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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työttömyystilanteessa olevan perheen toimivuutta Barnhil-
lin (1979) terveen perheen systeemiteoreettisen mallin mukaan. Lisäksi selvitettiin perheen sosiaali-
sen tuen saantia ja tarvetta. Tavoitteena oli saada tietoa työttömyystilanteessa olevista perheistä 
ymmärryksen lisäämiseksi ja sosiaalisen tuen tarpeen tunnistamiseksi.  
 
Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan työvoimatoimistoissa, palvelu-
keskuksissa tai työttömien yhdistysten toimitiloissa asioivat työttömät perheelliset henkilöt tai hei-
dän puolisonsa (N = 94). Kyselytutkimuksessa käytettiin Yhdysvalloissa kehitettyä perhedynamiik-
kamittaria (FDM 2). Tilastollisina kuvailevina menetelminä käytettiin frekvenssi- ja prosenttija-
kaumia, keskiarvoja ja -hajontoja sekä ristiintaulukointia. Jatkoanalyysinä käytettiin varianssiana-
lyysiä. 
 
Tässä tutkimuksessa työttömien lapsiperheiden kokonaistoimivuus oli melko hyvää. Parhainta per-
heiden toiminta oli ulottuvuudella yhteenkuuluvuus ja huonointa ulottuvuudella joustavuus. Tarkas-
teltaessa taustatekijöiden yhteyttä perheen toimintaan havaittiin, että työttömyyden kestolla oli yh-
teyttä perheen toimintaan siten, että alle kolme kuukautta työttömänä olleiden perheen toiminta oli 
parhainta kaikilla ulottuvuuksilla ja työttömyyden pitkittyessä perheen toiminta huononi kaikilla 
ulottuvuuksilla. Perheenjäsenten lukumäärällä ei ollut yhteyttä perheen toimintaan, mutta lasten 
iällä havaittiin olevan yhteyttä perheen toimintaan siten, että perheet, joissa oli vain alle kouluikäi-
siä lapsia toimivat paremmin kaikilla ulottuvuuksilla kuin perheet, joissa oli yksi tai useampi kou-
luikäinen lapsi. Vertailu aiempiin, Suomessa tehtyihin perhedynamiikka tutkimuksiin, osoitti, että 
työttömien lapsiperheiden toiminta oli huonompaa useimmilla ulottuvuuksilla.  
Sosiaalisen tuen osalta havaittiin, että enemmistö vastaajista oli saanut sosiaalista tukea. Sosiaalisen 
tuen lähteistä merkittävin oli puoliso. Sosiaalinen tuki koettiin kuitenkin osin riittämättömänä. Sosi-
aalista tukea toivottiin eniten sukulaisilta ja toivotun tuen muoto oli emotionaalinen tuki ja käytän-
nöllinen apu. Toiseksi eniten tukea toivottiin sosiaalihuollon työntekijöiltä ja toivotun tuen muoto 
oli käytännöllinen apu. Työttömyystilanteessa olevat perheet toivovat siis saavansa formaalista tu-
kea informaalisen tuen lisäksi. Sosiaalisen tuen ja perheen toiminnan yhteydestä havaittiin, että 
emotionaalista tukea saaneiden perheen toiminta oli parempaa kaikilla ulottuvuuksilla kuin niillä 
perheillä, jotka eivät tukea saaneet.  
 
Tulosten perusteella on tärkeää kiinnittää huomiota työttömyystilanteessa oleviin lapsiperheisiin, 
heidän yksilöllisen tilanteensa huomioimiseksi sekä mahdollisen tuen tarpeen tunnistamiseksi. Tä-
mä edellyttää terveydenhuollolta sekä muilta työttömien perheiden kanssa toimijoilta tietoa perhe-
dynamiikasta ja perhekeskeisyyden huomioimista kaikissa asiakkuustilanteissa. 

 
Avainsanat: työttömyys, perheen toimivuus, sosiaalinen tuki 
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Abstract 

The aim of the study was to describe the family dynamics during unemployment on the basis of 
Barnhill’s (1979) framework for healthy family systems. Furthermore, the purpose was to describe 
the social support families got during unemployment. The goal was to get information of the family 
systems and social support to better understand the families’ situation and their need for support 
during unemployment.  
 
The research group (N= 94) consisted of families in which one or both parents were unemployed 
and they dealt with employment exchange office or service centres for unemployed in city of Hel-
sinki, Espoo or Vantaa. The data was collected by Family Dynamics Measure 2 (FDM2) question-
naire added with questions about received social support and socio-demographic data. The ques-
tionnaires were analyzed by using statistical methods, e.g. frequency and percentage distributions, 
mean values and standard deviations as well as crosstabulations. Analysis of variance (ANOVA) 
was used for further analysis. 
 
In this study total family functioning was fairly good. Most positive family dynamics was in the 
dimension of mutuality and most negative in the dimension of flexibility. The examination by 
socio-demographic characteristics revealed that the length of unemployment was correlated with 
family dynamics. Families whose parent had been unemployed under three months were function-
ing better in all dimensions. The longer duration of unemployment the worse was family function-
ing. The number of family members did not correlate with family dynamics but families with small 
children were functioning better in all dimensions than families with one or more school-age chil-
dren. Comparison with earlier family dynamic researches made in Finland revealed that family dy-
namics were lower almost in all dimensions in families with unemployed parent(s). 
According to the findings the majority of the respondents had received social support. The most 
important source of support was the spouse. The social support was reported to be partly insuffi-
cient.  More emotional support and aid was expected from relatives. Also more aid expected from 
social worker’s. During employment families expect to get both formal and informal support. Ac-
cording to the findings families, who received emotional support were functioning better in all di-
mensions than families with no support.   
According to findings it’s important to pay attention to families during unemployment, to consider-
ate their individual situation and to recognize their possible need for social support. This requires 
knowledge of family functioning and family-centered working method from public health services 
and other social services working with families. 
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1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

 

Vaikka 1990-luvun suuresta lamasta on kulunut jo toistakymmentä vuotta, työttömyyttä pidetään 

edelleen merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana. Talouden rakennemuutoksen seurauksena 

talouskasvun aikana uusia työpaikkoja syntyi hyvin eri aloille kuin miltä niitä hävisi. Muutos näkyi 

pienipalkkaisimpien ammattien työllisyyden vähenemisenä ja vaikutti erityisesti vähiten koulutet-

tuihin, joiden koulutus ja ammattitaito ei enää vastannut osaamisvaatimuksia. (Hämäläinen ym. 

2005, 7-16.) Yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa on kannettu huolta myös pitkittyvän työttö-

myyden seurauksista. Pitkäaikaistyöttömyydestä on muodostunut pysyvä ilmiö talouden elpymises-

tä huolimatta.  

 

Suomessa oli v. 1992 227 000 alle 18-v. lasta, jotka elivät perheissä joissa toinen tai molemmat 

vanhemmat olivat työttömiä. Työttömyys kosketti tuolloin noin joka viidettä alaikäistä lasta. 

(Myrskylä 1994.) Uudempia vastaavia lukuja ei ole saatavilla, mutta Tilastokeskuksen tuoreimman 

tiedon mukaan Suomessa on kahden huoltajan lapsiperheitä 473 421 ja karkean arvion mukaan 

maanlaajuisesti työttömyys koskettaa reilua 40 000 kahden huoltajan lapsiperhettä (Hulkko 2007; L. 

Hulkko henkilökohtainen tiedonanto 2.4.2007). Pääkaupunkiseudulla, jossa tämä tutkimus on tehty, 

koko maan tietojen perusteella arvioituna vastaavia perheitä olisi noin 7 000. Lukua voidaan pitää 

vain suuntaa-antava, koska pääkaupunkiseudun työttömyys – ja työllisyyslukujen keskiarvot poik-

keavat monessa suhteessa koko maan luvuista.  

 

Työttömyyden on todettu koskevan paljon suurempaa joukkoa ihmisiä, kuin mitä työttömyystilastot 

kuvastavat (Hämäläinen ym. 2005, 7-16). Ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat heidän 

taloudellinen ja sosiaalinen tilanteensa ja on todettu, että muutokset taloudellisissa tilanteissa voivat 

muuttaa vanhemmuutta ja siten työttömyyden vaikutukset heijastuvat myös lasten ja nuorten elä-

mään. 

 

Työttömyys on hyvin moniulotteinen ilmiö ja sitä ovat tutkineet eri tieteenalan edustajat eri mene-

telmin ja eri näkökulmista. Yhteiskunnallisella tasolla tarkastelun kohteen on ollut mm. työttömyy-

den rakenne, syyt, esiintyminen ja alueiden väliset erot. Yksilötasolla on tarkasteltu työttömyyden 

vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, työasenteisiin, sosiaalisiin suhteisiin ja päihteiden käyttöön. 

Työttömyyden ja perheen suhdetta on tarkasteltu esimerkiksi perheiden kokemuksien kautta, on 
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tutkittu työttömyyden vaikutusta rooleihin perheessä, perheaseman ja työttömyyden yhteyttä sekä 

työttömyyden periytymistä.  

 

Suomessa ei ole tehty työttömyystutkimusta hoitotyön näkökulmasta. Hoitotyön keskeinen tehtävä 

on perheiden hoitaminen ja tukeminen eri elämänvaiheissa. Suomessa on tehty hoitotieteellistä per-

hetutkimusta 1990-luvulta lähtien. Perhetutkimuksen kohteena on ollut perheiden terveys, toiminta, 

voimavarat, selviytyminen ja perheiden asiakkuus terveydenhuollon eri sektoreilla. Perheen toimin-

taa on tutkittu esimerkiksi lasta odottavien ja kasvattavien perheiden, saamelaisten perheiden ja 

lasta kaltoinkohtelevien perheiden sekä nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta.  

 

Muutostilanteissa, erityisesti ennalta-arvaamattomissa tai ei-toivotuissa tilanteissa sosiaalisen tuen 

tarpeen on todettu kasvavan (Kahn & Antonucci 1980). Sosiaalisella tuella on havaittu olevan posi-

tiivinen vaikutus yksilön psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja sen on havaittu olevan hyödyl-

listä kroonisen tai akuutin stressin lieventämisessä. (Kahn & Antonucci 1980, 263; Pearlin ym. 

1981; Pecchioni ym. 2005, 107.) Sosiaalisen tuen on todettu vaikuttavan myös perheen selviytymi-

seen vaikeissa elämäntilanteissa (Tak & McCubbin 2002, 196). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten suunnitelmien tärkeänä kohderyhmänä ovat lapset ja 

nuoret sekä heidän perheensä. Tarkastelemalla työttömien perheiden toimintaa sekä sosiaalisen tuen 

saantia ja tarvetta voimme saada tietoa, joka lisää meidän ymmärrystämme perheen kokonaisvaltai-

suuden ja yksilöllisyyden merkityksestä työttömyyden kohdatessa. Työttömyystilanteessa elävän 

perheen vuorovaikutustilanteiden ymmärtäminen voi auttaa meitä myös yksittäisten perheenjäsen-

ten hyvinvoinnin edistämisessä ja sitä kautta koko perheen hyvinvoinnin edistämisessä. Työttö-

myyden tarkastelu perheen toiminnan tasolla voi antaa lisätietoa sosiaali- ja terveydenhuollon käyt-

töön, jotta niukkoja resursseja osattaisiin kohdentaa oikein.   
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2. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat  

 
 
2.1 Perhe tutkimuksen kohteena 

 

Perheen merkitys yksilön terveyteen on havaittu jo 1800-luvulla, jolloin Florence Nightingale ko-

rosti perheen tärkeyttä sairaanhoidossa. Perhe on ollut tärkeä osa hoitotyötä, mutta hoitotyön näkö-

kulma on vaihdellut aikojen kuluessa. On siirrytty yksilökeskeisestä hoitotyöstä perhehoitotyöhön. 

Perheeseen liittyvät hoitotyön käsitteet eivät ole yksiselitteisiä. Perhehoitotyö-käsitteelle on olemas-

sa kolme erilaista näkökulmaa: perhe kontekstina, perhe jäsentensä summana ja perhe asiakkaana. 

Näkökulman valintaan vaikuttaa se minkälainen painotus perheellä ja yksilöllä on hoitotyössä. Li-

säksi perhehoitotyö-käsitteen alakäsitteenä voidaan pitää perhesysteemistä hoitotyötä, joka korostaa 

perheen vuorovaikutusta ympäristön kanssa. (Hakulinen & Paunonen 1994.)  

 
Hoitotyössä on tärkeää, että yksilöä ei hoideta erillään perheestään ja yhteisöstään, vaan kokonais-

valtaisesti. Perheen voimavarat ja itsehoitovalmiudet tulisi huomioida sekä tukea perheen selviyty-

mistä.(Hakulinen ym. 1999.) 

