

ja laadukkaaseen työskentelyyn. Viisi haastateltavaa kuvasi työmäärän olleen niin 

suuri, että se karkasi käsistä. Suuren työmäärän koettiin aiheuttavan muun muassa 

hallitsemattomuuden tunnetta, mikä itsessään oli jo kuormittavaa ja vaikeutti työn 

tekemistä. Lienee ymmärrettävää, että hallinnan tunteen puutteella on keskeinen mer-

kitys koetun kuormittuneisuuden kannalta, koska autonomian on todettu olevan voi-

mavara, joka voi toimia keskeisenä puskurina työn vaatimuksia vastaan (ks. esim. 

Bakker ym. 2005, 177). Suurimmassa osassa haastatteluita kävi ilmi, että työntekijöi-

den määrä koettiin liian pieneksi ja lisäresursointia olisi tarvittu. Tämä kaikki johti 

myös siihen, että osa haastateltavista koki kaiken ajan menevän akuuttien asioiden 

hoitoon ja ennaltaehkäisevälle työlle ei jäänyt tarpeeksi aikaa työn määrän ylittäessä 

sen, mitä oli suunniteltu. Liian vähäiset resurssit ovat usein syy auttamissuhteiden 
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kohtuuttomalle määrälle (Nissinen 2008, 37). Palkka suhteessa työn vaativuuteen ko-

ettiin useammassa haastattelussa liian pieneksi. Kolme haastateltavista oli myös ollut 

jossain kohti tilanteessa, jossa työskenteli ikään kuin kahdessa työpaikassa tai kah-

dessa yksikössä samaan aikaan. Tähän liittyi asiakasmäärän suuruuden lisäksi mah-

dollisesti fyysinen matka toiseen työskentelypisteeseen, mikä vei näiden haastatelta-

vien kokemuksen mukaan turhaa aikaa. 

 

H5: ”Totta kai se varmaan aika pitkälti tämmösellä alalla on nimenomaan sitä myötä-

tuntouupumusta, et sä meet asiakkaiden tilanteisiin vahvasti mukaan ja just se kun et 

pysty. Et hirveen monella on se, et haluais tehdä hyvin työnsä, mutta ei oo resursseja.” 

 

H6: ”Jotenkin musta tuntu et aina oli semmosissa duunipaikois mis jotenkin oli tosi vä-

hissä resurssit. Kaikkialla ne kai kyllä on, mutta toki onhan sekin siellä pohjalla. Mutta 

tota kyllä tää nyt sit oli tosiaan ihan oma lukunsa tää pakolaistyö.” 

 

Kiireen ja asiakasmäärän lisäksi resurssien puute näkyi muillakin tasoilla. Esi-

miehellä saattoi olla monta alaista, mikä heijastui esimerkiksi esimiehen tavoitetta-

vuuteen. Haastateltavista kaikki kuvasivat toivovansa vahvempaa johtamista ja puut-

tumista esimiestasolla joko nykyisessä työpaikassaan tai aiemmassa työpaikassaan. 

Tärkeäksi nähtiin esimerkiksi se, että esimies olisi tarvittaessa ohjannut työntekijän 

purkutilaisuuteen ja olisi vahvemmin tuonut esiin omasta jaksamisesta huolehtimisen 

tärkeyttä. Useampi haastateltavista sosiaalityöntekijöistä toi myös esiin toivovansa, 

että esimies olisi selkeästi rajannut työtä. Kokemusta tuen puutteesta aiheutti myös se, 

jos esimiehellä ei ollut riittävästi ymmärrystä ja tietoa pakolaisten parissa tehtävästä 

sosiaalityöstä. Kolme haastateltavaa kertoi esimiehen vaihtuneen useasti. Sen on ha-

vaittu aiheuttavan muun muassa professionaalista eristäytymistä, jos esimiehenä ei 

ole ollut sosiaalityöntekijä (Bourassa 2012, 1708). Kim Robinsonin (2014, 1616) artik-

kelissa esitetyn laadullisen tutkimuksen havaintoina on ollut, että valvonta, koulutta-

minen ja koulutus on ylipäätään tunnettu laajalti strategioiksi, joilla tuetaan henkilös-

tön pysyvyyttä. Organisaatioissa, jotka tarjosivat tukea ja valvontaa, henkilöstön py-

syvyys oli korkeampi, ja työntekijöillä oli polkuja kehittää uraansa. Tämä johti parem-

piin henkilökohtaisiin ja ammatillisiin palkkioihin ja auttoi säilyttämään korkean ta-

son sitoutumisen työskentelyyn turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa. Artik-

kelissa keskityttiin siihen, millaiseksi kansalaisjärjestöjen etulinjan työntekijät kokivat 

roolinsa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskennellessä ja millaisia 

haasteita palveluiden tarjoamiseen liittyi. (Mt., 1616). Samoin esimiesten ja työtoverei-

den on seurattava ammatinharjoittajiaan varmistaakseen, että he sopivat asianmukai-

sesti palvelemaan nykyisiä ja tulevia asiakkaita (Radey & Figley 2007, 212). 
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Puuttumisen tarvetta nähtiin kuitenkin myös ylemmillä tasoilla, sillä moni työn-

tekijöistä kuvasi, etteivät työn rakenteet tukeneet työtä riittävästi ja työpaikalta puut-

tui jaksamista tukevat käytännöt. Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat, että heidän 

kokemuksensa työnohjauksesta eivät olleet riittäviä. Työnohjauksessa haasteena oli, 

jos työnohjaajalla ei ollut riittävästi ymmärrystä pakolaisten parissa tehtävästä sosiaa-

lityöstä tai työnohjausryhmät olivat liian suuria. Lisäksi viisi haastateltavista ei ollut 

saanut yksilötyönohjausta ollenkaan, vaikka sille nähtiin selkeä tarve. Kolme mainitsi 

myös sen, että hankalien tilanteiden purkuja olisi ylipäätään pitänyt olla työpaikalla 

enemmän. Työhyvinvointiin panostaminen nähtiin tärkeänä, sillä kuusi haastatelta-

vaa kertoi kokeneensa, ettei työntekijöiden hyvinvointiin kiinnitetty työpaikalla tar-

peeksi huomiota. Kaksi haastateltavista toi myös esiin, ettei työterveyshuolto toiminut 

riittävällä tavalla. Esimerkiksi sinne pääsemisessä saattoi kestää. Organisaation tuki 

on ratkaisevan tärkeää traumatyön kielteisten vaikutusten lieventämisessä ja tilan 

luomisessa potentiaaliselle kasvulle (Rizkalla & Segal 2020, 839). 

 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että myötätuntouupumisesta tarvittaisiin 

lisää tietoa ja aiheesta tulisi puhua enemmän. Haastateltavat kokivat tiedon puutteen 

vaikuttaneen esimerkiksi siihen, kuinka pitkälle myötätuntouupuminen ehti kehittyä. 

Haastateltavat kertoivat tiedon puutetta ilmiöstä olleen niin heillä itsellään, työkave-

reilla, työnohjaajilla kuin esimiehillä ja ylemmällä johdolla. Haastateltavat näkivät ai-

heesta puhumisen tärkeänä, jotta myötätuntouupumisen merkkejä opittaisiin tunnis-

tamaan ajoissa ja opittaisiin keinoja sen hallitsemiseen, kuten esimerkiksi omien tun-

teiden erottamiseen asiakkaan tunteista. Avoin keskustelukulttuuri ilmiöstä nähtiin 

tärkeänä sen vuoksi, että ilmiö normalisoituisi ja siihen mahdollisesti liittyvä häpeän 

tunne häviäisi.  

 

H7: ”No normalisoitais tätäkin asiaa niinkun mielenterveysasioita ylipäätään työnteki-

jöiden keskuudessa. Koska me ei olla mitenkään immuuneja näille asioille vaan voi olla 

mitä vaan myös työntekijöillä eikä se oo mitenkään häpeällistä.” 

 

Tärkeäksi nähtiin sen ymmärtäminen, ettei myötätuntouupuminen ollut työnte-

kijän vika tai ammatillisuuden puutetta. Kattavan yleiskatsauksen antaminen myötä-

tuntouupumisesta on elintärkeää (Figley 2002, 1438). Sillä, missä määrin stressitekijän 

esiintymisen syyt ovat ymmärrettäviä, voi olla lieventävä vaikutus työstressin kehit-

tymisen kannalta. Tässä esimiehen antama tieto voi olla merkittävässä roolissa. (Bak-

ker ym. 2005, 171.) Lisäksi organisaatioiden tulee harkita henkilöstönsä yhteenkuulu-

vuuden ja tuen lisäämistä sekä yhteisten tavoitteiden korostamista tiimityöskentelyn 

edistämiseksi. Myös positiivista ajattelua edistäviä interventioita ja koulutusta asian-

mukaisista selviytymisstrategioista suositellaan. (Rizkalla & Segal 2020, 846).  
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5.3 Myötätuntouupumiselta suojaavat työn voimavarat 

5.3.1 Asiakaskunta ja pakolaistyön erityisyys 

Kaikki haastateltavat kertoivat asiakaskunnan itsessään olevan keskeinen voimavara 

pakolaisten parissa tehtävässä sosiaalityössä. Asiakaskuntaa kuvattiin haastatteluissa 

pääasiassa myönteisillä adjektiiveilla. Asiakaskuntaa kuvattiin muun muassa mielen-

kiintoiseksi, erilaiseksi, ystävälliseksi, intensiiviseksi, ihanaksi, avoimeksi ja hyvin kii-

tolliseksi. Haastateltavat kertoivat pakolaisasiakkaiden kanssa työskentelyn olevan 

pääasiassa mukavaa ja asiakkaissa nähtiin paljon erilaisia voimavaroja. Kiitollisuus oli 

asia, joka nousi keskeisesti haastatteluissa esille asiakaskunnasta puhuttaessa. Use-

ampi haastateltavista kertoi heidän kohtaamisensa asiakkaiden kanssa olleen usein 

myönteisiä. Asiakkaat olivat hyvin kiitollisia saamastaan avusta ja tyytyväisiä saa-

maansa tukeen, vaikka kyseessä olisi ollut jossakin hyvin pienessä asiassa auttaminen. 

Asiakkailta tuli työntekijöille paljonkin positiivista ja hyvää palautetta, mikä myös 

auttoi työntekijöitä jaksamaan. 

 

H6: ”On se asiakaskunta niin paljon ihanampaa kuin mikään muu asiakaskunta. Et en 

mä muista missään muussa työssä et niin paljon kiitosta saisi.” 

 

Asiakkaiden kiitollisuutta voi myös selittää se, että haastateltavat kuvasivat työn 

merkityksen olevan asiakkaille suuri, mikä tuli työntekijöille selkeästi näkyville. 