 

2.1.1 Perheen määritelmiä 

 

Perhettä tutkittaessa on tarpeen määritellä mitä tarkoitamme käsitteellä perhe. Kirjallisuudesta löy-

tyy monenlaisia määrittelyjä ja ne vaihtelevat usein määrittelijän teoreettisen suuntautumisen mu-

kaan. 

 
Familistinen perhekäsitys korostaa perheen merkitystä ja siihen liittyy pyrkimys perheen vahvista-

miseen ja ylläpitämiseen, tällöin yksilöllisiä etuja ei huomioida. Individualistinen perhekäsitys taa-

sen korostaa yksilön oikeuksia ja hyväksyy ratkaisut, joissa yksilön etu voi syrjäyttää perheen edun. 

(Haavio-Mannila ym. 1984.) 

 

Marin määrittelee perheen sosiaalisena yhteisönä, johon liittyy sosiaalistaminen ja toiminnan rajo-

jen asettaminen sekä moraalisena yhteisönä, johon liittyy kunniallisuus ja vastuuntunto, perheenjä-

senistä huolehtiminen. Yhteiskunnalliset muutokset kuten esimerkiksi naisten lisääntynyt osallistu-

minen poliittiseen toimintaan, palkkatyöhön ja koulutukseen sekä muuttoliike ja suurtyöttömyys 

ovat vaikuttaneet siihen millaiseksi perhe muodostuu.(Marin 1999, 43 - 53.) 
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Friedman määrittelee perheen yksiköksi, johon kuuluu kaksi tai useampia henkilöitä, joilla on tun-

neside toisiinsa ja pitävät itseään perheenä. Tämä laaja perheenmääritelmä sisältää niin avoliitossa 

asuvat, lapsettomat perheet, homo ja lesbo perheet sekä yksinhuoltaja perheet kuin kahden van-

hemman ydinperheen. (Friedman 2003, 10.)  

 

Marie-Luise Friedemann määrittelee perheen avoimeksi yksiköksi, systeemiksi, jossa on alasystee-

mejä ja joka on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Hänen perhemäärittelyssään korostuu per-

heen yksilöllisyys ja omaleimaisuus sekä selvästi erottuvat suhteet ympäristöön. (Paunonen & Veh-

viläinen - Julkunen 1999, 16.) 

 

Minuchin mukaan perhe on sosiaalinen yksikkö, yhteiskunnan pienin yksikkö, jolla on monia kehi-

tystehtäviä. Tehtävät vaihtelevat kulttuurien mukaan, mutta niillä on yleismaailmalliset juuret. Lap-

sen syntymä muuttaa merkittävästi perheorganisaatiota. Perheorganisaatioon muodostuu alasystee-

mejä, joissa lapsilla ja vanhemmilla on omat tehtävänsä. Perheellä on kahdenlaisia tehtäviä, sisäisiä 

ja ulkoisia. Nämä tehtävät palvelevat kahta päämäärää; perheenjäsenten psykososiaalista suojelua ja 

perheenjäsenten tukemista sekä mukautumista kulttuuriin ja kulttuurin eteenpäin viemistä.  

(Minuchin 1974, 16–17.) 

 

Perheen rakenne sisältää joukon toiminnallisia vaatimuksia, jotka määrittelevät sen miten perheen-

jäsenet vaikuttavat toisiinsa. Perhe on systeemi, joka toimii transaktionaalisen kaavan mukaan. 

Toistetut vuorovaikutustilanteet luovat kaavan, miten, milloin ja kenelle tai kenen kanssa sosiaalisia 

suhteita luodaan. Nämä kaavat vahvistavat systeemiä. Perheen vuorovaikutusmallit rajoittavat per-

heenjäsenten käyttäytymistä. Minuchin mukaan perheet ovat aina joutuneet kohtaamaan muutoksia, 

jotka liittyvät yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Hänen mukaan perheen rakenteen tulisi kyetä 

mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin. Edellytyksenä perheen säilymiselle on vaihtoehtoiset vuo-

rovaikutusmallit ja joustavuus ottaa niitä käyttöön, silloin kun tarvetta esiintyy.(Minuchin 1974, 

46–52.)  

 

Ackermanin mukaan perhe on ainutlaatuinen organisaatio ja yhteiskunnan perusyksikkö. Perheen 

muoto vaihtelee kulttuureittain. Perhe on kasvun ja kokemuksen, täyttymyksen ja epäonnistumisen 

sekä terveyden ja sairauden yksikkö. Perheen säilyminen riippuu sen kyvystä mukautua joustavasti 

muuttuvaan ympäristöön.(Ackerman 1966, 60.) 
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Perheen määritelmät ovat siis moninaisia ja vaihtelevat kulttuureittain ja eri ajanjaksoina. Tässä 

tutkimuksessa perheellä tarkoitetaan kahden aikuisen ja lapsen tai lasten muodostamaa yhdessä elä-

vää yhteisöä. Perheet ovat joko alkuperäisiä ydinperheitä, erimuotoisia uusperheitä tai yhdessä elä-

viä ihmisiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja pitävät itseään perheenä.  

 

2.1.2. Systeemiteoreettinen malli 

 
Perhetutkimusta varten on luotu useita teoreettisia viitekehyksiä. Friedmanin mukaan näistä vakiin-

tuneimpia ovat systeeminen, rakenteellis-funktionaalinen, vuorovaikutuksellinen ja kehitysteoreet-

tinen ja institutionaalinen viitekehys (Friedman 1981, 44). Systeemiteoria on yksi vaikuttavimmista 

teorioista. Se perustuu yleiseen systeemiteoriaan, jonka kehitti itävaltalainen biologi von Bertalanf-

fy. Systeemisen lähestymistavan mukaan perhesysteemi on enemmän ja erilainen kuin osiensa 

summa. Siihen kuuluu rajat, jotka voivat olla avoimia, suljettuja tai sattumanvaraisia. Perhesysteemi 

muuttuu kaiken aikaa perheen sisäisten ja ympäristöstä tulevien stressitekijöiden vaikutuksesta. 

Muutos yhdessä osassa vaikuttaa koko systeemiin. Perhesysteemi on organisoitunut kokonaisuus, 

jossa yksilöt ovat vastavuoroisia sekä vuorovaikutuksellisia. Systeemiin kuuluu sisäisen tasapainon 

piirteitä, joiden tarkoituksena on ylläpitää vakaita malleja, jotka voivat olla sopeutuvia tai sopeutu-

mattomia. (Friedman 2003, 70 - 71.) 

 

Marie-Luise Friedemann kehitti systeemiteoreettisen mallin perhehoitotyötä varten. Hänen mukaan-

sa kaikki systeemit ja niiden alasysteemit ovat osa maailmanjärjestystä ja vuorovaikutuksessa toi-

siinsa. Perhe on avoin systeemi, joka kokee muutoksia ja mukautuu muutoksen keskellä ja kamp-

pailee saavuttaakseen yhdenmukaisuuden systeemin sisällä sekä ympäristön kanssa. Yhdenmukai-

suus on määritelty mallin ja rytmin eheytenä ja sopusointuna, joka sallii energian virrata vapaasti 

systeemin sisällä ja systeemien välillä. Yhdenmukaisuuden mittarina on hyvinvointi ja mielihyvä. 

Yhdenmukaisuus on jotakin, jota lakkaamatta tavoitellaan, mutta jota ei koskaan täysin saavuteta.  

Lähestyäkseen yhdenmukaisuutta perhesysteemin tulee pyrkiä neljään päämäärään, joita ovat kont-

rolli, pysyvyys, kasvu ja henkisyys. Tavoitteena on saada ne dynaamiseen tasapainoon, joka on ai-

nutlaatuinen jokaiselle perheelle. Yhdenmukaisuuden vastakohta ristiriitaisuus aiheuttaa jännitysti-

lan, joka ilmenee ahdistuksena. (Friedemann 2002.) 

 

Työttömyystilanteet ovat erilaisia ja niiden aiheuttamat muutokset vaikuttavat erilailla eri yksilöihin 

ja heidän perheisiinsä. Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on tarkastella työttömyyttä laa-

jemmin, ei vain yksittäistä perheenjäsentä koskevana kriisinä, vaan muutoksena, joka koskettaa 

perhekokonaisuutta ja sen vuorovaikutussysteemejä. Systeemiteoreettinen näkemys soveltuu hyvin 
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tähän tutkimukseen. Se mahdollistaa tutkimuskohteen monipuolisen ja kokonaisvaltaisen tarkaste-

lun. 

 

2.1.3. Terveen perheen toimintamalli 

 

Terveen perheen toimintaa kuvaavan systeemiteoreettisen mallin (Healthy Family Systems) kehitti 

Laurence Barnhill. Mallin mukaan terveen perheen toimintaa voidaan kuvailla kahdeksan ulottu-

vuuden mukaan. Vastinpareina ovat yksilöityminen – kietoutuminen; yhteenkuuluvuus – eristäyty-

minen; joustavuus – jäykkyys; pysyvyys – hajaannus; selkeä – epäselvä havainnointi; selkeä – epä-

selvä kommunikointi; roolivastavuoroisuus – epäselvät roolit tai roolikonfliktit; selkeät – epäselvät 

tai rikkoutuneet sukupolvien väliset rajat (Barnhill 1979, 95). Vastinpareista toinen on positiivinen 

ja toinen negatiivinen ulottuvuus. Niitä kuvataan seuraavasti:  

 

1. Yksilöityminen ilmenee itsenäisenä ajatteluna, vapaana mielipiteiden ja tunteiden ilmaisuna sekä 

riippumattomuutena muista perheenjäsenistä. Siihen sisältyy vahva tunne autonomiasta, identiteetis-

tä ja henkilökohtaisesta vastuusta ja omista rajoista.  

Kietoutuminen viittaa heikkoon hahmotukseen omasta persoonasta ja rajoista ja riippuvuuteen 

muista perheenjäsenistä. 

 

2. Yhteenkuuluvuus viittaa kykyyn tuntea emotionaalista läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta perheen 

sisällä eri perheenjäsenten kesken. 

Eristäytyminen ilmenee vieraantumisena ja vetäytymisenä eroon muista perheenjäsenistä. 

 

3. Joustavuus viittaa kykyyn toimia joustavasti erilaisissa tilanteissa sekä kykyyn sopeutua muut-

tuviin olosuhteisiin. 

Jäykkyys ilmenee joustamattomuutena, toistuviin tilanteisiin reagoidaan vanhojen mallien mukaan. 

 

4. Pysyvyys viittaa johdonmukaisuuteen, vastuullisuuteen ja turvallisuuteen perheen vuorovaiku-

tuksessa. 

Hajaannus ilmenee johdonmukaisuuden ja ennustettavuuden puutteena perhesuhteissa. 
 
 
5. Selkeä havainnointi: vääristämätön tietoisuus itsestä ja muista sekä selkeä näkemys ja yksimie-

linen hyväksyntä yhteisistä tapahtumista. 
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Epäselvä havainnointi: epäselvät tai vääristyneet havainnot aiheuttavat epävarmuutta perheen toi-

minnassa. 

 

6. Selkeä kommunikointi: selvä ja onnistunut tiedonkulku perheenjäsenten välillä. Epäselvät asiat 

pyritään selventämään keskustelun avulla. 

Epäselvä kommunikointi: tiedonkulku on epäselvää tai hämmentävää, ei suoda mahdollisuutta 

selventää tiedonkulkua. Viesti voi sisältää ristiriitaisuuksia. 

 

7. Roolivastavuoroisuus: Roolit ovat perheenjäsenten yleisesti hyväksymiä ja selkeästi jäsentynei-

tä.  

Epäselvät roolit tai roolikonfliktit: perheenjäsenten välillä ei ole vastavuoroista käyttäytymistä. 

Perheessä on epäselvä ja hämmentävä roolikäyttäytyminen ja esiintyy ristiriitoja. 

 

8. Selkeät sukupolvien väliset rajat: selkeä roolivastavuoroisuus, tiettyjä eroja aviopuolisoiden 

keskinäisissä suhteissa, vanhempien ja lasten välisissä sekä sisarusten välisissä suhteissa. Sukupol-

vien edustajat ovat liittoutuneita läheisemmin oman sukupolvensa edustajan kanssa kuin toisen su-

kupolven edustajan kanssa. Vanhemmilla on toimintoja ohjaava rooli.   

Epäselvät tai rikkoutuneet sukupolvien väliset rajat: Epäselvät sukupolvien väliset rajat viittaa-

vat hajanaiseen ja epämääräiseen liittoon, joka hämärtää sukupolvien eroja ja rikkoutuneet sukupol-

vien rajat viittaavat eri sukupolvien väliseen liittoutumiseen toista jäsentä vastaan, esim. vanhempi 

ja lapsi toista vanhempaa vastaan. (Barnhill 1979, 95.) 