Haastateltavat kokivatkin sen hyvänä lähtökohtana työhön, että suurin osa asiak-

kaista oli oikeasti motivoitunut Suomeen kiinnittymiseen ja työskentelyyn. Aikuisen 

maahanmuuttajan kotoutumisasenteella on vaikutusta motivaatioon uuteen kotimaa-

han asettumiseksi sekä halukkuuteen käyttää niitä mahdollisuuksia kotoutumiseen, 

joita tulomaa suo (Malin 2011, 208-209). Otollisena koettiin myös se, että monessa työ-

paikassa asiakkaiden työskentelyn lähtökohtana oli vapaaehtoisuus. Kaksi haastatel-

tavista kertoivat, ettei työskentelyyn tultu samalla tavalla ongelma edellä kuin joillain 

muilla sosiaalityön osa-alueilla. Lisäksi kaikki haastateltavat ihmettelivät pakolaisten 

resilienssiä eli kykyä selviytyä erilaisista hyvinkin vaikeista kokemuksista ja kuvasi-

vat jatkuvasti hämmentyvänsä siitä, mitä kaikkea ihminen oikein kestää. Esimerkiksi 

Puvimanasinghen ym. (2015, 759) tutkimuksessa osallistujien kertomukset paljastivat 

heidän arvostavan niitä valtavia henkilökohtaisia resursseja miehillä, naisilla ja lap-

silla, joiden kanssa he työskentelivät sekä asiakkaiden ainutlaatuisia selviytymisstra-

tegioita. Myös Luskin & Terrazasin (2015, 266) tutkimuksessa monet vastaajat ilmoit-

tivat asiakkaiden tehneen heihin vaikutuksen sietokykynsä, vahvuuksiensa ja rohkeu-

tensa ansiosta. Noin puolet haastateltavista kuvasivat myös sen itsessään olevan voi-
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mavara ja auttavan heitä jaksamaan, että asiakkaiden kokemukset ja pakolaisten pa-

rissa tehtävä sosiaalityö oli niin erityistä ja erilaista. Nämä haastateltavat kuvasivat 

työn erilaisuuden tuovan työhön tietynlaista etäisyyttä. Työ oli kaukana heidän 

omasta todellisuudestaan, mikä nähtiin ehdottomasti suojaavana tekijänä. 

  

H5: ”Paperittomat ja ihmiskaupan uhrit ja perus pakolaisetkin he on aika kaukana siitä 

mun todellisuudesta. Ne nuoret jotka puhuu Suomea ja on täällä vuosia asuneet ja käy 

koulua ja ikävöi äitiä, niin ne on ehkä vähän, et semmoselta suojaan itseäni.” 

 

H1: ”Ni täs kuitenkin on se tietty etäisyys, kun itse ei ole ollut niinkun sodan jaloissa 

eikä mitään muutakaan vaan on täällä lintukodossa kasvanut, niin kyllä se jollakin lailla 

siis sitten oikeesti myös suojaa.” 

 

Myös erilaisten ihmisten ja erilaisten kulttuurien kohtaaminen teki juuri pako-

laisasiakkaiden kanssa työskentelystä haastateltaville erityisen mielenkiintoista ja 

mielekästä. Useampi haastateltava näki sen ehdottomasti voimavarana ja työn rikkau-

tena, kun työssä pääsi tutustumaan erilaisiin kulttuureihin. Osa haastateltavista pohti 

lisäksi, että osittain myös kulttuurieroista johtuen, oli pakolaisasiakkaiden kanssa 

työskentely monesti jollain tapaa epämuodollisempaa. Esimerkiksi kotikäynneillä 

saattoi olla pöytä katettuna ja asiakkaat esittelivät avoimesti kotiaan ja kertoivat koti-

maan kulttuuristaan. Asiakkaat esittelivät lisäksi työntekijöitä monesti muulle per-

heelleen ja suvulleen. Epämuodollisuuteen liittyi myös se, että asiakkaiden kanssa 

työskentely ei aina ollut niin virallista vaan heidän kanssaan saatettiin tehdä esimer-

kiksi retkiä ja erilaisista onnistumisista ja asiakkaiden saavutuksista riemuittiin yh-

dessä. Lisäksi esimerkiksi vastaanottokeskustyössä oltiin ylipäätään paljon mukana 

asiakkaiden arjessa ja tehtiin heidän kanssaan arkisia asioita. Kahdessa haastattelussa 

kävi myös ilmi, että yhteys asiakkaiden kanssa saattoi säilyä jollain tapaa asiakkuuden 

ja työskentelyn päättymisen jälkeenkin. Asiakkaat saattoivat esimerkiksi vielä pitkän-

kin ajan päästä olla yhteyksissä tai kertoa kuulumisistaan.  

 

H7: ”Se on todella hienoa että tässä tuntee et pääsee vähän niinkun matkustaa maailman 

ympäri joka työpäivä. Saa kuulla millaista on ollut elää eri maissa.” 

 

Haastateltavien mukaan erilaisuuksista huolimatta asiakkaiden kanssa kuiten-

kin löytyi yhtymäkohtia, joita oli tärkeä hyödyntää työskentelyssä. Noin puolet haas-

tateltavista mainitsivatkin, että vaikka empatia koettiin myös yhtenä työn vaatimuk-

sena, koettiin se toisaalta itsessään todella keskeisenä voimavarana. Kuten aiemmin 

on käynyt ilmi, näkivät kaikki haastateltavat empatian pakolaisten parissa tehtävässä 
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sosiaalityössä tärkeänä ja välttämättömänä. Haastateltavat pohtivat, että työn tekemi-

nen ilman empatiaa olisi hyvin hankalaa. Myötätunto on siksi ammattiauttajalle vält-

tämätön työkalu ja motivaatio (Harling ym. 2020, 1). Empatian nähtiin myös liittyvän 

keskeisesti sosiaalityöntekijän identiteettiin. 

 

5.3.2 Työn mielekkyys ja onnistumisen kokemukset 

Sen lisäksi, että asiakaskunnan kanssa työskentely kuvattiin mielenkiintoiseksi ja mie-

luisaksi, kertoivat kaikki haastateltavat ylipäätään pitävänsä tai pitäneensä työstään 

paljon ja kuvasivat viihtyvänsä työssään. Haastateltavat kuvasivat aidon kiinnostuk-

sen asiakkaisiin ja ylipäätään työhön olevan keskeinen voimavara. Työstä mielekästä 

teki muun muassa se, että työ koettiin tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Työn merkityk-

sellisyyden on todettu olevan voimavara (Robelski ym. 2020; Wirth ym. 2019). Omalla 

työpanoksella nähtiin olevan keskeinen merkitys ja työ koettiin monella tapaa palkit-

sevaksi. Muutama haastateltava kertoi kokevansa suorastaan työn imua ja koki 

työn ”omana juttunaan”.  Nämä haastateltavat puhuivat sosiaalityöstä osana identi-

teettiään. Osa haastateltavista kertoi välillä itsekin ihmettelevänsä sitä, mistä energia 

aina uusiin palavereihin ja työpäiviin löytyi raskaidenkin tilanteiden jälkeen. Nämä 

haastateltavat pohtivat työn mielekkyyden ja innokkuuden työhön liittyen olevan 

varmasti heitä suojaavia tekijöitä.  

 

H1: ”Mut kaitpa se on kuitenkin jotenkin silleen, et on vielä sen verran innostunut työs-

tään, että sitten se jostakin ihmeestä se draivi löytyy.” 

 

H9: ”Viihdyn ja mä aattelen, että viihdyn tässä hyvin pitkälti sen takia, että mä aattelen, 

että tää on tärkeetä työtä.” 

 

Työstä mielekästä teki myös sen monipuolisuus. Vaikka laaja ja epäselvä työn-

kuva koettiin myös tietyllä tapaa vaatimukseksi, kuvasivat haastateltavat työn moni-

puolisuuden olleen keskeinen tekijä, joka sai heidät pitämään työstä ja aiheutti joilla-

kin työn imua. Työn voimavarojen motivoiva vaikutus saa aikaan innostusta ja syn-

nyttää työn imua ja siten myös sitoutumista organisaatioon (Seppälä & Hakanen 2017, 

151). Työn monipuolisuus teki työstä mielenkiintoista ja aiheutti haastateltaville pal-

jon myönteisiä tunteita, kuten iloa. Haastateltavat kuvasivat työtehtäviensä vaihtele-

van laidasta laitaan ja tylsää ei työpäivien aikana siksi ehtinyt tulla. Työtehtävien mo-

nipuolisuuden koettiin olevan yksi syy siihen, miksi työ vei ikään kuin mennessään 

ja työpäivät kuluivat nopeasti. Vastaanottokeskustyö oli esimerkki työstä, johon sisäl-

tyi paljon muutakin kuin toimistoasioiden hoitamista. Työtehtävien monipuolisuus 

johti myös siihen, että haastateltavat oppivat jatkuvasti uusia asioita ja pääsivät joskus 
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mukaan kehittämään asioita. Työtä koskevat päätöksenteko- ja oppimisvaatimukset 

sekä työn vastuullisuus ovat esimerkkejä haastevaatimuksista, jotka kuormittamisen 

lisäksi myös motivoivat työntekijää. Mikäli haastevaatimukset ovat sopivan suuruisia, 

ehkäisevät ne tylsistymistä työssä ja edistävät työn imua. (Bakker & Demerouti 2017, 

277; Seppälä & Hakanen 2017, 152.) 

 

H4: ”Ja onhan tää tosi kiinnostavaa, et saman päivän aikana voi olla yhteydessä ulkomi-

nisteriöön tai vaikka jonnekin Intian suurlähetystöön ja samaan aikaan soittaa Kelalle ja 

jutellaan asiakkaan kanssa vaikka vuokranmaksusta. Siis silleen, et ne asiat on laidasta 

laitaan. Että ei oo tylsää.” 

 

Lisäksi keskeisenä voimavarana ja suojaavanakin tekijänä koettiin erilaiset on-

nistumisen kokemukset työssä. Merkittävää oli, että kaikki haastateltavat keksivät 

helposti esimerkkejä tilanteista, jotka olivat aiheuttaneet heille myönteisiä tunteita. 

Myönteisiä tuntemuksia aiheuttivat esimerkiksi sellaiset tilanteet, kun asiakkaiden 

asioita saatiin pitkänkin ajan jälkeen eteenpäin ja asiakkaat saavuttivat asioita, kuten 

saivat peruskoulun päätökseen tai onnistuivat kotoutumisessaan. Tärkeäksi ja palkit-

sevaksi koettiin myös erilainen myönteinen palaute niin asiakkaiden, työkavereiden 

kuin esimiehen tai yhteistyökumppanien suunnalta. Bakkerin ym. (2005) tutkimuk-

sessa palautteen saaminen oli yksi voimavaroista, joka auttoi työn vaatimusten kanssa 

pärjäämisessä ja saattoi lieventää koettua työstressiä. Riittävä palaute saattoi esimer-

kiksi tarjota työntekijöille tietoja, jotka olivat tarpeen heidän suorituskykynsä ylläpi-

tämisen kannalta (Mt. 2005, 177).  

 

H8: ”Se piristää kovasti, kun saa jotain positiivistakin kuulla.” 

 

Aina kuitenkaan palautetta ei tullut vaan muutoksen huomasi muissa asioissa. 

Erityisen merkittävänä koettiin se, jos päästiin näkemään, kuinka jokin ratkaisu sai 

aikaan näkyvää muutosta tilanteessa tai asiakkaan hyvinvoinnissa. Saavutuksen 

tunne on yksi tekijä, joka vähentää tai estää myötätuntostressin kehittymistä (Figley 

2002, 1437). Myös se, kun kohtaaminen sujui hyvin tai luottamuksen rakentaminen 

ajan myötä onnistui, oli haastateltaville palkitseva tunne. Lisäksi erilaiset myönteiset 

päätökset, onnistuneet perheenyhdistämiset tai aikaisemmin toivottomilta vaikutta-

neet tilanteet, joissa tapahtuikin muutosta, koettiin hyvin tärkeiksi ja merkitykselli-

siksi. Työntekijät kuvasivat näiden onnistumisten monesti saavan erilaisia raskaita 

kokemuksia jopa unohtumaan tai ainakin jossain määrin lieventymään. Useampi 

työntekijä toi esiin, että myönteiset asiat ja tapahtumat oli tärkeä muistaa ja oli tärkeä 

pyrkiä löytämään työpäivistä näitä myönteisiä asioita, vaikka se ei aina ollut helppoa. 
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5.3.3 Työyhteisö ja asioiden purkaminen 

Kaikilla haastateltavilla oli myönteisiä kokemuksia joko nykyisen työpaikkansa tai 

aiempien työpaikkojensa työyhteisöistä. Työyhteisö nähtiin parhaimmillaan itsessään 

keskeisenä voimavarana, joka auttoi haastateltavia jaksamaan raskaan työn keskellä. 

Kolme haastateltavista koki, ettei olisi jaksanut tehdä koko työtä ilman työyhteisöään. 

Työyhteisöjen yhtenä voimavarana ja rikkautena nähtiin niiden monipuolisuus. Haas-

tateltavien mukaan työkaverit olivat eri-ikäisiä, tulivat erilaisista taustoista ja heillä 

oli erilaisia työkokemuksia, mikä toi työpaikalle monenlaisia ja uudenlaisia näkemyk-

siä asioista. Tämä teki yhteisistä keskusteluista moninäkökulmaisia ja mielenkiintoisia 

ja uudet näkökulmat nähtiin voimavaroina. Samassa työpaikassa saattoi olla useam-

pien alojen edustajia sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien lisäksi, kuten psyko-

logi tai sairaanhoitaja. Kokeneiden työntekijöiden tuki nähtiin erityisesti työuran al-

kuvaiheessa korvaamattomana. Neljä haastateltavista mainitsi yhtenä voimavarana 

lisäksi työyhteisön monikulttuurisuuden. Toisaalta haastateltavat kuvasivat, että sa-

massa työpaikassa ja ylipäätään pakolaisten parissa työskentely toi paljon yhteistä nä-

kemystä ja jaettua kokemusta sekä aitoa ymmärrystä kyseisestä työstä, mikä koettiin 

myös hyvin tärkeänä ja jaksamista tukevana tekijänä. Kaksi haastateltavista puhuivat 

yhteenkuuluvuuden tunteesta. 

 

H3: ”Jos mä mietin meidän tiimiä lähinnä, niin ajatellaan asioista hyvin samalla tavalla, 

vaikkakin toki tuodaan aina sitten eri näkökulmia, mikä sinällään on voimavara, että on 

erilaisista näkökulmista asiaa pohtivia ihmisiä tässä ympärillä. Ja jotenkin justiin se, että 

me tehään työparina ja tiiminä töitä, niin se on kyllä aika merkittävä voimavara.” 

 

Kaikki haastateltavat näkivät tärkeänä ja jopa välttämättömänä sen, että kuor-

mittavia asioita ja tilanteita sai jakaa työyhteisössä. Keskinäisen jakamisen nähtiin ole-

van isossa roolissa jaksamisen kannalta, sillä haastateltavat kokivat puhumisen ja asi-

oiden purkamisen vähentävän koettua kuormitusta. Työyhteisön tuen tärkeys näkyi 

myös siinä, että ne haastateltavista, joilla oli joskus ollut kokemusta tuen puutteesta, 

toivat esiin olleensa silloin huomattavasti kuormittuneempia. Avoin keskustelukult-

tuuri koettiin tärkeäksi samoin kuin mahdollisuus toisten kanssa reflektointiin. Myös 

Kapoulitsasin ja Corcoranin (2015, 96) tutkimuksessa asioiden ja tilanteiden läpikäy-

minen kollegoiden kanssa oli yleinen ilmiö osallistujien keskuudessa ja tätä pidettiin 

enimmäkseen positiivisena asiana. Suurimmalla osasta haastateltavia oli kokemusta 

hyvistä työyhteisöistä, joissa sai tiimiltä tukea ja joissa sai näyttää avoimesti tunteitaan. 

Nämä haastateltavat kuvasivat työyhteisöissä olleen tietynlaista lämpimyyttä ja toi-

sista huolehtimisen sekä huolenpidon kulttuuri. Ymmärrystä riitti puolin ja toisin. 

Tunteiden näyttäminen ja niiden purkaminen toi työntekijöille myös turvallisuuden 
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tunnetta. Työyhteisön tuen tärkeys on osoitettu monissa tutkimuksissa (ks. esim. Fig-

ley 2002; Bourassa 2012; Bakker ym. 2005). Bourassan (2012, 1707) tutkimuksessa 

kaikki yhdeksän vastaajaa ilmoittivat työkavereidensa olleen suurin syy siihen, miksi 

he olivat jääneet kyseiseen työpaikkaan. He pystyivät keskustelemaan työkaverei-

densa kanssa turhautumisesta ja stressaavista tilanteista siitä syystä, että he kokivat 

työkavereidensa olevan ainoita, jotka saattoivat todella ymmärtää, mitä heidän työnsä 

piti sisällään. (Mt., 1707). 

 

H2: ”Mutta kyllä sillä siis on todella suuri merkitys et sen jollain lailla saa purkaa eteen-

päin johonkin, et ehdottomasti pitää olla työnohjaus ja semmonen työyhteisön tuki.” 

 

Keskeisinä työyhteisön voimavaroina koettiin myös se, että työyhteisöissä oli 

työntekijöitä, jotka olivat motivoituneita kyseisen työn tekemiseen ja joilla oli aitoa 

kiinnostusta työhön. Motivaatiolla on positiivinen vaikutus työsuoritukseen, minkä 

lisäksi motivaatio auttaa olemaan tavoitteellinen ja keskittymään työtehtäviin (Bakker 

& Demerouti 2017, 275). Osa haastateltavista pohti työhön ehkä hakeutuvan myös tie-

tyn tyyppisiä ihmisiä. Lisäksi huumori mainittiin keskeisenä työyhteisön voimava-

rana ja jaksamista tukevana tekijänä. Esimerkiksi burnoutille huumorin on todettu 

olevan keskeinen vastalääke (Espeland 2006, 181). Moni haastateltavista toi esiin, että 

iloa ja huumoria täytyi olla raskaiden asioiden keskellä. Työyhteisön lisäksi voimava-

roina mainittiin kuitenkin myös se, että asioiden jakaminen ja niiden purkaminen ei 

ulottunut vain oman työyhteisön sisälle vaan parhaimmillaan myös yhteistyökump-

paneiden kanssa käytiin yhteisiä keskusteluja ja tehtiin yhteistä pohdintaa. Kaksi 

haastateltavista kuvasi kollegoiden löytämisen oman työyhteisön ulkopuolelta tärke-

äksi. Tämän nähtiin tuovan laatua asiakastyöhön, kun asioita pohdittiin ja reflektoitiin 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.  

 

Lisäksi esimiehen tuki nähtiin tärkeänä. Bakker ym. (2005, 172) ovat havainneet 

tutkimuksessaan työn vaatimuksiin ja voimavaroihin liittyen, että ohjaus voi lieventää 

työn vaatimusten, kuten ylikuormituksen ja emotionaalisten vaatimusten, vaikutusta 

burnoutiin, koska johtajien arvostus ja tuki voi asettaa vaatimukset toiseen näkökul-

maan. Lisäksi rakentava palaute ei ainoastaan auta työntekijöitä tekemään työtään te-

hokkaammin, vaan myös parantaa kommunikaatiota esimiesten ja työntekijöiden vä-

lillä. (Bakker ym. 2005, 172). Johtajat voivat myös vaikuttaa työntekijöidensä työym-

päristöön ja siten välillisesti vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja työsuoritukseen 

(Bakker & Demerouti 2017, 280). Tiimin ja esimiehen tuen lisäksi työpaikan jaksamista 

tukevista rakenteista oli neljällä haastateltavalla myönteinen kokemus. Näistä erityi-

sesti mainittiin työnohjaus. Kolme haastateltavista oli lisäksi käynyt keskustelemassa 

työterveyden psykologin kanssa. Myös työhyvinvointipäivien ja vastaavien koettiin 
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piristävän. Kaksi haastateltavista mainitsi lisäksi lomat tärkeinä tekijöinä palautumi-

sen kannalta.  

 

H9: ” Jos työltä puuttuu tuki esimiehen taholta tai sitten työskentelyilmapiiri on vaikka 

jotenkin huono niin se kyllä sit näkyy. Et se on tavallaan yks onnistuneen työn edellytys 

et vuoropuhelu myöskin siinä tiimissä toimii ja se vuoropuhelu esimiehen kanssa, lä-

hiesimiehen kanssa, toimii.” 

 

Lisäksi haastateltavat toivat esiin heillä itsellään olevan erilaisia yksilöllisiä voi-

mavaroja, jotka saattoivat auttaa heitä jaksamaan paremmin ja jollain tapaa suojata 

heitä myötätuntouupumiselta. Henkilökohtaisten voimavarojen odotetaan puskuroi-

van työn vaatimusten ei-toivottua rasitusta (Bakker & Demerouti 2017, 275). Näitä 

henkilökohtaisia voimavaroja käytettiin työssä hyödyksi eri tavoin. Yksilölliset voi-

mavarat ovat keskeinen välittävä tekijä sen suhteen, miten työn ja muun elämän vaa-

timukset ja voimavarat heijastuvat toiselle elämänalueelle (Toppinen-Tanner ym. 2016, 

13). Yksilölliset voimavarat vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuinka työolot koetaan, 

miten työn vaatimuksista selvitään ja kuinka hyvin työntekijä havaitsee työn voima-

varoja ja osaa hyödyntää niitä. Yksilölliset voimavarat voivat siten edistää työn imua 

joko välillisesti tai suoraan. (Seppälä & Hakanen 2017, 152.)  