 

Nämä terveen perheen toiminnan kahdeksan ulottuvuutta voidaan yhdistää neljään perheteemaan 

seuraavasti: 

I. Identiteettiprosessi 
1. Yksilöityminen ja kietoutuminen 

2. Yhteenkuuluvuus ja eristäytyminen 

II. Muutoskyky 
        3.   Joustavuus ja jäykkyys 

                              4. Pysyvyys ja hajaannus 

III. Informaation prosessointi 
                              5. Selkeä ja epäselvä havainnointi 

                              6. Selkeä ja epäselvä kommunikointi 

IV. Roolirakenteet 
            7. Roolivastavuoroisuus ja epäselvät roolit tai roolikonflikti 

            8. Selkeät ja epäselvät tai rikkoutuneet sukupolvien väliset rajat 
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Kaikki kahdeksan ulottuvuutta ovat toisiinsa liittyviä ja muodostavat kehämäisen systeemin (Kuvio 

1.). Muutokset yhdessä osa-alueessa saavat aikaan muutoksen muissa osa-alueissa. Esimerkiksi se, 

että yksilöityminen ja yhteenkuuluvuus saavutetaan parhaiten yhdessä merkitsee sitä, että suhteissa 

edellytetään niin huomattavaa joustavuutta kuin myös vastavuoroisia rooliodotuksia. (Barnhill 

1979, 96.) 

 

Yksilöityminen           Selkeä havainnointi                     Selkeä kommunikointi 

 

 

    Joustavuus  Yhteenkuuluvuus  Roolivastavuoroisuus 

 

 

Pysyvyys     Selkeät sukupolvien väliset rajat 
 
 
Kuvio 1. Perheen terveyssykli (Barnhill 1979) 

 

Terveen perheen toiminnan tarkastelu voidaan aloittaa sattumanvaraisesti kehän eri kohdista. Jos 

tarkastelemme esimerkiksi yksilöitymistä, niin perheenjäsenen korkea taso yksilöitymisessä johtaa 

selkeään havainnointiin itsestään sekä toisista perheenjäsenistä. Kyky havainnoida itseään tai muita 

ilman vääristymiä helpottaa selkeää kommunikaatiota yksilöiden välillä. Toisaalta perheenjäsenen 

kyky käyttää selkeää kommunikaatiota havaintonsa tarkistamiseen on selkeän havainnoinnin edelly-

tys, joten tässä kohden nuoli kulkee molempiin suuntiin. (Barnhill 1979, 97.) 

 

2.2 Työttömyys tutkimuskohteena  

 
 
2.2.1 Työttömyyden määrittely ja laajuus 

 
Lyhyen määritelmän mukaan työttömyys on työmarkkinoilla ilmenevää palkkatyön puutetta. Terho 

Pulkkinen on määritellyt työttömyyden tilaksi, jossa työtä ei ole tarjolla, mutta työkykyisiä ja työha-

luisia henkilöitä olisi tarjolla.(Katajamäki 1985, 5-11.)  
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Suomessa tietoa työttömyydestä saadaan pääasiassa kahdesta lähteestä: Tilastokeskuksen työvoima-

tutkimuksista sekä Työministeriön laatimista työvoimatoimistojen asiakkaita koskevista työnväli-

tystilastoista. Molempien tilastojen työttömyysluvut valmistuvat kuukausittain.(Tossavainen 2005.) 

 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu otokseen, jossa haastatellaan työikäistä 15 -74-

vuotiasta väestöä. Työministeriön työnvälitystilasto rekisteröi työvoimatoimistoissa asioivia työn-

hakijoita. Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut poikkeavat toisistaan tilastojen eri-

laisten tekotapojen, lähtökohtien ja käyttötarpeiden vuoksi. EU- jäsenyyden myötä Suomi sitoutui 

yhteisiin sääntöihin työttömyyden mittaamisessa ja vuosina 1995 – 2000 työvoimatutkimus yhden-

mukaistettiin vastaamaan YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO: n suosituksia ja EU:n työvoima-

tutkimuksen asetuksia.(Tossavainen 2005.)   

 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan työvoimatutkimuksessa työtön on työtä vailla oleva henkilö, 

joka on etsinyt työtä aktiivisesti neljän viimeisen viikon aikana ja joka voisi vastaanottaa työtä kah-

den viikon kuluessa tai sitten odottaa sovitun työn alkamista kahden viikon kuluessa. Työministeriö 

määrittelee työttömäksi työnhakijaksi henkilön, joka on ilman työtä ja on työhön käytettävissä tai 

joka odottaa sovitun työn alkamista. Työministeriön työnvälitystilastoissa työttömiksi katsotaan 

myös lomautetut.(Tossavainen 2005.) 

 

 Työttömyyttä on myös eri lajeja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, nuorisotyöttömyys, rakenteel-

linen työttömyys, teknologinen työttömyys, kausityöttömyys, kitkatyöttömyys. Pitkäaikaistyöttö-

myydellä tarkoitetaan yhtäjaksoisesti yli vuoden kestänyttä työttömyyttä (Tilastokeskus 2005). 

 

Koko maan työvoimatoimistoissa oli tammikuun 2007 lopussa 243 800 työtöntä työnhakijaa, joista 

pitkäaikaistyöttömiä oli 58 200. Taulukossa 1. on esitetty työttömien vuosikeskiarvot 2006 Helsin-

gissä, Espoossa ja Vantaalla. 
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Taulukko 1. Työttömien vuosikeskiarvot Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2006 (Työministeriö 

2006) 

 

 

 

 

 

 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös työttömyyden kestosta ja sen merkityksestä per-

heen toiminnassa.  

 

2.2.2 Työttömyysteorioista 

 
Työttömyystutkimusta on tehty eri tieteenalojen kuten esimerkiksi taloustieteen, sosiologian, psyko-

logian ja lääketieteen näkökulmasta. On käytetty erilaisia metodeja ja lähestymistapoja mm. kvanti-

tatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia, poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimuksia ja tutkimuskohde on 

voinut vaihdella yksilöstä sosiaalisiin ryhmiin tai jopa kokonaisiin yhteisöihin. Työttömyyttä ja ter-

veyttä käsittelevissä tutkimuksissa esim. Länsi-Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa tulokset ovat 

olleet moninaisia. On havaittu negatiivisia vaikutuksia sosiaaliseen hyvinvointiin sekä mielenterve-

ysongelmia pian työttömäksi jäännin jälkeen. Joskus työttömyyden pitkittyessä nämä ongelmat ovat 

muuttuneet fyysisiksi terveysongelmiksi. (Schwefel ym. 1987, 6-9.) 

 

Tutkittaessa työttömyyden ja terveyden yhteyttä on vaikuttaviksi tekijöiksi havaittu tulot, sosiaaliset 

suhteet, ikä, sukupuoli, työhistoria, työhön sitoutuminen, sosiaalinen asema, asuinpaikka, stressaa-

vat elämänmuutokset, terveydentila sekä työttömyyden kesto. Sardiniassa, Italiassa, tehdyssä tutki-

muksessa työttömyydellä havaittiin hyvin vähän merkittävää yhteyttä fyysiseen terveyteen. Toisaal-

ta korostettiin sosiaalisen tuen osalta perheen ja ystävien merkitystä, kun taasen poliittinen ja us-

konnollinen osallistuminen ei ollut merkittävää. (Brenna ym. 1987, 129-141.)  

 

Työttömyyden vaikutukset koskettavat ei vain yksilöä itseään vaan myös hänen sosiaalista verkos-

toaan, erityisesti perhettä. Negatiivisten vaikutusten laajuutta perheen hyvinvointiin on havaittu 

säätelevän esimerkiksi lasten lukumäärä ja ikä sekä perheen varallisuus. Tähän vaikuttaa myös per-

heen rooli hoivan ja huolenpidon ylläpitäjänä. Tulojen väheneminen voi vaikuttaa perheen kykyyn 

tyydyttää jäsenien aineelliset tarpeet. Toisaalta työttömyyden vaikutukset työttömäksi jääneen yksi-

lön fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen voivat lisätä perheeltä odotettavaa hoivan määrää. Työttö-

  Kaikki 
   n 

naisia 
  n 

miehiä 
 n 

pitkäaikaistyöttömiä 
  n 

Helsinki 25 094 10 886 14 208  7 580 
Espoo   7 268   3 254   4 014  2 054 
Vantaa   7 765   3 503   4 263  2 322 
Yhteensä 40 127 17 643 22 485 11 956 
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myyden aiheuttamat taloudelliset, psykologiset ja sosiaaliset seuraukset voivat vaikuttaa perheen 

sisäisiin suhteisiin ja siten huonontaa perheen hyvinvointia ja perheen kykyä antaa hoivaa ja tukea. 

Lasten on todettu olevan erityisen haavoittuvia heikentyneen toimeentulon ja vanhempien kokeman 

ahdingon seurauksille. (Cullen ym. 1987, 215-216.) 

 

Joidenkin tutkijoiden mukaan tarvitaan useita erilaisia lähestymistapoja tutkittaessa työttömyyttä ja 

terveyttä. Moniin tutkimuksiin liittyy epävarmuuksia ja ongelmia on havaittu esimerkiksi tulosten 

yleistettävyydessä. Tutkimusta tulisi laajentaa koskemaan perhettä, yhteisöä ja työtä eikä vain yksi-

löä. Toisaalta näkökulmaa toivotaan laajennettavan psyykkisestä hyvinvoinnista fyysiseen hyvin-

vointiin ja sairauksiin. Elämänmuutosten niin sosiaalisten kuin taloudellisten muutosten vaikutukset 

tulisi huomioida paremmin. Tarvitaan pitkäaikaistutkimuksia ja seuranta tulisi aloittaa jo ennen 

työttömyysjaksoa, jotta voitaisiin tehdä oikeita johtopäätöksiä työttömyyden ja terveyden yhteydes-

tä. (Porter ym. 1987, 17- 25.) 

 
Työttömyyttä on yritetty selittää erilaisin teorioin. Klassisen työttömyysteorian mukaan työttömyys 

on normaalitilanteessa mahdotonta ja jos sitä kuitenkin esiintyy, sen täytyy olla vapaaehtoista. 

1970-luvulla asiantuntijoiden näkemysten mukaan työttömyys aiheuttaa sosiaalisia, psykosomaatti-

sia ja psyykkisiä ongelmia, joiden vaikutukset voivat olla pysyviä työttömyyden jatkuessa pitkään. 

(Katajamäki 1985, 71 - 72.) 

 

Intensiiviteorian mukaan ihmiset tekevät työtä saadakseen siitä taloudellista hyötyä. Teorian mu-

kaan työssäkäynti on ikävä velvollisuus ja työttömyys on vapaaehtoinen valinta. Selviytymisteorian 

mukaan työttömyydestä ei välttämättä seuraa huono-osaisuuden lisääntymistä, mutta siihen liittyy 

välittäviä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa kielteisten vaikutusten toteutumiseen. Yksilöiden re-

surssit ja yhteiskunnalliset keinot ovat tällaisia välittäviä tekijöitä. Hyvillä ihmissuhteilla; perheellä 

ja ystävillä on havaittu olevan suuri merkitys työttömien selviytymisessä. (Hiilamo 2003.) 

 

Deprivaatioteorian mukaan työttömyydestä seuraa psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin alentumi-

nen ja se johtaa huono-osaisuuden lisääntymiseen. Teorian pohjana on Marie Jahodan teos Marien-

thal. Siinä kuvataan työttömyyden vaikutuksia 1930-luvulla Marienthal - nimisessä itävaltalaisessa 

kylässä, kun merkittävä työllistäjä lopetti toimintansa. Teoksessa osoitettiin, että työ on yksi ihmi-

sen perustarpeista, eikä vain taloudellisten syiden vaan myös psykologisten syiden vuoksi. Teorian 

mukaan työ on tärkeä ajankäytön jäsentymisen, sosiaalisten suhteiden sekä yksilön identiteetin kan-

nalta. Työttömyyttä pidetään epämiellyttävänä olotilana, jota pyritään välttämään. (Jahoda 1981; 

Hiilamo 2003.)  
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Brenner ja Mooney (1983) esittävät, että elämänmuutosten määrä ja vakavuus lisäävät yksilön ris-

kiä sairastua. Työttömyys on stressaava elämäntilanne, joka vaikuttaa yksilön elämään kolmella 

tavalla. 1. köyhyys tai riittämättömät materiaaliset resurssit voivat uhata yksilön terveyttä. 2. psy-

kososiaalinen stressi voi johtaa eristäytymiseen ja sosiaalisten suhteiden vähenemiseen. 3. psy-

kososiaalisen stressin lievittäminen alkoholilla, lääkkeillä, tupakoinnilla tai ylensyönnillä tai alira-

vitsemus voivat aiheuttaa terveysongelmia.( Brenner & Mooney 1983.) 