 

Suurin osa haastateltavista pohti työkokemuksensa olevan merkittävä suojaava 

tekijä. Craigin ja Sprangin (2010, 334) tutkimuksessa pidemmän työkokemuksen ha-

vaittiin ennustavan merkittävästi myötätuntotyytyväisyyttä. Pitempään työuraan 

saattoi liittyä sekin, että myötätuntouupumisesta oli jo aiempaa kokemusta, jolloin sen 

merkit tunnistettiin nyt aikaisemmin. Tämä tarkoitti myös sitä, että työkavereissa saa-

tettiin huomata kuormittumisen merkit jo ennen kuin työkaveri huomasi niitä itse. 

Harrin (2013, 79) mukaan tiimin jäsenet voivat määrätietoisesti tarkkailla toisiaan ja 

antaa asianmukaista palautetta nähdessään toisissaan myötätuntouupumisen oireita, 

minkä lisäksi kokeneemmat ammattilaiset voivat ylipäätään tukea uudempia työyh-

teisön jäseniä. Kokemus oli muutenkin opettanut haastateltavissa esimerkiksi parem-

paa rajaamisen taitoa tai saattanut tietyllä tapaa voimaannuttaa työntekijää. Pidempi 

työkokemus myös tarkoitti sitä, että erilaisia haastavia ja vaikeita tilanteita oli koh-

dannut lähtökohtaisesti enemmän ja ylipäätään oppinut jo perusasioita sosiaalityöstä. 

Kokemus oli opettanut esimerkiksi havaitsemaan epäkohtia enemmän ja rohkeutta 

ottaa näitä epäkohtia esiin. Lisäksi kuten aiemmin on käynyt ilmi, koettiin myös em-

paattisuus ja kohtaamisen taito keskeisiksi voimavaroiksi. Neljä haastateltavista mai-

nitsivat lisäksi sinnikkyyden, kärsivällisyyden tai asioiden kestämisen tärkeiksi omi-

naisuuksiksi. Resilienssillä henkilökohtaisena voimavarana on havaittu olevan mer-

kittävä suojaava vaikutus koettuun työstressiin (Robelski ym. 2020, 17). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Maisterintutkielmassa olen tarkastellut myötätuntouupumisen ilmiötä pakolaisten 

parissa tehtävässä sosiaalityössä käyttäen ilmiön tarkastelussa apunani työn vaati-

musten ja voimavarojen teoriaa sekä Figleyn mallia myötätuntouupumisen kehitty-

misestä. Olen tutkinut niin myötätuntouupumisen seurauksia kuin pakolaisten pa-

rissa tehtävään sosiaalityöhön sisältyviä vaatimuksia, jotka myötätuntouupumista 

voivat aiheuttaa sekä niitä työhön sisältyviä voimavaroja, jotka voivat myötätuntouu-

pumiselta mahdollisesti suojata. Tutkielma on osoittanut, että myötätuntouupuminen 

on hyvin kokonaisvaltainen ilmiö. Tämä kokonaisvaltaisuus näkyy niin sen moniulot-

teisissa seurauksissa kuin niissä monenlaisissa ja monen tasoisissa tekijöissä, jotka il-

miön kehittymiseen vaikuttavat. Haastateltavat sosiaalityöntekijät kokivat myötätun-

touupumisen vaikuttaneen sekä heidän työhyvinvointiinsa että kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiinsa. Erilaiset seuraukset eivät näkyneet pelkästään työpaikalla ja vaikut-

taneet työntekoon vaan ne ulottuivat vapaa-ajalle asti. Tutkimuksen tulokset osoitti-

vat, että kuten Sourenson ym. (2016, 456) toteavat, on myötätuntouupumisella niin 

fyysisiä, emotionaalisia kuin psyykkisiä seurauksia ja oireita, jotka voivat myös vai-

kuttaa ammattilaisen päätökseen jättää professio. 

 

Tutkielman tulokset ovat tukeneet työn vaatimusten ja voimavarojen teorian ole-

tuksia siitä, että jokaisessa työssä ja ammatissa on erilaisia psykologisia, sosiaalisia ja 

organisatorisia voimavaroja (Bakker ym. 2005; Bakker & Demerouti 2017). Fyysisiä 

vaatimuksia tai voimavaroja haastateltavat eivät maininneet lukuun ottamatta kerto-

muksia siitä, kuinka kahdessa vastaanottokeskuksessa työskenteleminen samaan ai-

kaan oli haastavaa myös fyysisen matkan ja etäisyyden vuoksi. Tutkielman tuloksissa 

havaittiin samoja voimavaroja ja vaatimuksia kuin muissa tutkimuksissa on havaittu. 

Vaatimuksista yhteisiä olivat aiempien tutkimusten kanssa esimerkiksi emotionaali-

set vaatimukset ja työmäärä (Robelski ym. 2020; Wirth ym. 2020; Fox 2019). Voimava-

roista erityisesti työyhteisöstä ja esimieheltä saatavan tuen on todettu olevan keskeisiä 

jaksamista tukevia tekijöitä (Kapoulitsas & Corcocan 2015; Bourassa 2012; Singh ym. 

2020). Tutkielman tulokset ovat myös tukeneet työn vaatimusten ja voimavarojen teo-

rian oletuksia siitä, että monet erilaiset työn vaatimukset ja työn voimavarat voivat 

olla vuorovaikutuksessa työstressin ennustamisessa (Bakker ym. 2005, 171). Haasta-

teltavilla saattoi samanaikaisesti olla työssään sekä myötätuntouupumista aiheuttavia 

että siltä suojaavia tekijöitä. Myös esimerkiksi Maija Mänttäri-van der Kuipin (2015) 

tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että työntekijän myönteiset ja kielteiset hyvin-

vointikokemukset voivat esiintyä yhtä aikaa. Erilaisten vaatimusten erottelu ei ole 

aina selkeää, koska se mikä voi näyttäytyä yhdelle työntekijälle myönteisenä haas-

teena, voi näyttäytyä toiselle työntekijälle kuormittavana asiana (Seppälä & Hakanen 
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2017, 152). Myös Bakker & Demerouti (2017, 278) toteavat työn vaatimusten ja voima-

varojen mallin joustavuuden olevan myös sen heikkous, sillä se voi esimerkiksi ai-

heuttaa epäselvyyttä, edustaako tietty työn ominaisuus vaatimusta vai voimavaraa. 

Monipuoliset työtehtävät olivat haastattelujen perusteella esimerkki ominaisuudesta, 

joka koettiin sekä vaatimuksena että voimavarana. Koska jokainen työn vaatimus ei 

myöskään esiinny erillään kaikista muista työn vaatimuksista, on lisäksi mahdollista, 

että työn vaatimusten vaikutukset kumuloituvat ja ovat vuorovaikutuksessa keske-

nään (Bakker & Demerouti 2017, 278). 

6.1 Asiakkaisiin liittyvät tekijät  

Haastattelujen perusteella keskeisimpänä myötätuntouupumista aiheuttavana vaati-

muksena koettiin traumatisoituneiden asiakkaiden kohtaaminen ja siihen liittyvät eri-

laiset emotionaaliset vaatimukset. Asiakkaiden vaikeiden kohtaloiden vastaanottami-

sen ja emotionaalisen kuormituksen on todettu monissa tutkimuksissa olevan keskei-

nen myötätuntouupumisen aiheuttaja ammattiauttajalla riippumatta siitä, millaisessa 

asiakastyön ympäristössä ammattilainen työskentelee (Figley 2002; Harling ym. 2020; 

Wirth ym. 2019; Singh ym. 2020). Pakolaisasiakkailla oli hyvin monenlaisia traumoja 

ja tapahtumia taustallaan. Monet sosiaalityöntekijät muistivat vielä vuosien jälkeen-

kin pakolaisten tarinoita yksityiskohtaisesti. Näiden kokemusten kuuleminen oli ym-

märrettävästi raskasta sosiaalityöntekijöille, jotka kokivat empatian olevan keskeinen 

työkalu työskentelyssä. Empatiaa pidettiin sekä vaatimuksena että voimavarana. Asi-

akkaiden traumoille ja kärsimykselle altistuessaan, ammattilaisen empatialla ja asiak-

kaista välittämisellä on siis kääntöpuolensa niiden mahdollisesti aiheuttaessa myötä-

tuntostressiä ja lopulta myötätuntouupumista (Figley 2002, 1434). Sosiaalityöntekijät 

kuvasivatkin työn vaativan jatkuvaa tasapainottelua sen suhteen, ettei asiakkaiden 

tunteisiin menty liikaa mukaan. Ammatillisten rajojen pitäminen asiakkaiden kanssa 

voidaan nähdä toisaalta sekä vaatimuksena että selviytymiskeinona (Wirth ym. 2019, 

266). Aina sitä ei pystynyt estämään, etteivätkö asiakkaiden tunteet olisi vaikuttaneet 

myös työntekijöihin. Sosiaalityöntekijät myös kokivat, ettei heillä ollut riittävästi kei-

noja toimia työssä olevan suuren emotionaalisen kuorman kanssa. Oman haasteensa 

asiakkaiden kohtaamiseen toivat monimutkaiset ja vaikeat asiakastapaukset, pako-

laisten ylirajaiset perhesuhteet, kulttuurierot ja yhteisen kielen puutteesta aiheutuvat 

kommunikaatiohaasteet. Lisäksi asiakkaat saattoivat kohdistaa sosiaalityöntekijöihin 

epärealistisia odotuksia ja toiveita. Asiakasmäärä koettiin usein kohtuuttoman suu-

reksi. 
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Tutkielman tulokset tukevat työn vaatimusten ja voimavarojen teorian oletusta 

siitä, että korkeat työn vaatimukset kuluttavat työntekijöiden henkisiä ja fyysisiä re-

sursseja ja johtavat siksi energian ehtymiseen eli uupumustilaan ja jopa terveysongel-

miin (Bakker ym. 2005, 171). Figleyn (2002) mallin mukaisesti sosiaalityöntekijöiden 

yrittäessä ymmärtää tilanteita asiakkaiden näkökulmasta, aiheuttivat asiakkaiden 

traumaattiset ja rankat kokemukset myös sosiaalityöntekijöissä itsessään erilaisia tun-

teita, kuten surua ja ahdistusta. Näiden tunteiden käsitteleminen oli välillä vaikeaa. 

Haastateltavat kuvasivat asiakkaiden reaktioiden myös ikään kuin siirtyvän omiin ke-

hoihinsa ja erilaiset fyysiset stressireaktiot olivat yleinen seuraus myötätuntouupumi-

sessa. Raskaita kokemuksia ja erilaisia tunteita saattoi kertyä yhdelle sosiaalityönteki-

jälle paljonkin ja kun niitä ei päästy purkamaan, aiheuttivat ne myötätuntouupumista. 

Ammattilaiset työskentelivät siis useiden asiakkaiden kanssa kuullen monia raskaita 

kokemuksia. Siten kokemus- ja tunnetaakka kumuloitui työssä kerryttäen emotionaa-

lista kuormaa, jota oli vaikea purkaa hektisen työn puitteissa. Tämä kierre aiheutti 

myötätuntouupumista. Myötätuntouupumisen kokemus näytti lisäävän sosiaalityön-

tekijöiden kokemaa psyykkistä kuormaa ja korostavan erilaisia negatiivisia tunteita. 

Tämä saattoi johtaa jopa oman ammatillisuuden kyseenalaistamiseen ja uusiin amma-

tillisiin pohdintoihin. Merkittävä havainto maisterintutkielman tuloksissa kuitenkin 

oli, etteivät haastateltavat antaneet myötätuntouupumisen ja siitä aiheutuvien seu-

rausten ja oireiden näkyä suoraan asiakkaille päin. Poikkeavaa aiempaan tutkimus-

tietoon verrattuna oli tulos siitä, että kukaan haastateltavista ei tuonut esiin kokevansa 

kyynistymistä asiakkaita kohtaan. Esimerkiksi Harlingin ym. (2020, 8) tutkimuksessa 

suurin osa osallistujista mainitsi kyynistymisen kertoessaan myötätuntouupumisen 

kokemuksestaan. Myös Bakkerin ym. (2005, 176) tutkimuksessa uupumisen lisäksi 

kyynisyys kohosi erityisesti silloin kun työn vaatimukset olivat korkeat ja työn voi-

mavarat puuttuivat.  

 

Toisaalta pakolaisasiakkaat koettiin hyvin kiitolliseksi ja mukavaksi asiakaskun-

naksi ja asiakaskunta nähtiin itsessään voimavarana. Usein pakolaiset olivat aidosti 

motivoituneita työskentelyyn, koska monesti tuki perustui vapaaehtoisuuteen. Työ 

koettiin tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Kuormittavien asiakastilanteiden lisäksi 

työssä oli onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä tunteita herättäviä asiakastilanteita. 

Lisäksi sosiaalityöntekijät kuvasivat erilaisiin kulttuureihin tutustumisen mielenkiin-

toiseksi ja yhdeksi työn rikkauksista. Pakolaisasiakkaiden kanssa tehtävää työskente-

lyä kuvattiin myös epämuodollisemmaksi kuin muuta sosiaalityötä osittain kulttuu-

rieroistakin johtuen, minkä lisäksi voimavaroiksi koettiin työn mielenkiintoinen ja 

monipuolinen sisältö. Työn erityisyyden koettiin itsessään olevan tietynlainen voima-

vara myös siksi, että se oli niin kaukana sosiaalityöntekijöiden normaalista arjesta, jol-
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loin se toimi suojaavana tekijänä jaksamisen kannalta. Merkittävällä tavalla haastatte-

luissa korostui sosiaalityöntekijöiden arvostus pakolaisasiakkaiden sopeutumiskykyä 

kohtaan. Tämä pakolaisasiakkaiden resilienssin ja vahvuuden arvostaminen on näky-

nyt esimerkiksi Luskin ja Terrazasin (2015) tutkimuksessa. On koettu palkitsevaksi 

nähdä, kuinka hyvinkin asiakkaat ovat vastoinkäymisistä voineet selvitä, mikä on luo-

nut työntekijöille myös toivoa (Lusk & Terrazas 2015, 26). 

6.2 Työyhteisöön ja työn organisointiin liittyvät tekijät 

Myötätuntouupumisen kokemus aiheutti muutoksia haastateltavien työn tekemiseen,  

minkä lisäksi se opetti haastateltavia tunnistamaan omia rajojaan paremmin sekä te-

kemään erilaisia tietoisia muutoksia työhönsä, jotta kokemukselta voitaisiin välttyä 

jatkossa. Näitä muutoksia olivat esimerkiksi työn huolellisempi suunnittelu ja työ-

ajoista kiinni pitäminen. Myös Bourassan (2012, 1706) tutkimuksessa sosiaalityönteki-

jät kokivat myötätuntouupumisen kokemuksensa auttaneen heitä kehittämään rajoja. 

Kaikilla haastateltavilla omaan ammatillisuuteen liittyvät pohdinnat olivat keskeisiä. 

Myötätuntouupumisen kokemus oli opettanut esimerkiksi inhimillisempää suhtautu-

mista itseen työntekijänä. Tämä tukee tutkimustuloksia työn tuunaamiseen liittyen, 

jolla tarkoitetaan työntekijän vaikuttamista hänelle itselle tärkeihin voimavaroihin ja 

työn vaatimusten optimoimista. Tällä tavalla työntekijät voivat optimoida työympä-

ristöään ja pysyä motivoituneina. Esimerkkeinä työn tuunaamisesta voivat olla pa-

lautteen pyytäminen, työidentiteetin muokkaaminen, työtä koskevien ajatusmallien 

tarkastelu, työtehtävien muokkaaminen, uusien taitojen opettelu tai työtaakan vähen-

tämiseen pyrkiminen. (Bakker & Demerouti 2017, 277; Seppälä & Hakanen 2017, 153-

154.) Bakkerin ja Demeroutin (2017, 277) mukaan työn vaatimusten ja voimavarojen 

mallin yksi ehdotus on, että työstään motivoituneet työntekijät todennäköisesti 

tuunaavat työtään. Haastateltavat kertoivat pitävänsä työstään paljon. Myös se kerto-

nee joidenkin haastateltavien motivaatiosta, että myötätuntouupumisen kokemuksen 

jälkeenkin, saattoivat työntekijät palata samaan työhön kuin missä myötätuntouupu-

minen oli alun perin kehittynyt. Nyt he vain pyrkivät säätelemään jaksamistaan eri 

tavoin. Figleyn (2002, 1437-1438) mukaan se vaatii ammattilaiselta tietoista ja ratio-

naalista yritystä, jotta voidaan tunnistaa, missä ammattilaisen vastuu päättyy ja asi-

akkaan vastuu alkaa.  

 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että on olemassa erilaisia organisatorisia 

tekijöitä, jotka suojaavat terveydenhuollon ammattilaisia myötätuntouupumiselta, 

kuten esimerkiksi ammatilliset kehittymismahdollisuudet, tiedottaminen ja mento-

rointi (Harling 2020; Craig & Sprang 2010; Sorenson ym. 2016). Maisterintutkielmassa 
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myötätuntouupumiselta suojaavista organisatorisista tekijöistä mainittiin muun mu-

assa erilaiset työpaikan jaksamista tukevat rakenteet, kuten työnohjaus, purkutilai-

suudet ja työterveyshuollon palvelut sekä turvallinen keskusteluilmapiiri. Useimmi-

ten ammattilainen tarvitsee myös itse toisten ammattilaisten tukea löytääkseen kei-

noja päästä eroon ahdistavista kokemuksistaan ja ammattilaisten tukijärjestelmien tu-

keminen onkin keskeistä (Figley 2002, 1440). Jaksamista tukevien rakenteiden määrä 

kuitenkin koettiin liian vähäiseksi. Lisäksi työyhteisö nähtiin itsessään merkittävänä 

voimavarana kaikissa haastatteluissa esimerkiksi sen monipuolisuuden, monikult-

tuurisuuden ja sieltä saatavan sosiaalisen tuen vuoksi. Asioiden ja tilanteiden purka-

minen ja mahdollisuus reflektointiin vähensivät koettua kuormitusta. Työtovereiden 

emotionaalisen tuen hyödyllinen rooli viittaa esimerkiksi siihen, että organisaatioiden 

tulisi edistää työntekijöiden välistä yhteistyötä (Singh ym. 2020, 19). Myös esimiehen 

tuki ja rooli koettiin tärkeäksi. Sosiaalinen tuki ja laadukas suhde esimiehen kanssa 

ovat saattaneet puskuroida työn vaatimusten vaikutusta työuupumuksen tasoon, 

koska työntekijät ovat saaneet välitöntä apua ja emotionaalista tukea (Bakker ym. 2005, 

177). Kuitenkin työkavereiden ja esimiehen suunnalta saattoi kohdistua sosiaalityön-

tekijöihin myös erilaisia vaatimuksia ja odotuksia esimerkiksi työn suoritteisiin liit-

tyen. 

 

Jaksamista tukevien rakenteiden lisäksi haastateltavat kuvasivat kokevansa tie-

don puutetta myötätuntouupumisesta sekä ylipäätään työn jaksamista tukevista teki-

jöistä. Tiedon puutteesta kertonee esimerkiksi se merkittävä tutkimuksen tulos, että 

haastateltavat sosiaalityöntekijät olivat ensin etsineet selitystä oireilleen muista asi-

oista kuin myötätuntouupumisesta. Ymmärrys siitä, että kyseessä oli ollut nimen-

omaan myötätuntouupuminen, oli tullut sosiaalityöntekijöiden tietoon jotakin muuta 

kautta. Sosiaalityöntekijät olivat saattaneet esimerkiksi sattumalta käydä jonkin kurs-

sin tai koulutuksen aiheeseen liittyen tai se kerrottiin heille työterveydessä psykologin 

toimesta. Tämä tulos korostaa ilmiöstä tiedottamisen tärkeyttä työpaikoilla. Oman 

haasteensa työhön toivat resurssien puutteet. Työntekijöiden määrä koettiin useam-

massa haastattelussa liian vähäiseksi, mikä osaltaan vaikutti suureen määrään työteh-

täviä ja jatkuvaan kiireen tuntuun. Kun henkilöstön jäsenet kokevat uupumusta tai 

myötätuntouupumista, sillä on väistämättä haitallinen vaikutus tarjottujen palvelujen 

laatuun ja tehokkuuteen (Harr 2013, 76). Selkeä viesti, joka organisaatioille voidaan 

siis lähettää, on, että niiden tulee yrittää tarjota työntekijöilleen riittävät resurssit (Bak-

ker ym. 2005, 179). Hallinnan tunteella oli sosiaalityöntekijöille keskeinen merkitys 

jaksamisen kannalta. Merkittävänä maisterintutkielmassa on tulos siitä, että myötä-

tuntouupuminen sai kaikki sosiaalityöntekijät joko vaihtamaan työpaikkaa tai vähin-

täänkin hakeutumaan joksikin aikaa muualle töihin. Myös alanvaihto oli mahdollinen. 
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Tämäkin korostanee sitä, kuinka työperäinen ilmiö myötätuntouupuminen on. Työn-

tekijöiden pysyvyydessä on siis kyse myös myötätuntouupumisesta ja siksi se on 

syytä ottaa huomioon organisaatioita ja johtamistapoja kehitettäessä. Eettisesti kestä-

vän työn tekeminen edellyttää muun muassa parempia työn rakenteita (ks. esim. 