 

Työnetsintäteorian mukaan työtön henkilö etsii työpaikkaa, josta saatava korvaus tai muu hyöty on 

sellainen, että se tyydyttää työttömän asettamat vähimmäisvaatimukset. Jos vähimmäisvaatimukset 

ovat epärealistisia ja olosuhteet työttömyyden aikana ovat liian hyvät voi työttömyys olla vapaaeh-

toinen valinta. Riippuvuuskulttuuriteorian mukaan yhteiskuntaan muodostuu alakulttuuri, johon ei 

kuulu sosiaalistuminen työelämän arvoihin. Ominaista riippuvuuskulttuurissa on alhainen työmo-

raali, riippuvuus sosiaaliturvasta ja hajoava perherakenne. (Ervasti 2003, 121.) 

 

Työttömyyden aiheuttamien taloudellisten ongelmien on todettu laukaisevan muita ongelmia. On 

havaittu itsetunnon laskua ja häpeän kokemuksia sekä koetun hyvinvoinnin laskua. Ervastin tutki-

musten mukaan työttömyys on hankala elämäntilanne, joka ei ole oma valinta ja ongelmien aiheut-

tajana on ennen kaikkea rahan puute. (Ervasti 2003, 145 - 146.) 

 

Fagin ja Littlen (1984) mukaan työttömyydellä on yhteyttä perheen ahdinkoon. Työttömyys aiheut-

taa perheen tulojen selkeää vähentymistä ja sitä kautta muutoksia perheen elinolosuhteissa. Talou-

dellinen ahdinko vaikuttaa myös yksilön psyykkiseen hyvinvointiin ja on havaittu itsetunnon laskua 

sekä lisääntynyttä alttiutta masennukselle (Pearlin ym. 1981). 

 

Miehille, joita on ehkä totuttu pitämään perheen pääelättäjinä, työttömyys voi aiheuttaa epäonnis-

tumisen tunnetta. He eivät ehkä kykenekään enää huolehtimaan perheestään. Perheet ovat osa ym-

päröivää yhteiskuntaa ja työttömyyden vaikutus perheisiin riippuu myös sosiaalisen verkoston reak-

tioista. On havaittu, että paikkakunnilla, joissa työttömyys kosketti useita asukkaita, työttömyys oli 

helpompi kestää ja yksilöt ja perheet saivat runsaasti tukea yhteisön jäseniltä. Paikkakunnilla, joissa 

työttömyys ei ole niin yleistä, työttömyyden leima voi johtaa yksilön ja perheen sosiaaliseen eris-

täytymiseen. (Fagin & Little 1984, 61-64.)  

 



 

 

13

 

Työttömyyden vaikutuksen on todettu näkyvän usein ensin siinä yksilössä, jota se koskee. Vaikutus 

riippuu yksilön elämäntilanteesta ja siksi se vaihtelee suuresti. Esimerkiksi työttömät isät voivat olla 

tyytyväisiä lisääntyneestä vapaa-ajasta, jota he voivat viettää lastensa kanssa, tai olla epätoivoisia, 

koska he eivät kykene huolehtimaan perheen toimeentulosta. Työttömyyden aiheuttama ristiriitai-

suus perhesysteemissä aiheuttaa työttömälle perheenjäsenelle stressitilanteen, joka voi näkyä viha-

mielisyytenä, vetäytymisenä tai ahdistuksena. (Friedemann 1995, 314- 317 kts. myös Fagin & Little 

1984, 61-64). Reaktiot koskettavat usein kaikkein läheisimpiä perheenjäseniä ja useimmiten reakti-

oiden kohteena ovat puolisot. Systeemiteoreettisen mallin mukaan negatiiviset reaktiot ovat seura-

usta yksilön kokemasta uhasta, joka kohdistuu henkilökohtaiseen koherenssin tunteeseen. Tutki-

muksissa on todettu myös, että vaimot eivät reagoi suoraan puolisonsa työttömyyteen vaan työttö-

myyden aiheuttamiin reaktioihin puolisossa ja sen tuomiin jännitteisiin parisuhteessa. Vaimoilla on 

havaittu somaattisia oireita, masennusta, alkoholinkäyttöä sekä alhaista itsetuntoa. Oireet näkyvät 

usein viiveellä, useiden viikkojen kuluttua. (Friedemann 1995, 314- 317.) 

 

Työ määrittelee aika pitkälti yksilön ajankäyttöä perheen kanssa sekä toimii tietynlaisena kehyksenä 

perheen toiminnalle. Perheenjäsen jäädessä työttömäksi perheen rutiinit menevät usein sekaisin. 

(Voydanoff ym. 1988). 

 

2.3 Aikaisempia tutkimuksia perheestä ja työttömyydestä  

 
Työttömyyden ja perheen suhdetta on tarkasteltu monista eri näkökulmista. Työttömyystutkimuk-

sissa on tarkasteltu esimerkiksi perheiden ja vanhempien kokemuksia työttömyydestä (Jahoda 1981, 

Böök 2001), perheen vaikutusta työttömyydestä selviämiseen (esim. Kortteinen ja Tuomikoski 

1998). Työttömyydellä on todettu olevan vaikutuksia lasten ja nuorten koulumenestykseen ja uraan. 

Vaikuttaviksi tekijöiksi on arvioitu mm. taloudellinen tilanne ja kyky sopeutua työttömyyden mu-

kana tuomiin muutoksiin sekä ilmapiiri ja kommunikaation sujuvuus perheessä.(Virmasalo 2002, 

23.)  

 

Joissakin tutkimuksissa on myös havaittu, etteivät työttömyyden vaikutukset perheen sisäisiin suh-

teisiin ole kovin merkittäviä. Perheen roolia pidetään tärkeänä työttömyyteen sopeutumisessa. Per-

heen sopeutuminen työttömyyteen ei kuitenkaan noudata selvää kaavaa, vaan perheillä on erilaisia 

selviytymiskeinoja. Perheen, joka on jo ennen työttömyyttä ollut perhekeskeinen ja kulutustottu-

muksiltaan vaatimaton, on todettu selviävän paremmin työttömyystilanteessa. (Katajamäki 1985, 

82.) 
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Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että suomalaisessa yhteiskunnassa naisen elämää jäsentää pal-

jolti perhe, kun taas miehen elämä jäsentyy usein työn kautta (Katajamäki 1985; Vähätalo 1998). 

Perheellisten naisten on päätelty sopeutuvan helpommin työttömyyteen. Parisuhteella on todettu 

olevan vaikutusta työttömyystilanteessa siten, että toimiva parisuhde suodattaa työttömyyden tuot-

tamia taloudellisia ja psyykkisiä ongelmia. Perheiden asema on kuitenkin tullut yhä uhatummaksi, 

koska yhä useammin molemmat puolisot saattavat olla työttömiä. Tällöin perheet ovat tulleet entistä 

haavoittuvammiksi työttömyyden taloudellisille vaikutuksille. Suomalaisessa yhteiskunnassa per-

heen on todettu olevan tärkeä tuen lähde yksilölle työttömyyden kaltaisissa kriisitilanteissa. (Vähä-

talo1998, 134-135). 

 

Larsonin tutkimuksessa havaittiin, ettei työttömyydellä ole negatiivista vaikutusta työläisten itsetun-

toon, mutta työttömyydellä on negatiivinen vaikutus parisuhteeseen sekä perhesuhteisiin. Työttömi-

en miesten havaittiin olevan perinteisempiä avioliiton rooliodotusten suhteen kuin heidän vaimonsa. 

Yhdenmukaisuuden puute rooliodotuksissa aiheuttaa ongelmia avioliittoon sopeutumisessa, keski-

näisessä kommunikoinnissa sekä vähäisempää sopusointua perhesuhteissa. (Larson 1984). 

 

 Vuonna 1990 alle köyhyysrajan eläviä lapsiperheitä oli 30 000 (4,4 %) ja vuonna 2000 heitä oli 

59 000 (9,8 %). Köyhiä perheitä verrattaessa on havaittu lapsiperheiden vanhempien olevan aktiivi-

sempia työmarkkinoilla kuin muiden perheiden vanhemmat. Mutta pitkäaikaistyöttömyys oli ylei-

sempää köyhissä lapsiperheissä kuin muissa lapsiperheissä.  

 

Lapsiperheiden köyhyyden aiheuttajaksi on toisaalta todettu vanhempien työttömyys ja toisaalta 

heikko työmarkkina-asema. Epäsäännölliset työsuhteet, osa-aikatyö sekä matalapalkka aiheuttavat 

riittämättömän toimeentulon lapsiperheissä. Usein tähän liittyy myös vanhempien matala koulutus-

taso. (Sauli ym. 2004, 26-27.) 

 

Taloudellisilla vaikeuksilla on todettu olevan myös vaikutusta lasten elämään. He joutuvat toisia 

lapsia useammin kiusatuiksi ja he kokevat tulevaisuuden työpaikan saannin epävarmemmaksi. Kui-

tenkin on havaittu, että heikentynyttä toimeentuloa tärkeämpi on työttömyyden vaikutus kodin il-

mapiiriin, vanhempien psykososiaaliseen hyvinvointiin, vanhempien keskinäiseen suhteeseen sekä 

selviytymiskykyyn (Sauli ym. 2004, 29). Hiljattain koettu vanhempien työttömyys lisäsi riskiä las-

ten tunne-elämän ongelmien ja käyttäytymishäiriöiden esiintymiseen. Vaikutukset olivat vähäisem-

pi työttömyyden pitkittyessä. (Harland ym. 2002).    

            



 

 

15

 

On havaittu myös, että työmarkkina-asema tai muutokset siinä, eivät vaikuta itsetuntoon akateemi-

sesti koulutetuilla ja useita vuosia työkokemusta omaavilla miehillä ja naisilla. Yksilöt, joilla on 

hyvä itsetunto kestävät paremmin työttömyyden aiheuttamia vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin 

kuin yksilöt, joilla on heikko itsetunto (Shamir 1986). 

 

Suomalaisten hyvinvoinnin on todettu parantuneet 2000-luvun alkuvuosina. Yleinen koulutustaso 

on korkeampi, asumisolosuhteet ovat parantuneet, työssäkäyvän väestön terveys on edistynyt sekä 

vanhusten toimintakyky on parantunut. Kuitenkin on havaittu, että lapsiperheet elävät vaikeammis-

sa olosuhteissa kuin aiemmin. Työttömyyttä pidetäänkin yhtenä merkittävänä tekijänä, joka altistaa 

ihmisiä taloudelliselle ahdingolle (Heikkilä & Kautto 2004, 229 – 230.) 

 

Härkösen (2005) mukaan kotitaloustasoinen työttömyys on aiempaa yleisempää. Kotitaloustasoisel-

la työttömyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa kotitaloudessa ei ole ainuttakaan työssäkäyvää henki-

löä. Lasten kokema kotitalouden työttömyys on usein lyhytkestoista, Suomessa mediaanikesto on 

viisi kuukautta ja vain hieman yli neljäsosaa lapsista se koskettaa yli vuoden. Työttömyyttä koke-

neita lapsia on kuitenkin runsaasti ja työttömyysjaksot toistuvat useammin kuin muissa maissa. Las-

ten kannalta pidetään haitallisempana vanhempien pitkittynyttä työttömyyttä kuin lyhyitä toistuvia 

työttömyysjaksoja. (Härkönen 2005, 116-118.) Kotitaloustasoisesta työttömyydestä kärsivien per-

heiden lapsilla on esiintynyt enemmän psykosomaattista oireilua ja pitkäaikaissairauksia (Pedersen 

& Madsen 2002). On myös havaittu, että taloudellinen ahdinko ei selitä lasten terveysongelmien 

esiintyvyyden lisääntymistä työttömissä perheissä (Pedersen ym. 2005).  

 

Taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen on todettu olevan voimakkaampaa lapsiperheiden sisäl-

lä kuin koko väestössä. Aiempaa useampi lapsiperhe sijoittuu pienituloisuusrajan alapuolelle. 1990- 

luvulla tapahtunut työttömyyden kasvu ja epävakaammat työmarkkinat ovat vaikuttaneet tähän ke-

hitykseen. (Moisio 2005, 152-153.) 

 

2.4 Perhedynamiikkatutkimuksista 

 
Suomessa hoitotieteellistä tutkimusta perhedynamiikasta on tehty mm. lasta odottavien (Hakulinen 

1991, Turunen 1992) ja lasta kasvattavien perheiden näkökulmasta (Hakulinen ym. 1998; Junkkari 

1999, Tammentie 1999), perheistä, joissa on pitkäaikaissairas perheenjäsen (Kuisma & Murtonen 

1995; Kanervisto 2000; Sorsa 2004), lasta kaltoinkohtelevista perheistä (Paavilainen 1998), saame-

laisista perheistä (Vuorio 1997) sekä nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta. (Joronen 2005). 
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Tutkimustuloksissa todettiin lasta odottavien ja kasvattavien perheiden toiminta hyväksi. Neuvolas-

ta saatu tuki oli yhteydessä perheen vaatimuksiin ja perheen toimintaan. Syöpäperheiden ja mielen-

terveyshäiriöisten perheiden toiminta oli melko hyvää pitkäaikaissairaudesta huolimatta. Paavilai-

sen väitöskirja tutkimuksessa todettiin lasta kaltoinkohtelevien perheiden toiminnan olevan hei-

kompaa kaikilla osa-alueilla tavallisiin perheisiin verrattuna. Tutkimuksessa todettiin myös, että 

kaltoinkohtelun esiintyvyyteen vaikutti vanhemman alhainen koulutustaso, monilapsisuus, van-

hemman työttömyys, perheenjäsenten heikko yksilöityminen sekä perheen heikko pysyvyys ja tur-

vallisuuden tunne. (Paavilainen 1998). 

 

Nuorten hyvinvointia koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että nuorten ja heidän vanhempansa kä-

sitykset perhedynamiikasta erosivat merkittävästi toisistaan. Vanhemmat arvioivat perheen toimi-

van pääosin paremmin kuin heidän murrosikäiset lapsensa. Nuorten kokema perheen pysyvyys ja 

yhteenkuuluvuus oli vahvasti yhteydessä heidän elämäntyytyväisyyteensä, kun taas tunne perheen 

hajaannuksesta yhdistyi nuorten pahanolon kokemuksiin. (Joronen 2005.) 

 

Ulkomaalaisista tutkimuksista mm. Yhdysvalloissa tehty tutkimus selvitti perheiden toimintaa äidin 

raskauden aikana. Tulokseksi saatiin, että sosiaalisella asemalla ja siviilisäädyllä oli yhteyttä per-

heen toimintaan. Naimisissa olevien sekä korkeammassa sosiaalisessa asemassa olevien perheiden 

toiminta oli parempaa kaikilla osa-alueilla. (Tomlinson ym.1990.) Islannissa on tutkittu perheiden 

toimintaa ja vastasyntyneen temperamenttia. Perheiden rakenteella, toiminnalla ja vastasyntyneen 

temperamentilla ei todettu olevan yhteyttä (Tomasdottir  ym. 1991). Perhedynamiikka- tutkimusten 

tuloksista tarkemmin liitteessä 1. 

 

2.5 Sosiaalinen tuki 

 
Sosiaalisen tuen käsite on moniulotteinen ja sen on todettu olevan kulttuurisidonnaista. Sosiaalisen 

tuen välittymiseen vaikuttaa mm. auttajan ja autettavan ominaisuudet ja luonteenpiirteet sekä sosi-

aalisen verkoston rakenne ja tilannetekijät. (Kumpusalo 1991, 16–17; Vahtera & Uutela 1994.) So-

siaalisen tuen tutkimuksissa tärkeiksi ulottuvuuksiksi on havaittu mm. sosiaalisen tuen muoto tai 

sisältö, määrä ja lähteet (Peltonen 1994, 44–46). 

 

Kahn ja Antonucci (1980) määrittelevät sosiaalisen tuen ihmisten väliseksi toiminnaksi, johon kuu-

luu joku tai jotkut seuraavista elementeistä: emotionaalinen tuki, päätöksenteon tuki sekä käytännöl-

linen apu. Emotionaalisella tuella he tarkoittavat pitämistä, ihailua, kunnioitusta ja rakkautta. Pää-

töksenteon tukeminen tarkoittaa yksilön tekemien ratkaisujen tukemista tai yksilön toiminnan vah-
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vistamista. Käytännöllisellä avulla he tarkoittavat tavaroiden, rahan tai tiedon antamista sekä ajan 

käyttämistä toisen hyväksi. (Kahn & Antonucci 1980, 267–268.) 

 

Kanen mallin mukaan perheen sosiaalinen tuki on vuorovaikutusprosessi perheen ja ympäröivän 

yhteisön välillä. Vuorovaikutusprosessin seurauksena perhe kehittää monipuolisia, vaihtoehtoisia 

toimintatapoja, jotka lisäävät perheen voimavaroja ja edistävät siten terveyttä. (Kane 1988, 24.) 

 

Muutostilanteissa, erityisesti ennalta-arvaamattomissa tai ei-toivotuissa tilanteissa sosiaalisen tuen 

tarpeen on todettu kasvavan (Kahn & Antonucci 1980, 265). Sosiaalinen tuki on havaittu hyödylli-

seksi myös stressin vaikutusten lieventämisessä (Kahn & Antonucci 1980, 263; Pearlin ym. 1981; 

Pecchioni ym. 2005, 107.) sekä sen on todettu vaikuttavan perheen selviytymiseen akuutin kriisin 

aikana (Tak & McCubbin 2002, 196). 

 

Sosiaalinen tuki sekä myönteiset ja pysyvät ihmissuhteet ovat tärkeitä yksilön hyvinvoinnille (Mel-

kas 1990, 104; Pecchioni ym. 2005, 107; Kumpusalo 1988, 141-145). Ihmissuhteet voidaan kuvata 

vyöhykkeinä läheisyyden tai merkityksellisyyden mukaan. Ydinosaan kuuluvat perhe, seuraavalla 

vyöhykkeellä ovat ystävät ja uloimmalla vyöhykkeellä ovat suku, tuttavat, naapurit ja työtoverit. 

Perheen ulkopuolisista ihmissuhteista keskeiseksi myönteisten ihmissuhteiden lähteiksi on havaittu 

suku. Myös naapureilla on todettu olevan tärkeä tuen lähde. (Melkas 1990, 104.)  

 

Aviomiehen työttömyyden on todettu lisäävän puolison alttiutta psyykkisille ongelmille. Altistavina 

tekijöinä havaittiin taloudellinen ahdinko ennen työttömyyttä, riittämätön tuki sukulaisilta sekä su-

vussa esiintyvät psyykkiset sairaudet (Penkower ym. 1988). 

 

Työttömien sosiaalisista suhteista on erilaisia tutkimustuloksia. Ervastin tutkimuksessa työttömien 

sosiaaliset suhteet eivät poikenneet merkittävästi muun väestön suhteista. Harvat työttömät ilmoitti-

vat perhe-elämässään tai parisuhteessaan tapahtuneen muutoksia. (Ervasti 2003, 134-135). Martelin 

ym. (2002) tutkimuksessa työttömät ja eläkeläiset kokivat läheisen ihmissuhteen puuttuvan useam-

min kuin muut ryhmät (Martelin ym.2002, 106-107). Lahelman (1989) työttömyyttä koskevassa 

tutkimuksessa sosiaalisen tuen puute on todettu lisänneen heikentyneen psyykkisen hyvinvoinnin 

esiintymisen todennäköisyyttä työttömillä (Lahelma 1989, 116).  

 

Lapsiperheitä koskevassa tutkimuksessa elämän muutoksilla ja taloudellisilla huolilla todettiin ole-

van yhteyttä lapsiperheiden kokemiin puutteellisiin voimavaroihin. Vanhempien kyky säädellä per-
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heen voimien riittävyyttä ja hyödyntää sosiaalisia tukiverkkoja koettiin vähäisimpänä voimavarana. 

(Pelkonen 1994, 203-204.)  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty sosiaalisen tuen käsite perustuu Kahn ja Antonuccin (1980) määritel-

mään. Heidän mukaan sosiaalinen tuki on ihmisten välistä toimintaa, johon kuuluu joku tai jotkut 

seuraavista elementeistä: emotionaalinen tuki, päätöksenteon tukeminen tai tiedollinen tuki sekä 

käytännöllinen apu. 

 

 

3. Tutkimusasetelma ja tutkimuksen tarkoitus 

 
 
 Tutkimuksen tarkoitus on kuvailla lapsiperheiden toimintaa ja sosiaalisen tuen saantia työttömyys-

tilanteessa. Tutkimusasetelma on kuvattu kuviossa 2. 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimusasetelma 
 

 

 
Työttömyystilanteessa oleva lapsiperhe
  
 

          Perheen taustatekijät 

 työttömyyden kesto 
 vanhempien koulu-

tus 
 lasten lukumäärä 

           Sosiaalinen tuki 
 

 tuen muoto 
 tuen lähteet 

 

Työtön per-
heenjäsen 
tai hänen puo-
lisonsa 

Käsitys perheen toimi-
vuudesta 
 

 identiteettiprosessi 
 muutoskyky 
 informaation proses-

sointi 
 roolirakenteet 
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Tutkimuskysymykset. 

 

1. Millaista on lapsiperheen toiminta työttömyystilanteessa? 

 

2. Onko taustatekijöillä yhteyttä perheen toimintaan?  

 

3. Millaista on perheen sosiaalisen tuen saanti työttömyystilanteessa? 

 

4. Onko sosiaalisen tuen saannilla yhteyttä perheen toimintaan työttömyystilanteessa? 

 

 

4. Menetelmät 
 
 
4.1 Tutkimuksessa käytetyt mittarit ja niiden luotettavuus 

 
 
Tutkimuksessa käytettävä kyselylomake Perhedynamiikkamittari II (Family Dynamics Measure 2) 

oli alun perin kehitetty 1980-luvun alussa Yhdysvalloissa Barnhillin (1979) ”terveen perheen toi-

mintamalli”- teorian pohjalta. Lomaketta on aiemmin testattu Yhdysvaltojen lisäksi erilaisissa kan-

sainvälisissä perhetutkimusprojekteissa sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. FDM 2 sisältää 

66 erilaista väittämää, joista Likert-asteikolla 1 tarkoittaa huonoa perhedynamiikkaa ja 6 parasta 

mahdollista. Kyselylomakkeella mitataan kuutta perhedynamiikan ulottuvuutta. Alkuperäisessä 

mittarissa olleet kaksi ulottuvuutta selkeä-epäselvä havainnointi sekä selkeät - epäselvät sukupolvi-

en väliset rajat on jätetty pois jo mittarin alkuvaiheen kehittelyssä. Väittämien laatiminen oli todettu 

liian vaikeaksi. (Paavilainen 1998.) Kyselylomakkeen käännöstyöhön on kiinnitetty erityistä huo-

miota. Käännöstyö tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensin kysymykset käännettiin englannista suomeksi 

ja sitten virallinen kielenkääntäjä, joka ei ollut nähnyt alkuperäistä kyselylomaketta, käänsi kysy-

mykset suomesta englanniksi. Englanninkielistä käännöstä verrattiin sitten alkuperäiseen mittariin 

ja tarvittaessa kysymyksiä muotoiltiin uudelleen minkä jälkeen kyselylomake suomennettiin uudel-

leen. Näin pyrittiin säilyttämään alkuperäisten väittämien sisältö. (White ym. 1999.)  

 

Taustatietolomakkeella kartoitettiin vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, työtilanne, puolison koulu-

tus, puolison työtilanne, perhekoko sekä alle kouluikäisten lasten ja kouluikäisten tai sitä vanhempi-
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en lasten lukumäärä. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien sosiaalisen tuen saantia, tuen 

muotoa ja tuen lähteitä. Sosiaalisen tuen muoto jaoteltiin emotionaaliseksi tueksi, tiedolliseksi tuek-

si / päätöksenteon tueksi, käytännölliseksi avuksi ja muuksi tueksi. Emotionaalisella tuella tarkoite-

taan myötätuntoa, rakkautta, kannustusta, rohkaisua ja kunnioitusta. Tiedollisella tuella tai päätök-

senteon tuella tarkoitetaan neuvontaa, ohjausta, opetusta, tehtyjen ratkaisujen tukemista. Käytännöl-

lisellä avulla tarkoitetaan rahaa, tavaraa tai ajan käyttämistä toisen hyväksi. Tuen lähteeksi jaoteltiin 

puoliso, sukulaiset, ystävät, naapurit, seurakunta, terveydenhuollon työntekijä, sosiaalihuollon työn-

tekijä, vapaaehtoisjärjestö tai jokin muu taho. Kyselylomake on liitteenä (Liite 2). 