Mänttäri-van der Kuip 2015). Ylipäätään tiedon lisääminen ilmiöstä nähtiin haastatte-

luissa tärkeänä ennaltaehkäisystrategiana ja välttämättömänä ilmiön normalisoimisen 

kannalta.  

6.3 Palvelujärjestelmään liittyvät tekijät 

Omana erityisenä haasteena oli palvelujärjestelmän toimimattomuus pakolaisten koh-

dalla. Sosiaalityöntekijät näkivät keskeiseksi varmistaa sen, että pakolaiset saivat 

heille kuuluvia palveluita ja tukitoimia. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ollut help-

poa ja palvelujärjestelmän toimimattomuus aiheutti sosiaalityöntekijöissä vahvoja 

turhautumisen tunteita, mikä tuntui lisäävän heidän myötätuntouupumisen koke-

mustaan. Tämä tukee aiempaa tutkimustietoa. Esimerkiksi Puvimanasinghen ym. 

(2015, 759) tutkimuksessa turvapaikanhakijoista välittäminen näytti osallistujille hen-

kisesti haastavimmalta. Epäoikeudenmukaisuus ja epäinhimillinen kohtelu ihmisiä 

kohtaan, jotka olivat jo muutenkin kärsineet paljon sekä heidän psykologinen huono-

nemisensa ajan myötä, vaikutti negatiivisesti turvapaikanhakijoiden parissa työsken-

televiin ammattilaisiin. Pitkittynyt epävarmuus, riittämättömät palvelut ja neuvon-

nan näennäinen tehottomuus turvapaikanhakijoiden kontekstissa johtivat lopulta aut-

tajien avuttomuuden tunteeseen. (Mt., 759.) Myös Wirthin ym. (2019, 266) tutkimuk-

sessa erityistä pakolaistyössä olivat työntekijöiden kokemukset muiden tahojen kiel-

teisistä asenteista pakolaistyötä kohtaan, mukaan lukien rasismi ja syrjintä. Palvelu-

järjestelmässä näyttäytyy olevan paljon tiedon puutetta, resurssien vähäisyyttä ja eri-

laisia palveluaukkoja, kuten esimerkiksi pakolaisten mielenterveyspalveluiden vähäi-

syys tai jopa olemattomuus. Suomalaisen palvelujärjestelmän nähtiin pahimmillaan 

itse traumatisoivan pakolaisia ja ajavan heitä erilaisiin kohtuuttomiin tilanteisiin. Näi-

den tilanteiden vierestä seuraaminen oli sosiaalityöntekijöistä hyvin raskasta ja ai-

heutti heissä voimakkaita tunteita.  

 

Tämän lisäksi sosiaalityöntekijät kokivat työnkuvaansa ja heihin ammattilaisina 

kohdistuvan monenlaisia vaatimuksia ja odotuksia. Pakolaisten parissa tehtävässä so-

siaalityössä nähtiin tarvittavan monenlaista erityisosaamista ja työssä tarvittavan tie-

don määrä oli siten suuri. Odotukset työnkuvaan ja sosiaalityöntekijän rooliin liittyen 

olivat välillä ristiriitaisia riippuen siitä miltä taholta ne heihin kohdistuivat. Suurin 

osa sosiaalityöntekijöistä kertoi työnkuvan myös olevan ylipäätään todella epäselvä, 
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mikä vaikutti osaltaan odotusten ristiriitaisuuteen. Tämä myös teki sosiaalityönteki-

jän roolista välillä haastavan ja sosiaalityöntekijöille ei aina itselleenkään ollut selvää, 

mitä heiltä odotettiin ja heidän piti muistuttaa itseään työnsä ydintehtävästä. Sosiaa-

lityöntekijät toivoivat selkeämpiä ohjeistuksia ja valtakunnallisia linjauksia työn teke-

miseen. Uupumista aiheutti kokemus siitä, ettei työtä pystynyt tekemään niin hyvin 

kuin olisi halunnut. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijät asettivat itseensä ammattilaisina 

paljon odotuksia. Kaikilla haastateltavilla oli halu tehdä työnsä mahdollisimman hy-

vin, minkä lisäksi työ koettiin tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Tutkimuksen tulokset 

ovat linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa myös siitä, että myötätunnon uuvut-

tamakin työntekijä haluaa edelleen tehdä työtään hyvin ja toteuttaa työtehtäviä, joita 

pitää tärkeinä (ks. esim. Figley 2002; Mänttäri-van der Kuip 2015; Nissinen 2008). Ris-

tiriitaista on kuitenkin juuri se, että mitä tärkeämmäksi työn kokee, sitä isompi riski 

näyttäytyy olevan myötätuntouupumiselle. On selvää, että mikäli työntekijät eivät voi 

tehdä työtään hyvin, voivat he huonosti (Mänttäri-van der Kuip 2015, 334). Palvelu-

järjestelmään liittyvät haasteet siis osoittavat tarpeen puuttumiselle rakenteellisem-

malla ja yhteiskunnallisemmalla tasolla. Myös Robelskin ym. (2020, 6) mukaan raken-

teellisten lähestymistapojen tulisi kohdistua erityisesti työntekijöiden työn vaatimus-

ten vähentämiseen, jotta voidaan vähentää niiden mahdollisesti terveyttä heikentäviä 

vaikutuksia. Sosiaalityöntekijöiden työssään kokeman hyvinvoinnin tarkastelussa on 

välttämätöntä huomioida yhteiskunnallinen ympäristö, jossa sosiaalityötä tehdään. 

Yhteiskunnan tapahtumat vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden toimintamahdollisuuk-

siin ja siten myös heidän hyvinvointiinsa. (Mänttäri-van der Kuip 2015, 331.) 

6.4 Henkilökohtaisten tekijöiden merkitys 

Tutkielman tulokset ovat korostaneet myös sen näkökulman tärkeyttä, että työtä ja 

vapaa-aikaa ei ole mahdollista erottaa toisistaan vaan työn ja muun elämän tekijät 

vaikuttavat toisiinsa (ks. esim. Toppinen-Tanner ym. 2016). Myötätuntouupumisen 

seuraukset ulottuivat vapaa-ajalle asti myötätuntouupumisen aiheuttaessa esimer-

kiksi nukahtamisen haasteita ja jaksamattomuutta erilaisissa vapaa-ajan askareissa. 

Haastateltavat toivat esiin, että heidän yksilölliset voimavaransa saattoivat suojata 

heitä myötätuntouupumiselta, minkä lisäksi henkilökohtaisen elämän kuorman ja 

vaatimusten nähtiin lisäävän kokemusta myötätuntouupumisesta. Mikäli henkilö-

kohtaisessa elämässä oli kuormaa, saattoi esimerkiksi asiakkaiden kohtaaminen ja eri-

laisten tunteiden vastaanottaminen tuntua normaalia raskaammalta. Tulokset ovat 

yhteydessä Figleyn (2002, 1440) malliin siitä, että elämän muut häiriötekijät voivat ai-

heuttaa yhdessä muiden myötätuntouupumisen kehittymiseen vaikuttavien tekijöi-
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den kanssa myötätuntouupumista. Muun elämän kuormitustekijöillä viitataan esi-

merkiksi odottamattomiin muutoksiin elämän velvollisuuksissa, aikatauluissa ja ru-

tiineissa sekä muutoksiin henkilökohtaisissa vastuissa (Figley 2002, 1440). Toisaalta 

taas jotkin muun elämän tekijät nähtiin myös voimavaroina, jotka saattoivat tuoda 

jaksamista työhön. Esimerkiksi perhe ja puoliso koettiin jaksamista tukeviksi tekijöiksi. 

 

Vaikka organisaation rooli on keskeinen myötätuntouupumisen ehkäisyssä ja 

myötätuntotyytyväisyyden edistämisessä, auttamisammateissa työskentelevien on 

otettava vastuu myös itsestä huolehtimisestaan ja hyvinvoinnistaan (Harr 2013, 82). 

Haastateltavat kertoivatkin myötätuntouupumisen kokemuksen jälkeen kokeneensa 

vapaa-ajan ja työn erottamisen entistä tärkeämpänä. Vapaa-ajan ja työn parempi erot-

taminen toisistaan vaati haastateltavilta erilaisten tietoisten ratkaisujen tekemistä, ku-

ten esimerkiksi pakolaisuuteen liittyvien ohjelmien ja uutisten välttelemistä vapaa-

ajalla. Myös Figleyn (2002, 1438) mukaan ammattilaisen kyky irtaantumiseen asiak-

kaan tapaamiseen liittyvistä ajatuksista, tunteista ja tuntemuksista vaatii ammattilai-

selta tietoista ja rationaalista pyrkimystä, jotta ammattilainen voi elää omaa elämäänsä. 

Irtaantuminen on omasta itsestä huolehtimisen tärkeyden tunnistamista (Mt., 1438). 

Itsestä huolehtimisen on raportoitu olevan merkittävimpiä keinoja, joita ammattilai-

nen voi tehdä suojatakseen itseään myötätuntouupumisen kehittymiseltä (ks. esim. 

Sorenson 2016, 462; Sprang ym. 2012). On välttämätöntä pystyä hallitsemaan ahdis-

tusta (Figley 2002, 1440). Monelle haastateltavalle esimerkiksi liikunta oli keskeinen 

keino purkaa stressiä. Figleyn (2002) malliin verrattuna poikkeavaa oli, että haastatel-

tavat eivät ainakaan suoraan maininneet erilaisten omien traumaattisten kokemus-

tensa vaikuttavan myötätuntouupumisen kehittymiseen. Toki puhuessaan yleisesti 

henkilökohtaisen elämän kuormasta, ovat he voineet viitata myös näihin tekijöihin. 
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7 POHDINTA 

Maisterintutkielman tekeminen on kokonaisuudessaan ollut mielenkiintoinen ja aikaa 

vievä prosessi. Olen kokenut tiedon lisäämisen myötätuntouupumisesta tärkeäksi, 

sillä kuten tutkielmassa on selvinnyt, on jokaisella auttamistyön ammattilaisella riski 

myötätuntouupumisen kehittymiselle (ks. esim. Figley 2002). Maisterintutkielman tu-

lokset ovat vahvistaneet aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että myötätuntouupu-

misen kokemus on merkittävästi sosiaalityöntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 

vaikuttava tekijä. Sen vaikutukset eivät ulotu vain työpaikalle vaan myös työntekijän 

vapaa-ajalle. Tämän lisäksi myötätuntouupuminen voi vaikuttaa asiakkaiden kohtaa-

miseen ja siten palvelujen laatuun. Siksi aiheen tutkiminen on perusteltua jatkossakin. 