 

 

4.2 Aineistonkeruu 

 
 
Perhetutkimuksessa haasteena on analyysiyksikön valinta. Perhe on enemmän kuin perheenjäsenten 

summa ja pohdittavaksi tuleekin, kerätäänkö tietoa yhdeltä perheenjäseneltä, kahdelta tai useam-

malta vai koko perheyksiköltä kokonaisuutena. Yhdeltä perheenjäseneltä saatua informaatiota voi-

daan pitää toisaalta yksipuolisena näkemyksenä, toisaalta yksittäisen perheenjäsenen näkemys voi 

antaa tärkeää informaatiota perheestä ilmiönä ja perheenjäsen voi kokea helpommaksi ilmaista aja-

tuksiaan ja tunteitaan, kun muut perheenjäsenet eivät ole paikalla. Käyttämällä useita tiedonkeruu-

lähteitä eli keräämällä tietoa usealta perheenjäseneltä voidaan saada laajempi, kokonaisvaltaisempi 

näkemys perheestä, mutta kuitenkaan ei voida taata luotettavaa ja paikkansa pitävää tietoa. Useam-

man perheenjäsenen vastausten yhdistäminen voi tuottaa myös ongelmia. Lisäksi voi olla vaikeaa 

saada koko perhe osallistumaan tutkimukseen. (Uphold & Strickland 1989.) Naisten on havaittu 

osallistuvan miehiä helpommin tutkimuksiin. Tässä tutkimuksessa päädyttiin keräämään tietoa yh-

deltä perheenjäseneltä, koska koko perheen tavoittaminen olisi tuottanut vaikeuksia. 

 

Työttömien lapsiperheiden osoitetietoja ei voitu poimia työvoimahallinnon rekistereistä ja osoitetie-

tojen ostaminen Kelalta olisi ollut liian kallista, joten päädyttiin kyselylomakkeiden jakeluun työ-

voimatoimistoissa sekä työttömien toimintakeskuksessa tai muissa työttömien toimintatiloissa.  

 

Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan työvoimatoimistoissa, palvelu-

keskuksissa tai työttömien yhdistysten toimintatiloissa asioivat työttömät perheelliset henkilöt tai 

heidän puolisonsa. Tutkimukseen otettiin mukaan perheet, joihin kuuluu kaksi vanhempaa ja aina-

kin yksi lapsi ja perheiden vanhemmista toinen tai molemmat olivat työttömiä. Lupa jakaa kysely-
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lomakkeita työvoimatoimistojen tiloissa haettiin Uudenmaan TE -keskuksen johtajalta Jaakko Peso-

lalta.  

 

Tutkimusaineiston keruu aloitettiin syyskuussa 2006. Syksyn aikana kyselylomakkeita vietiin yh-

deksään työvoimatoimistoon ja yhteen työvoimanpalvelukeskukseen. Kyselylomakkeen mukana oli 

saatekirje sekä palautuskuori. Osassa toimistoista virkailijat antoivat lomakkeita täytettäväksi ja 

osassa lomakkeet olivat asiakastiloissa halukkaiden täytettävissä. Palautuslaatikoita oli jokaisessa 

toimistossa. Lomakkeita jaettiin työvoimatoimistoissa kiitettävästi, mutta niitä palautui huonosti. 

Syksyn aikana lomakkeita palautui vain 19, joten aineistonkeruuta täytyi tehostaa. Tutkimuksente-

kijä kävi henkilökohtaisesti jakamassa lomakkeita työttömien toimintakeskuksessa sekä työvoima-

toimistoissa joulukuussa 2006 sekä tammikuussa ja maaliskuussa 2007. Tällä tavoin pyrittiin var-

mistamaan, että vastaajat täyttivät kohdejoukolle asetetut kriteerit ja että lomakkeita palautuisi pa-

remmin. Aineiston keruu lopetettiin maaliskuun lopussa 2007. Palautettuja lomakkeita oli tuolloin 

98 kpl.  

 

 
4.3 Aineiston käsittely ja analysointi   

 

Kyselylomakkeet tarkastettiin ensin manuaalisesti, jolloin havaittiin, että joukossa on neljä kysely-

lomaketta, jotka eivät täytä kohdejoukolle asetettuja kriteereitä. Kahdessa lomakkeessa vastaaja oli 

yksinhuoltaja ja kahden lomakkeen vastaaja tai puoliso ei ollut työtön. Nämä lomakkeet hylättiin. 

Palautettujen ja hyväksyttyjen lomakkeiden määräksi saatiin 94. 

 

Lomakkeet tallennettiin SPSS 11.5 tilasto-ohjelmalla. Tallennuksen jälkeen virhesyöttöjä etsittiin 

tilasto-ohjelman avulla ja löydettäessä virheitä ne korjattiin. Lisäksi tallennetut lomakkeet tarkastet-

tiin vielä kerran. 

 

Koko aineistoa tarkasteltiin ensin frekvenssien, prosenttien ja keskiarvojen avulla. Tarkastelua var-

ten taustamuuttujia koodattiin uudelleen. Ikämuuttuja luokiteltiin neljään luokkaan (21-29v; 30-38v; 

40-46v; 47-55v), vastaajan koulutus ja puolison koulutus neljään luokkaan (perusaste; keskiaste; 

alin korkea-aste; korkeakouluaste), vastaajan ja puolison työtilanne neljään luokkaan (työtön alle 

3kk; työtön 3-12kk; työtön yli 12kk; ei työtön), perheenjäsenten lukumäärä kolmeen luokkaa (kol-

me perheenjäsentä; neljä perheenjäsentä; viisi tai kuusi perheenjäsentä), alle kouluikäisten lasten 

lukumäärä sekä kouluikäisten tai sitä vanhempien lasten lukumäärä luokiteltiin kolmeen luokkaan 
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(ei alle kouluikäisiä / kouluikäisiä tai vanhempia lapsia; yksi alle kouluikäinen / kouluikäinen tai 

vanhempi lapsi, kaksi tai useampia alle kouluikäistä / kouluikäistä tai vanhempaa lasta).  

 

Perhedynamiikkamittarin osalta negatiiviset muuttujat käännettiin positiivisiksi mittariin perustuvan 

koodausohjeen mukaisesti. Sen jälkeen muodostettiin Barnhillin (1979) terveen perheen teorian 

osa-alueiden mukaiset summamuuttujat, joita ovat yksilöityminen, yhteenkuuluvuus, joustavuus, 

pysyvyys, viestintä sekä roolit. Aineistossa oli lomakkeita, joista puuttui havaintoja. Puuttuvia ha-

vaintoja on mahdollista korvata erilaisin tavoin. Vähintään välimatka-asteikollisen muuttujan puut-

tuva tieto voidaan korvata keskiarvolla ja tällöin tehdään pienempi virhe kuin muuta korvaustapaa 

käyttämällä (Alkula ym.1994). Perhedynamiikkamittarin puuttuvia havaintoja korvattiin summa-

muuttujan keskiarvolla. Lomakkeita (n = 2), joista puuttui useita havaintoja, ei otettu mukaan ana-

lyysiin. 

 

 Summamuuttujan reliabiliteettia voidaan tarkastella Cronbachin alfa-kerroin-osioanalyysin avulla. 

Osioanalyysin periaatteena on, että samalle asteikolle tulevan osion tulisi korreloida asteikkosum-

maan. Osioanalyysin avulla voidaan päättää mitkä osiot valitaan. (Laijärvi & Kaunonen 2005.) 

Summamuuttujille tehtiin osioanalyysi ja joitakin korjauksia tehtiin poistamalla muuttujia, jotka 

heikensivät alfaa. Yksilöityminen summamuuttujasta poistettiin muuttujat 16 ja 65, joustavuus 

summamuuttujasta poistettiin muuttujat 1 ja 26 sekä pysyvyys summamuuttujasta muuttujat 9 ja 64. 

Tämän jälkeen summamuuttujien toimivuus parani. Muutosten jälkeen yksilöityminen-

summamuuttuja muodostui 11 muuttujasta, yhteenkuuluvuus 11 muuttujasta, joustavuus 8 muuttu-

jasta, pysyvyys 7 muuttujasta, viestintä 11 muuttujasta ja roolit 12 muuttujasta. Summamuuttujien 

Cronbachin alfan arvot on esitetty taulukossa 2. Cronbachin alfan arvosta ei ole olemassa yksiselit-

teistä sääntöä. Joissakin tutkimusmenetelmäkirjoissa suositellaan, ettei hyväksyttäisi alle 0,6 arvoja 

(Metsämuuronen 2005), jotkut taasen suosittelevat alfan arvoksi yli 0,7 (Alkula ym.1994). 

 

Taulukko 2. Summamuuttujien Cronbachin alfat  (n = 92)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Summamuuttuja Cronbachin alfa 
 

Yksilöityminen 0.6228 
Yhteenkuuluvuus 0.8678 
Joustavuus 0.6947 
Pysyvyys 0.7664 
Viestintä 0.8395 
Roolit 0.8357 
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Summamuuttujien jakaantumista tarkasteltiin frekvenssien avulla ja ne havaittiin normaalisti jakau-

tuneiksi. Barnhillin (1979) terveen perheen toimintaa kuvaavan systeemiteoreettisen mallin eri ulot-

tuvuudet ovat toisiinsa liittyviä ja muodostavat kehämäisen systeemin. Muutokset yhdessä osa-

alueessa saavat aikaan muutoksen muissa osa-alueissa. Summamuuttujien riippuvuutta tarkasteltiin 

korrelaatiokertoimien avulla. Tavallisin käytettävä mitta kahden muuttujan väliselle riippuvuudelle 

on Pearsonin korrelaatiokerroin. Se soveltuu välimatka- ja suhdeasteikon tasoisille muuttujille. Kor-

relaatiokerroin saa arvoja -1 ja +1 välillä. Positiivinen korrelaatio tarkoittaa sitä, että havainnon 

arvo kahdella eri muuttujalla on samansuuntainen, toisen muuttujan kasvaessa myös toinen kasvaa. 

Negatiivinen korrelaatio tarkoittaa taasen sitä, että toisen muuttujan kasvaessa toinen vähenee. Ker-

toimen arvo nolla ilmoittaa, ettei muuttujien välillä ole lineaarista riippuvuutta. Korrelaatio on osoi-

tus muuttujien yhteisvaihtelusta eikä muuttujien syy-seuraussuhteesta. (Heikkilä 2004, 90–91; Al-

kula ym. 1994, 233–237; Yli-Luoma 2004.) Korrelaatiota voidaan sanoa erittäin korkeaksi, kun se 

vaihtelee välillä 0.8 – 1.0, korkeaksi välillä 0.6 – 0.80 ja melko korkeaksi tai kohtuulliseksi välillä 

0.40 – 0.60 (Metsämuuronen 2005). 

 

Kaikilla ulottuvuuksilla oli positiivinen yhteys muihin ulottuvuuksiin. Korrelaatiokerroin vaihteli 

0.371 – 0.838 välillä. Kaikkien ulottuvuuksien korrelaatiot olivat tilastollisesti merkitseviä (p 

<0.01). Taulukossa 3 on esitetty summamuuttujien väliset korrelaatiokertoimet. 

 

Taulukko 3. Summamuuttujien väliset korrelaatiot  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Perheiden toiminnan kuvailua varten perheet luokiteltiin neljään luokkaan jokaisella perhedynamii-

kan ulottuvuudella sen mukaan, minkälaiset summapistemäärät he saivat kullakin ulottuvuudella. 

Mittarin kehittäjät eivät ole julkaisseet luokittelurajoja, joten tässä tutkimuksessa luokittelurajat 

muodostettiin aineiston perusteella siten, että muuttujien määrän ollessa 60 ja Likertin -asteikon 

ollessa 1-6, vaihteluväliksi saatiin 60 -360. Tämä jaettiin neljään yhtä suureen osaan ja luokkien 

 Yksilöi- 
tyminen 

Yhteen- 
kuuluvuus 

Joustavuus Pysyvyys Viestintä Roolit 

Yksilöityminen 1.000      
Yhteenkuuluvuus 0.486** 1.000     
Joustavuus 0.419** 0.692** 1.000    
Pysyvyys 0.635** 0.701** 0.506** 1.000   
Viestintä 0.437** 0.838** 0.673** 0.682** 1.000  
Roolit 0.371** 0.684** 0.511** 0.657** 0.668** 1.000 
** = p< 0.01       
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pisterajat saatiin jakamalla luokkien pistemäärät kysymysten lukumäärällä eli 60:llä. Summakes-

kiarvot 1.00 - 2.29 kuvasivat erittäin huonosti toimivaa perhettä, 2.30 – 3.44 melko huonosti toimi-

vaa perhettä, 3.45 – 4.74 melko hyvin toimivaa perhettä ja 4.75 – 6.00 erittäin hyvin toimivaa per-

hettä. Samanlaista luokittelujakoa ovat käyttäneet mm. Tammentie ym. 2004. Tämä luokittelu antaa 

karkean ilmauksen perheen toiminnasta. 

 

Sosiaalista tukea koskevia muuttujia tarkasteltiin frekvenssien ja prosenttien avulla. Aineistosta 

havaittiin, että muuttujien ”muu tuki” sekä ”en ole saanut tukea” -jakaumat olivat vinot, joten niitä 

ei otettu mukaan jatkoanalyyseihin. 

 
Aineiston luokittelujen jälkeen taustatekijämuuttujien, perheen toimintaa kuvaavien summamuuttu-

jien sekä sosiaalisen tuen-muuttujien riippuvuuden tarkasteluun käytettiin ristiintaulukointia. Ris-

tiintaulukointia käytettiin, jotta saataisiin alustava käsitys aineistosta. Jatkoanalyysinä käytettiin 

varianssianalyysiä, jolla voidaan verrata ryhmien keskiarvojen välisiä eroja. Varianssianalyysin 

käytön edellytyksenä on, että muuttujan arvot ovat normaalisti jakautuneita kaikilla vertailtavilla 

ryhmillä ja että muuttujan varianssit ja keskihajonnat eri ryhmissä ovat yhtä suuret tai lähellä toisi-

aan (Heikkilä 2004).  

 

 

5. Tutkimuksen eettiset kysymykset  

 
 
Kaikessa ihmiseen kohdistuvassa tutkimustyössä on otettava huomioon humaanin ja kunnioittavan 

kohtelun edellyttämät näkökohdat. Aineiston keräämisessä tulee huomioida anonyymiuden takaa-

minen ja luottamuksellisuus sekä aineiston tallentaminen asianmukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2003). 

 

Eettiset kysymykset koskevat tutkimuksen ja tutkimuskohteen välistä suhdetta tai tutkimuksen 

päämäärää. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on julkistanut tutkimuseettisen ohjeiston, joka sisäl-

tää kaikille tieteenaloille yhteiset periaatteet. Tutkimuksen tekijöiltä edellytetään rehellisyyttä, huo-

lellisuutta ja tarkkuutta havaintojen ja tulosten tallentamisessa sekä tutkimustulosten esittämisessä. 

Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee olla eettisesti hyväksyttyjä sekä noudattaa 

avoimuuden periaatetta tutkimuksia julkaistaessa. (Hallamaa & Lötjönen 2002.) Tutkimuksen te-

keminen ei myöskään saa loukata kenenkään yksilön tai ihmisryhmän arvoa (Heikkilä 2002).  
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Tutkimuslupaa ei tarvittu työministeriöltä, koska asiakastietoja ei haettu rekistereistä, vaan kysely-

lomakkeet jätettiin aluksi esille työvoimatoimistojen, palvelukeskusten sekä toimintakeskusten 

pöydille tai työvoimatoimistojen palveluneuvojat jakoivat niitä vapaaehtoisille tai tutkimuksen teki-

jä antoi kyselylomakkeita halukkaille. Vastaaminen perustui siis vapaaehtoisuuteen. Tutkimuksen 

vastaaminen tai vastaamattomuus ei vaikuttanut työvoimatoimistossa asiointiin. Kyselylomakkeissa 

ei kysytty nimeä, eivätkä lomakkeet olleet numeroituja, joten vastaajaa ei voi tunnistaa. Kyselylo-

makkeet on säilytetty huolellisesti ja niitä on käsitellyt vain tutkimuksen tekijä.  

 

 

6. Tutkimuksen tulokset 
 
 
6.1 Tutkimuksen kohderyhmän kuvaus 

 
Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 39,5 v. Iältään nuorimmat vastaajat olivat 21 vuotta ja van-

himmat 54 vuotta. Kuviossa 3. on esitetty vastaajien ikäluokkien prosenttijakaumat. 

Vastaajien ikäluokat (%)

Ik
äl

uo
kk

a

21 - 29 v

30 - 38v

40 - 46v

47 - 55v

Prosenttia

40302010

20

29

33

 
Kuvio 3. Vastaajien ikäluokkien prosenttijakauma 

Vastaajista naisia oli 67 % ja puolet vastaajista oli suorittanut perus- tai keskiasteen koulutuksen. 

Korkeakouluasteen suorittaneita oli 21 % (Taulukko 4). 
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Taulukko 4. Vastaajien (n = 94) ja heidän puolisoidensa (n = 90) koulutus  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vastaajista noin puolet oli ollut työttömänä alle kolme kuukautta. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuo-

den työttömänä olleita oli neljännes vastaajista. Vastaajista kaksi oli töissä. Vastaajien puolisoista 

19 % oli työttömänä, 74 % työssä ja 7 % kotona.(Kuvio 4 ja 5) 

  

Vastaajan työtilanne (%)

Ty
öt

ila
nn

e

työtön alle 3 kk

työtön 3-12kk

työtön 13-24kk

työtön yli 24kk

työssä

kotona

Prosenttia

6050403020100

13

12

23

49

 
Kuvio 4. Vastaajan työtilanne prosenttiosuuksina 
 

Koulutusaste 
 
 

Vastaajat 
(n =94) 
n 

 
 
% 

Puolisot 
(n = 90) 
n 

 
 
% 

perusaste 19 20 15 17 
keskiaste 28 30 33 37 
alin korkea-aste 27 29 19 21 
korkeakouluaste 20 21 22 24 
muu koulutus     1   1 
Yhteensä 94 100 90 100 
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Puolison työtilanne (%)
Ty
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806040200
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Kuvio 5. Puolison työtilanne prosenttiosuuksina 

Molemmat vanhemmat olivat työttömiä 15 perheessä (16 %). Perheistä 40 % oli kaksilapsisia, 32 % 

oli yksilapsisia ja 28 %:lla perheeseen kuului kolme tai neljä lasta.Vastaajista 64 %:lla oli yksi tai 

useampi alle kouluikäinen lapsi ja kouluikäisiä tai sitä vanhempia lapsia oli 69 %:lla perheistä. 

(Kuvio 6 ja Taulukko 5)  

Työttömien perhekoko
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Kuvio 6. Työttömien perhekoon prosentuaalinen jakauma 
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Taulukko 5. Vastaajien lasten lukumäärä (n = 94)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Perheiden toiminnan kuvaus 

 
 
Barnhillin terveen perheen toimintamalliin kuuluu neljä perheteemaa ja niiden sisällä olevat vastin-

parit (ulottuvuudet) ovat: identiteettiprosessit (yksilöityminen-kietoutuminen ja yhteenkuuluvuus-

eristäytyminen), muutoskyky (joustavuus-jäykkyys ja pysyvyys-hajaannus), informaation proses-

sointi (selkeä viestintä-epäselvä viestintä) sekä roolirakenteet (roolivastavuoroisuus-epäselvät roo-

lit). Perheiden kokonaistoimivuus oli melko hyvää, kokonaiskeskiarvoksi saatiin 4.3 (keskihajonta 

0.6). Parhainta perheiden toiminta oli yhteenkuuluvuuden osa-alueella (keskiarvo 4.7; keskihajonta 

0.89) ja huonointa joustavuuden osa-alueella (keskiarvo 3.5; keskihajonta 0.7) Taulukko 6. 

 

Taulukko 6. Perhedynamiikan osa-alueiden keskiarvot (ka) ja keskihajonnat (sd) (n = 92) 
 
 
 ka sd 
Yksilöityminen 4.5 0.6 
Yhteenkuuluvuus 4.7 0.8 
Joustavuus 3.5 0.7 
Pysyvyys 4.4 0.8 
Viestintä 4.5 0.8 
Roolit 3.9 0.7 
 
 
 
 
 
 
Työttömien lapsiperheiden toimivuutta kuvaillaan seuraavassa Barnhillin (1979) kuuden toimin-

taulottuvuuden mukaan.  

Lasten lukumäärä 
 
 

Alle kou-
luikäisiä 
(n = 94) 
 n 

 
 
 
% 

Kouluikäisiä tai sitä 
vanhempia (7 – 18v) 
(n = 94) 
      n                        

 
 
 
% 

ei yhtään lasta 34 36      29 31 
1  37 40      34 36 
2 20 21      24 26 
3   3   3        6   6 
4   -   -        1   1 
Yhteensä 94 100      94 100 
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Perheenjäsenten yksilöityminen 

 

Tällä osa-alueella enemmistö oli melko hyvin tai erittäin hyvin toimivia perheitä. Erittäin huonosti 

toimivia perheitä ei ollut yhtään. Työttömien perheiden perheenjäsenet pystyvät melko hyvin tai 

hyvin ilmaisemaan mielipiteitään ja tunteitaan. Heillä on melko vahva tunne autonomiasta ja identi-

teetistä. Melko huonosti toimivassa perheessä perheenjäsenten hahmotus omasta persoonastaan ja 

rajoistaan on melko heikkoa ja he ovat melko riippuvaisia muista perheenjäsenistä, näitä perheitä 

tässä tutkimuksessa oli vain neljä. Taulukossa 7 on kuvattu tämän aineiston perusteella tehdyn per-

hejaottelun esiintyvyydet frekvenssien ja prosenttilukujen avulla. 

 

Taulukko 7. Perheluokkien frekvenssit osa-alueella yksilöityminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perheenjäsenten yhteenkuuluvuus 

 

 Tällä osa-alueella 53 % perheistä oli erittäin hyvin toimivia. Melko hyvin tai erittäin hyvin toimi-

vissa perheissä perheenjäsenillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja näissä perheissä kyetään 

tuntemaan emotionaalista läheisyyttä. Melko huonosti toimivissa perheissä ilmenee vetäytymistä 

eroon muista perheenjäsenistä sekä vieraantumista. Enemmistössä työttömien perheistä pystytään 

tuntemaan läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, perhettä kohtaavista muutoksista huolimatta. Taulukos-

sa 8 on kuvattu tämän aineiston perusteella tehdyn perhejaottelun esiintyvyydet frekvenssien ja pro-

senttilukujen avulla. 

 

 

 

 

 

Muuttuja   n                   % 
Erittäin huonosti toimiva perhe   -                    -  
Melko huonosti toimiva perhe   4                    4 
Melko hyvin toimiva perhe 62                  68       
Erittäin hyvin toimiva perhe 26                  28 
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Taulukko 8. Perheluokkien frekvenssit yhteenkuuluvuuden osa-alueella (n = 92) 

 

 

 

 

 

 

Perheenjäsenten joustavuus  

 

Melko hyvin toimivia perheitä oli tällä osa-alueella 52 % perheistä. Melko hyvin ja erittäin hyvin 

toimivissa perheissä perheenjäsenet kykenevät toimimaan joustavasti erilaisissa tilanteissa ja he 

pystyvät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Työttömien perheistä lähes puolet reagoi muuttu-

viin tilanteisiin vanhojen mallien mukaisesti ja perheenjäsenet ovat joustamattomia. Näissä perheis-

sä sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin koetaan vaikeana.  Taulukossa 9 on kuvattu tämän aineis-

ton perusteella tehdyn perhejaottelun esiintyvyydet frekvenssien ja prosenttilukujen avulla. 

 

Taulukko 9. Perheluokkien frekvenssit osa-alueella joustavuus (n = 92) 

 

 

 

 

 

 

Perheen pysyvyys  

 

Perheistä 85 % toimivat melko hyvin tai erittäin hyvin osa-alueella pysyvyys. Melko hyvin tai erit-

täin hyvin toimivien perheiden vuorovaikutus on vastuullista ja johdonmukaista ja vuorovaikutus 

koetaan turvallisena. Työttömien perheistä vain harvoilla on puutteita vuorovaikutustilanteiden joh-

donmukaisuudessa ja ennustettavuudessa. Taulukossa 10 on kuvattu tämän aineiston perusteella 

tehdyn perhejaottelun esiintyvyydet frekvenssien ja prosenttilukujen avulla. 

 

 

 

 

Muuttuja  n                   % 
Erittäin huonosti toimiva perhe   -                    -  
Melko huonosti toimiva perhe 10                  11 
Melko hyvin toimiva perhe 33                  36       
Erittäin hyvin toimiva perhe 49                  53 

Muuttuja   n                     % 
Erittäin huonosti toimiva perhe   3                     3  
Melko huonosti toimiva perhe 37                   40 
Melko hyvin toimiva perhe 48                   52       
Erittäin hyvin toimiva perhe   4                     5 
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Taulukko 10. Perheluokkien frekvenssit osa-alueella pysyvyys (n = 92) 

 

 

 

 

 

 

Perheen viestintä  

 

Perheistä yli 90 % oli melko hyvin tai erittäin hyvin toimivia viestinnän osa-alueella. Näissä per-

heissä tiedonkulku on selvää ja onnistunutta ja epäselvät asiat pyritään selventämään keskustelun 

avulla. Melko huonosti toimivissa perheissä tiedonkulku on epäselvää tai hämmentävää. Viesteissä 

voi esiintyä ristiriitaisuuksia eikä välttämättä suoda mahdollisuutta selventää tiedonkulkua. Työttö-

mien perheissä viestintä on pääasiassa onnistunutta. Taulukossa 11 on kuvattu tämän aineiston pe-

rusteella tehdyn perhejaottelun esiintyvyydet frekvenssien ja prosenttilukujen avulla. 