Jotta ilmiötä voidaan ennaltaehkäistä, on välttämätöntä tutkia niitä työperäisiä teki-

jöitä, jotka sen kehittymiseen mahdollisesti vaikuttavat joko riskiä lisäämällä tai il-

miön kehittymistä ennaltaehkäisemällä. Myötätuntouupuminen on raskas kokemus 

sosiaalityöntekijälle ja työssä jaksamisen kannalta on siten tärkeä pyrkiä löytämään 

työssä myös niitä tekijöitä, jotka auttavat sosiaalityöntekijää jaksamaan ja tuovat hä-

nelle voimavaroja. Työpaikan voimavarojen lisäämiseen keskittyminen on tärkeää 

myös siksi, että työn vaatimusten vähentäminen voi olla vaikeaa (Bakker ym. 2005, 

170; Toppinen-Tanner ym. 2016, 14). Ylipäätään tiedon lisääminen ilmiöstä näyttäytyy 

ensiarvoisen tärkeältä niin ennaltaehkäisyn kuin ajoissa puuttumisen näkökulmasta. 

Kuten Figley (2002, 1436) toteaa, myötätuntouupuminen on hoidettavissa oleva ilmiö, 

kunhan työntekijät vain tunnistavat sen ja toimivat tämän mukaan. 

 

Koin aineiston maisterintutkielman laajuisen tutkielman kannalta riittäväksi, 

sillä haastateltavien esiin tuomat asiat ja teemat alkoivat toistua haastattelujen määrän 

lisääntyessä, eikä uutta tietoa enää kolmen viimeisen haastattelun kohdalla tullut vas-

taan. Tilanteesta, jossa aineisto alkaa toistaa itseään ja tiedonantajat eivät enää tuota 

uutta tietoa tutkimusongelman kannalta, käytetään termiä saturaatio eli kyllääntymi-

nen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 99). Maisterintutkielman tulosten tulkinnassa täytyy 

kuitenkin olla varovainen, sillä tutkielma perustuu vain yhdeksän pakolaisten parissa 

tehtävän sosiaalityöntekijän haastatteluun. Aineisto on siis kooltaan pieni, eikä siitä 

siten voi tehdä yleistyksiä koskemaan kaikkea pakolaisten parissa tehtävää sosiaali-

työtä. Lisäksi on syytä muistaa, että vastaajilla on ollut kokemusta myötätuntouupu-

misesta oman subjektiivisen arvionsa mukaan. Yksi myötätuntouupumustutkimuk-

sen haasteista on ollut erottaa se useista toisiinsa liittyvistä käsitteistä, kuten burnout, 

toissijainen traumaattinen stressi tai myötätuntotyytyväisyys, koska termit ovat ajan 

myötä kehittäneet päällekkäisiä ja sekoittuneita merkityksiä (Sorensen ym. 2016, 461). 

Tämä näkyi myös maisterintutkielmassa, sillä esimerkiksi myötätuntouupumisen 

seurauksista keskusteltaessa, kuvasivat haastateltavat paljon yleiseen uupumiseen 
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viittaavia oireita. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta arvioitaessa on siis hyvä pohtia 

myös sitä, voivatko haastateltavien pohdinnat myötätuntouupumisesta liittyä osittain 

yleiseen uupumiseen ja ovatko myötätuntouupuminen ja yleinen uupuminen edes 

täysin erotettavissa toisistaan. Esimerkiksi Harlingin ym. (2020, 8-9) tutkimuksessa 

osallistujat kuvailivat kokeneensa yleisiä stressioireita yhdessä myötätuntouupumi-

sen kanssa ja osallistujat yhdistivät myötätuntouupumista burnoutin ja muiden stres-

sioireiden kanssa. On myös pohdittava kriittisesti sitä, millainen vaikutus myötätun-

touupumisen kokemuksen voimakkuudella on saattanut olla tutkimukseen osallistu-

neiden sosiaalityöntekijöiden vastausten kannalta. 

 

Myötätuntouupuminen on yksi väline pakolaisten parissa tehtävän sosiaalityön 

ja sen erityisyyden tarkasteluun. Myötätuntouupumisen ilmiön tutkiminen kuitenkin 

myös muissa sosiaalityön osa-alueissa on tärkeää, sillä kuten todettu, myötätuntouu-

pumisen riski koskettaa kaikkia auttavia ammattilaisia. Mielenkiintoista olisi verrata, 

millaisia spesifejä myötätuntouupumisen kehittymiseen liittyviä voimavaroja tai vaa-

timuksia esimerkiksi lastensuojelun kentällä on verrattuna johonkin toiseen sosiaali-

työn osa-alueeseen. Lisäksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisi olla keskittymi-

nen myötätuntotyytyväisyyden ilmiöön ja sitä aiheuttaviin tai sitä lisääviin tekijöihin. 

Myötätuntotyytyväisyydellä voi kuitenkin olla suojaava vaikutus (ks. esim. Pelon 

2017). Tämäkin toisi varmasti osaltaan tärkeää tietoa myötätuntouupumisen ennalta-

ehkäisyn näkökulmasta. Työhyvinvoinnin tavoittaminen ei ylipäätään ole mahdol-

lista vain tarkastelemalla pahoinvointia, sillä sosiaalityöntekijöiden hyvinvoinnissa 

on monia eri sävyjä ja työhyvinvointiin kuuluu paljon muutakin kuin pahoinvoinnin 

puuttuminen (Mänttäri-van der Kuip 2015, 332). On kuitenkin ymmärrettävä, että 

vaikka työn voimavaroja olisi tarjolla paljon, erittäin vaativissa olosuhteissa työsken-

tely ei ole vain mielenkiintoista, vaan myös uuvuttavaa pitkällä aikavälillä (Bakker & 

Demerouti 2017, 278). Joka tapauksessa, ilmiön ennaltaehkäiseminen alkaa tutkimalla 

ilmiötä ja saamalla siten lisää tietoa sen kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Myötä-

tuntouupumisen kokonaisvaltaisuuden ja kompleksisuuden vuoksi tulee siihen puut-

tua ja sitä tarkastella eri näkökulmista, kuten yksilön, organisaation ja yhteiskunnan 

näkökulmista. 
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LIITTEET 

LIITE 1. HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Taustoitusta: 

Koulutus: 

Ikä: 

Sosiaalialan työkokemus: 

Nykyinen työtehtävä: 

Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? 

 

Työn sisältö: 

Mitä työnkuvaasi kuuluu?/Mitä työnkuvasi pitää sisällään? 

Millaista sosiaalityön työskentely pakolaisten parissa mielestäsi on? 

Kuvailisitko tyypillistä työpäivääsi? Voisitko antaa esimerkkejä siitä, millaisia työteh-

täviä  

pakolaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön kuuluu? 

Millä tavalla pakolaisten parissa tehtävä sosiaalityö mielestäsi eroaa muusta  

aikuissosiaalityön kentästä? 

Koetko pakolaisten parissa tehtävän sosiaalityön vaativan erityisosaamista? Jos et, 

niin miksi et? Jos koet, niin millaista erityisosaamista se mielestäsi vaatii? 

Onko empatia mielestäsi keskeistä työssäsi? Miksi on tai ei ole? 

Millaiset tilanteet tai asiat vaativat työssäsi myötätuntoista suhtautumista? Voitko an-

taa esimerkkejä? 

Millaisia erilaisia traumaattisia kokemuksia pakolaisilla voi havaintojesi ja kokemus-

tesi perusteella olla? 

Millaisia tunteita sinulle herää erilaisista asiakaskohtaamisista? 

Mietitkö työasioita myös vapaa-ajallasi? Jos mietit, niin millaisia? Jos et, mistä luulet  

tämän johtuvan? 

Saako työyhteisössäsi näyttää tunteitaan? 

Oletko kohdannut myötätuntouupumista työyhteisössäsi? 

 

Myötätuntouupumisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista: 

Mitä myötätuntouupuminen mielestäsi tarkoittaa? Millaisia asioita se pitää sisällään?  

Millaisia oireita siitä voi tulla? Millaisia seurauksia se voi aiheuttaa? 

Mistä ajattelet, että myötätuntouupuminen voi johtua? 

Vaikuttaako myötätuntouupuminen mielestäsi työhyvinvointiin? Miten? 

Koetko tällä hetkellä myötätuntouupumista? 

Millainen oma kokemuksesi myötätuntouupumisesta oli? Kuinka kauan se kesti? 



 

 

 

 

Mistä päättelit kokevasi myötätuntouupumista? 

Mitä tunteita myötätuntouupumisen kokemuksesi sinussa herätti? 

Millaisia oireita myötätuntouupuminen sinussa aiheutti? 

Mitä seurauksia myötätuntouupuminen aiheutti kohdallasi? 

Miten myötätuntouupuminen vaikutti työntekoosi ja toimintatapoihisi? 

Vaikuttiko myötätuntouupuminen asiakastyöhön? Jos vaikutti, millä tavalla? 

Vaikuttiko myötätuntouupuminen jollakin tapaa itseäsi koskeviin ajattelutapoihin? 

Miten? 

Vaikuttiko myötätuntouupumisen kokemus jollakin tavalla työkavereihisi tai muuten  

työyhteisössäsi? Jos vaikutti, niin miten? 

Vaikuttiko myötätuntouupumisen kokemuksesi vapaa-ajalla ja henkilökohtaisessa  

elämässäsi? Jos vaikutti, niin millä tavalla? 

 

Työhön liittyvistä kuormittavuustekijöistä ja vaatimuksista: 

Millaisia vaatimuksia pakolaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön liittyy? 

Asetatko itsellesi vaatimuksia? Millaisia? 

Koetko vaatimuksia työkavereilta tai esimieheltä? 

Mitkä tilanteet pakolaisten parissa tehtävässä työssä ovat olleet mielestäsi erittäin 

kuormittavia? Miksi? Millä tavalla ne ovat olleet kuormittavia? 

Onko myötätuntouupuminen mielestäsi ilmiö, joka koskettaa pakolaisten parissa teh-

tävää sosiaalityötä? Miksi on/ Miksi ei ole? 

Mitkä asiat tai tekijät aiheuttavat mielestäsi myötätuntouupumista pakolaisten pa-

rissa tehtävässä sosiaalityössä? 

Mistä ajattelet oman myötätuntouupumisesi johtuneen? 

Mitkä asiat tai tekijät koet itse kuormittavina työssäsi? Miksi? 

Miten työn kuormittavuus ja vaativuus näkyy työssäsi? Entä näkyykö kuormittavuus  

vapaa-ajallasi? Miten? 

Onko sinulla keinoja, jotka auttavat vähentämään työssäsi kokemaa kuormitusta? Jos 

on, niin millaisia? 

Käsitelläänkö työpaikallasi vaikeita asioita? Miten? 

Mihin asioihin toivoisit työssäsi muutosta? 

 

Työhön liittyvistä voimavaroista: 

Millaisia voimavaroja pakolaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön voi liittyä? 

Mitkä asiat tai tekijät koet itse voimavaroiksi työssäsi? 

Liittyykö työyhteisöön joitakin voimavaroja? Millaisia? 

Onko sinulla itselläsi käytössä jonkunlaisia voimavaroja? Millaisia? 

Tuovatko vapaa-ajan tekijät vastapainoa työlle? Mitkä ja millä tavalla? 



 

 

 

 

Mitkä tilanteet pakolaisten parissa tehtävässä työssä ovat olleet mielestäsi jollain ta-

paa palkitsevia? Miksi? Millä tavalla ne ovat olleet palkitsevia? 

Millaiset tilanteet pakolaisten parissa tehtävässä työssä herättävät sinulle myönteisiä  

tunteita? Millaisia nuo myönteiset tunteet ovat olleet? 

Mitkä asiat tai tekijät pakolaisten parissa tehtävässä sosiaalityössä voisivat mielestäsi  

auttaa myötätuntouupumisesta toipumiseen tai suojata siltä? 

Mikä tai mitkä tekijät auttoivat sinua toipumaan omasta myötätuntouupumisen 

kokemuksestasi? 

Onko myötätuntouupumisen kokemuksesta seurannut sinulle jotakin positiivista? Jos 

on, niin mitä? 

Miten myötätuntouupumista voisi mielestäsi ennaltaehkäistä? Mitä asioita pidät tär-

keinä sen ennaltaehkäisemisessä? Toteutuvatko nämä tekijät työssäsi? 

 

Lopuksi 

Miten työyhteisössäsi on suhtauduttu tai suhtaudutaan myötätuntouupumiseen?  

Tunnistetaanko ilmiötä? 

Oletteko puhuneet aiheesta työpaikallasi? 

Miten toivoisit myötätuntouupumisesta puhuttavan? 

Pitäisikö myötätuntouupumiseen kiinnittää mielestäsi enemmän huomiota pakolais-

ten parissa tehtävässä sosiaalityössä? Miksi pitäisi tai ei pitäisi? Jos pitäisi, niin millä 

tavalla? 

Pitäisikö myötätuntouupumisen ilmiöstä ylipäätään puhua mielestäsi enemmän? 

Onko vielä jotakin, jota haluaisit kertoa? 

 

  



 

 

 

 

LIITE 2. SAATEKIRJE 

   

Hyvä emotionaalista kuormitusta työssäsi kokenut, pakolaisten parissa työskentelevä sosiaali-

työntekijä!  

Olen Jyväskylän yliopiston maisterivaiheen sosiaalityön opiskelija Roosa Vainikainen. Toteu-

tan vuoden 2021 aikana töideni ohella maisterintutkielman, jossa tutkin myötätuntouupumista 

pakolaisten parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden keskuudessa. Maisterintutkielmani 

tavoitteena on selvittää, millaisia seurauksia myötätuntouupumisesta on sosiaalityöntekijälle 

aiheutunut ja millaiset erilaiset pakolaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön sisältyvät vaati-

mukset ja muut tekijät ovat voineet myötätuntouupumisen syntyä edesauttaa. Lisäksi haluan 

tutkielmassani selvittää sitä, millaiset pakolaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön liittyvät voi-

mavarat ovat voineet sosiaalityöntekijöiden käsityksen mukaan ennaltaehkäistä myötätuntouu-

pumisen syntyä. 

Myötätuntouupumisella tarkoitetaan seurausta toistuvasta ja empaattisesta toisen ihmisen kär-

simyksen todistamisesta tai jakamisesta. Myötätuntouupumisen riski koskee siten ammattiaut-

tajia, joiden työhön kuuluu myötätuntoinen kohtaaminen autettavan kanssa ja joiden työssä 

erilaiset emotionaalisesti kuormittavat tekijät ovat vuorovaikutuksen luonnollinen osa. Emo-

tionaalinen uuvuttavuus ei synny pelkästään lähiasiakastyössä vaan inhimillisten tragedioiden 

todistamisella etäämmältäkin voi olla samoja vaikutuksia. Myötätuntouupuminen alkaa usein 

huomaamatta ja etenee hitaasti. Kyseessä on psykofyysinen jännittyneisyyden tila, jossa autta-

van ammattilaisen tietoinen ja alitajuinen mieli täyttyvät autettavien kertomuksilla. Tila ilme-

nee myös emotionaalisesti kuormittavien auttamistilanteiden ja auttamissuhteiden sekä niitä 

muistuttavien asioiden niin tietoisena kuin alitajuisenakin torjumisena.  Fyysiset stressireaktiot, 

kyynisyys, ammatillisen itsetunnon heikentyminen, sisäinen turtuneisuus tai ihmissuhdeongel-

mat niin työssä kuin yksityiselämässäkin ovat ominaisia myötätuntouupumisessa. Jokaisen 

myötätuntouupumisen etenemisen prosessi ja kokemus siitä on yksilöllinen. Myötätuntouupu-

minen on väsymystilana normaalia työstressiä kokonaisvaltaisempaa ja syvempää. Myötätun-

non uuvuttavuus on luonnollinen osa auttamista ja riski myötätuntouupumiselle johtuu työn 

sisällöstä. Kyseessä ei siten ole auttajan oma erityispiirre eikä uuvuttavuus ole merkki autta-

mistyön puutteellisuudesta. Myötätuntouupumisesta puhutaan ammattiauttamisen yhteydessä 

myös sekundäärinä traumana tai sijaistraumatisoitumisena. (Nissinen, Leena (2008): Myötä-

tuntouupumisen synty ja ehkäisy. Auttamisen rajoilla. Helsinki: Edita.) 

Kerään tutkimusaineiston yksilöhaastattelujen avulla. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa vuo-

den 2021 elokuun tai viimeistään syyskuun aikana. Tarvitsisin haastateltavikseni 6-8 pakolais-

ten parissa työskentelevää sosiaalityöntekijää. Haastattelut voidaan toteuttaa osallistujan toi-

veiden mukaan joko puhelimitse tai teams-sovelluksen avulla. Haastattelujen toteuttamisen 

kellonajat ovat neuvoteltavissa. Yhteen haastatteluun varataan aikaa noin tunnista puoleen-

toista tuntiin. Haastattelujen nauhoittamiseen käytetään nauhuria, joka ei ole millään tapaa yh-

teydessä verkkoon. Nauhuri säilytetään lukollisessa kaapissa. 

 



 

 

 

 

Haastattelut tullaan litteroimaan tekstimuotoon ja haastatteluvastauksia tullaan soveltuvin osin 

siteeraamaan maisterintutkielmassa. Vastaukset tullaan kuitenkin anonymisoimaan huolelli-

sesti noudattaen tutkimuseettisiä periaatteita ja tietosuojalainsäädäntöä sekä käsittelemään 

luottamuksellisesti niin, ettei yksittäistä tutkimukseen osallistuvaa sosiaalityöntekijää tai hänen 

työpaikkaansa voida tunnistaa valmiista maisterintutkielmasta. Osallistujat koodataan heti 

haastattelun jälkeen ja samalla poistetaan aineistosta kaikki tunnistetiedot. Pyydän kuitenkin 

ystävällisesti, että vastaat haastattelussa niin, ettei yksittäisiä henkilöitä voi vastaustesi perus-

teella tunnistaa. Kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan tämän maisterintutkielman aineistona 

ja aineisto on vain tutkimuksen toteuttajan eli minun käytettävissäni. Aineistoa ja sen mahdol-

lisia varmuuskopioita säilytetään tutkimuksen teon ajan tietoturvallisesti salasanasuojatulla ko-

neella ja mahdollisia paperiversioita lukollisessa kaapissa. Kerätty aineisto hävitetään asian-

mukaisesti tutkimuksen teon jälkeen. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuja voi halutessaan keskeyttää tutki-

mukseen osallistumisensa kesken haastattelun tai myös muussa vaiheessa. Ennen haastattelu-

jen toteuttamista kerätään kaikilta osallistujilta suostumuslomakkeet. Myös suostumuslomak-

keita säilytetään huolellisesti, tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti yhdessä muun haastatte-

luaineiston kanssa tutkimusprosessin ajan. Valmis maisterintutkielma tulee luettavaksi Jyväs-

kylän yliopiston kirjaston julkaisuarkistoon. Tutkimukseen osallistumalla sinulla on mahdolli-

suus tuottaa arvokasta tietoa työhösi sisältyvästä emotionaalisesta kuormittavuudesta, myötä-

tuntouupumisen ilmiöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Paljon kiitoksia jo tässä vaiheessa arvokkaasta näkemyksestäsi ja ajastasi! Olethan yhteydessä 

sähköpostiini, mikäli sinulla on jotakin kysyttävää tutkimukseen tai sen toteuttamiseen liittyen. 

 

Yhteistyöterveisin, 

Roosa Vainikainen 

 

Yhteystiedot:    Ohjaajan yhteystiedot: 

Roosa Vainikainen   Johanna Kiili 

Sosiaalityön opiskelija   Yliopistonlehtori, Dosentti, YTT 

Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

roosa.e.vainikainen@student.jyu.fi  Jyväskylän yliopisto 

    johanna.j.kiili@jyu.fi  
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LIITE 3. TUTKITTAVIEN SUOSTUMUS 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

SUOSTUMUS TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 

  

Minua on pyydetty osallistumaan Jyväskylän yliopiston maisterintutkielmaan kuuluvaan haastattelutut-

kimukseen, joka tutkii myötätuntouupumista pakolaisten parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden 

keskuudessa. 

Olen perehtynyt tutkimusta koskevaan tiedotteeseen ja saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta ja sen to-

teuttamisesta. Tutkimuksen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut riittävän vastauk-

sen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Selvitykset antoi tutkimuksen toteuttaja Roosa Vaini-

kainen. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista. 

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus, milloin ta-

hansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen tai peruuttaa 

suostumukseni tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä tai suostumuksen peruuttamisesta ei ai-

heudu minulle kielteisiä seuraamuksia. En osallistu tutkimukseen flunssaisena, kuumeisena, toipilaana 

tai muuten huonovointisena. 

Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn tietojeni käytön saatekirjeessä kuvattuun tutkimuk-

seen.  

☐ Kyllä 

 

Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti tutkitta-

vaksi sekä annan luvan edellä kerrottuihin asioihin.  

 

 

Päiväys 

 

_____________________________________________ 

 

 

Tutkittavan allekirjoitus 

 

______________________________________________ 

 

 

Tutkittavan nimenselvennys 

 

_______________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Suostumus vastaanotettu 

 

Päiväys 

 

________________________________________  

 

 

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus 

 

_____________________________________ 

 

 

Suostumuksen vastaanottajan nimenselvennys 

 

________________________________________   

 

Alkuperäinen allekirjoitettu asiakirja jää tutkimuksen vastuullisen johtajan arkistoon ja kopio annetaan 

tutkittavalle. Suostumusta säilytetään tietoturvallisesti niin kauan kuin aineisto on tunnisteellisessa 

muodossa. Jos aineisto anonymisoidaan tai hävitetään suostumusta ei tarvitse enää säilyttää. 

 