 

Taulukko 11. Perheluokkien frekvenssit osa-alueella viestintä (n = 92) 

 

 

 

 

 

 

Perheenjäsenten roolit 

 

Työttömistä perheistä noin 70 % perheistä toimi melko hyvin tai erittäin hyvin. Näiden perheiden 

roolit ovat perheenjäsenten yleisesti hyväksymiä ja selkeästi jäsentyneitä. Erittäin huonosti tai mel-

ko huonosti toimivien perheiden perheenjäsenten välillä ei ole vastavuoroista käyttäytymistä. Näis-

sä perheissä on epäselvää tai hämmentävää roolikäyttäytymistä ja perheissä esiintyy ristiriitoja. 

Enemmistöllä työttömistä perheistä on selkeät ja jäsentyneet roolit, mutta kuitenkin joukossa on 

merkittävä määrä perheitä, joissa esiintyy epäselvää roolikäyttäytymistä ja ristiriitoja. Taulukossa 

12 on kuvattu tämän aineiston perusteella tehdyn perhejaottelun esiintyvyydet frekvenssien ja pro-

senttilukujen avulla. 

 

Muuttuja   n                   % 
Erittäin huonosti toimiva perhe   -                    -  
Melko huonosti toimiva perhe 14                  15 
Melko hyvin toimiva perhe 45                  49       
Erittäin hyvin toimiva perhe 33                  36 

Muuttuja   n                   % 
Erittäin huonosti toimiva perhe   -                    -  
Melko huonosti toimiva perhe   8                   8 
Melko hyvin toimiva perhe 42                  46       
Erittäin hyvin toimiva perhe 42                  46 
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Taulukko 12. Perheluokkien frekvenssit ja prosentit osa-alueella roolit (n = 92) 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Taustatekijöiden yhteys perheen toimintaan 

 

Taustatietolomakkeella kartoitettiin vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, työtilanne, puolison koulu-

tus, puolison työtilanne, perhekoko sekä alle kouluikäisten lasten ja kouluikäisten tai sitä vanhempi-

en lasten lukumäärä. Tässä tutkimuksessa oltiin erityisen kiinnostuneita työttömyyden keston, van-

hempien koulutuksen sekä perhekoon yhteydestä perheen toimintaan.  

 

Vastaajan iällä havaittiin olevan lievä negatiivinen yhteys kaikkiin perhedynamiikan osa-alueisiin. 

Iän noustessa perheen toiminta huononi. Osa-alueella joustavuus lievä yhteys (r = - 0.331) oli tilas-

tollisesti merkitsevä (p= 0.002) samoin kuin viestinnän osa-alueella lievä yhteys (r = - 0.273) oli 

tilastollisesti merkitsevä (p=0.01). Osa-alueella yhteenkuuluvuus lievä yhteys (r = - 0.259) oli tilas-

tollisesti merkitsevä (p=0.015). Muilla osa-alueilla lievä yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Ikäryhmittäisessä tarkastelussa havaittiin, että ryhmässä 21-29v. perheentoiminta oli parempaa ulot-

tuvuuksilla joustavuus, yhteenkuuluvuus, pysyvyys, viestintä sekä roolit. Erot olivat tilastollisesti 

merkitseviä (p< 0.05).  Ulottuvuudella yksilöityminen parhainta perheen toiminta oli ikäryhmässä 

30 - 38 v. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. (korrelaatiotaulukko Liite 3). Vanhemmiten voi olla 

vaikeampi hyväksyä muutoksia perheen jo ehkä vakiintuneisiin rutiineihin ja toisaalta iän myötä 

usko uudelleen työllistymiseen voi olla heikompaa. 

 

Vastaajien sukupuolen osalta havaittiin, että naiset arvioivat perheensä toiminnan paremmaksi, osi-

oiden keskiarvojen mukaan mitattuna, ulottuvuuksilla yksilöityminen ja joustavuus. Miehillä oli 

parempi perheiden toiminnan keskiarvo yhteenkuuluvuuden, pysyvyyden, viestinnän ja roolien osa-

alueilla. Osa-alueella roolit miesten ero naisiin oli tilastollisesti merkitsevä (p= 0.019), mutta muilla 

osa-alueilla ryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.(Liite 4.) 

 

Muuttuja   n                     % 
Erittäin huonosti toimiva perhe   2                       2  
Melko huonosti toimiva perhe 24                     26 
Melko hyvin toimiva perhe 56                     61       
Erittäin hyvin toimiva perhe 10                     11 
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Työttömien koulutuksen osalta havaittiin, että perusasteen koulutuksen saaneen perheissä perheen 

toiminta oli huonointa kaikilla muilla, paitsi roolit osa-alueella. Koulutuksen määrän lisääntyminen 

ei kuitenkaan selvästi parantanut perheiden toimintaa. Alimman korkea-asteen koulutuksen saanei-

den perheissä perheen toiminta oli parhainta neljällä osa-alueella kuudesta. Korkeakouluasteen kou-

lutuksen saaneiden perheiden toiminta oli huonointa roolit osa-alueella. Ryhmien välinen ero oli 

vain joustavuuden osalta tilastollisesti merkitsevä (p = 0.039). Keskiasteen koulutuksen suorittanei-

den vastaajien perheiden toiminta oli parhainta ulottuvuuksilla yhteenkuuluvuus ja roolit, mutta erot 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. (Liite 5).  

 

Vastaajan työtilanteella havaittiin olevan vaikutusta perheen toimintaan. Alle kolme kuukautta työt-

tömänä olleiden vastaajien perheen toiminta oli parhainta kaikilla perhedynamiikan ulottuvuuksilla 

osioiden keskiarvojen mukaan mitattuna. Alle kolme kuukautta työttömänä olleiden perheet toimi-

vat erittäin hyvin yhteenkuuluvuus osa-alueella ja melko hyvin muilla osa-alueilla. Työttömyyden 

pitkittyessä perheiden toiminta huononi kaikilla osa-alueilla ollen kuitenkin melko hyvää kaikilla 

muilla osa-alueilla paitsi joustavuus osa-alueella, jolla perheiden toiminta oli melko huonoa. Erot 

olivat tilastollisesti merkitseviä ulottuvuudella yhteenkuuluvuus(p = 0.016), ulottuvuudella jousta-

vuus (p = 0.009) ja ulottuvuudella pysyvyys (p = 0.034).(Liite 6.) 

 

Puolison koulutuksen osalta havaittiin, että perusasteen koulutuksen saaneen puolison perheissä 

perheen toiminta oli huonointa kaikilla osa-alueilla osioiden keskiarvojen mukaan mitattuna. Jous-

tavuus osa-alueella perheet olivat melko huonosti toimivia, muilla osa-alueilla perheiden toimin oli 

kuitenkin melko hyvää. Yhteenkuuluvuus osa-alueella alimman korkea-asteen ja korkeakouluasteen 

koulutuksen saaneiden puolisoiden perheiden toiminta oli erittäin hyvää. Erot eri osa-alueilla eivät 

olleet tilastollisesti merkitseviä. (Liite 7.) 

 

Puolison työtilanteen vaikutuksesta perheen toimintaan havaittiin, että työttömyyden pitkittyessä 

perheen toiminta huononi kaikilla ulottuvuuksilla. Yli 12 kuukautta työttömänä olleiden perheen 

toiminta oli huonoa joustavuus osa-alueella, mutta muilla osa-alueilla toiminta oli kuitenkin melko 

hyvää. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä millään osa-alueilla.(Liite 8.) 

 

Perheenjäsenten lukumäärän vaikutuksesta perheen toimintaan havaittiin, että kolmijäseninen perhe 

oli erittäin hyvin toimiva yhteenkuuluvuuden osa-alueella. Muilla ulottuvuuksilla kaikki perheet 

olivat melko hyvin toimivia. Osioiden keskiarvojen erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.(Liite 

9.) Lasten iän vaikutuksesta perheen toimintaan havaittiin, että perheet, joissa oli alle kouluikäisiä 
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lapsia, perheiden toiminta oli parempaa kaikilla ulottuvuuksilla verrattuna perheisiin, joissa oli yksi 

tai useampi kouluikäinen lapsi. Ulottuvuuksilla yksilöityminen, pysyvyys, viestintä ja roolit mo-

lemmat perheryhmät olivat melko hyvin toimivia. Ulottuvuudella yhteenkuuluvuus alle kouluikäis-

ten lasten perheet olivat erittäin hyvin toimivia kun taasen perheet, joissa oli vain kouluikäisiä lap-

sia toimivat melko hyvin. Ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p = 0.025). Ulottuvuudella jous-

tavuus alle kouluikäisten lasten perheet toimivat melko hyvin, kun taasen perheet, joissa oli vain 

kouluikäisiä lapsia toimivat melko huonosti. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0.002) (Liite 10.)  

 

Perheen kokonaistoimivuutta ja taustatekijöitä tarkasteltaessa havaittiin, että työttömyyden kestolla, 

vanhempien koulutuksella sekä lasten lukumäärällä oli vaikutusta perheen kokonaistoimivuuteen. 

Työttömistä alle 3kk työttömänä olleiden vastaajien perheet toimivat parhaiten ja kokonaistoimi-

vuus oli heikointa yli 12kk työttömänä olleiden perheissä. Kaikkien näiden perheiden kokonaistoi-

minta oli kuitenkin melko hyvää. Työssä oleva vastaaja arvioi perheen toiminnan melko huonoksi ja 

taasen kotona oleva vastaaja arvioi perheen toiminnan olevan erittäin hyvää. Erot olivat tilastollises-

ti merkitseviä (p = 0.009). Puolison työtilanteesta havaittiin, että alle 3kk työttömänä olleiden tai ei- 

työttömien puolisoiden perheiden kokonaistoimivuus oli parhainta ja heikointa kokonaistoimivuus 

oli perheissä, joissa puoliso oli ollut työttömänä yli12kk. Kaikissa näissä perheissä kokonaistoimin-

ta oli kuitenkin melko hyvää. 

 

Vastaajista alimman korkea-asteen koulutuksen saaneiden perheen kokonaistoiminta oli parhainta ja 

heikointa kokonaistoimivuus oli perusasteen koulutuksen saaneiden vastaajien perheessä. Kaikkien 

perheiden toiminta oli kuitenkin melko hyvää. Puolison koulutuksen osalta havaittiin, että parhainta 

kokonaistoimivuus oli keskiasteen koulutuksen saaneiden perheessä ja heikointa perusasteen koulu-

tuksen saaneiden perheessä. Vanhempien koulutuksen osalta erot eivät olleet tilastollisesti merkit-

seviä.  

 

Yksilapsisen perheen kokonaistoimivuus oli hieman parempaa kuin perheiden, joissa oli kaksi tai 

useampia lapsia. Lisäksi havaittiin, että perheiden, joissa oli alle kouluikäisiä lapsia, kokonaistoimi-

vuus oli parempaa, kuin perheiden joissa oli kouluikäisiä lapsia. Molempien perheryhmien toiminta 

oli kuitenkin melko hyvää. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  
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6.4 Sosiaalinen tuki työttömyystilanteessa 

 

 
6.4.1 Sosiaalisen tuen saannin kuvaus 

 
Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien saamaa ja toivomaa tukea. Sosiaalisen tuen muoto jaoteltiin 

emotionaaliseksi tueksi, tiedolliseksi tueksi /päätöksenteon tueksi, käytännölliseksi avuksi ja muuk-

si tueksi. Emotionaalisella tuella tarkoitetaan myötätuntoa, rakkautta, kannustusta, rohkaisua ja kun-

nioitusta. Tiedollisella tuella tai päätöksenteon tuella tarkoitetaan neuvontaa, ohjausta, opetusta, 

tehtyjen ratkaisujen tukemista. Käytännöllisellä avulla tarkoitetaan rahaa, tavaraa tai ajan käyttämis-

tä toisen hyväksi.  

  

Kysyttäessä yleisesti sosiaalisen tuen saannista vastaajista (n = 91) 60 % ilmoitti saaneensa emotio-

naalista tukea, 56 % oli saanut tiedollista tukea, 43 % käytännöllistä apua ja kolme prosenttia oli 

saanut muuta tukea, joksi oli mainittu keskustelu ja lastensuojelu. Vastaajista 15 % ei ollut saanut 

minkäänlaista tukea. Emotionaalista tukea saaneista 80 % oli naisia, tiedollista tukea saaneista 69 % 

oli naisia ja käytännöllistä apua saaneista 66 % oli naisia. Kaikki muuta tukea saaneet olivat naisia. 

Sosiaalisen tuen lähteistä merkittävin oli puoliso, jolta 76 % vastaajista oli saanut tukea. Toiseksi 

merkittävin tuen lähde oli ystävät ja kolmanneksi merkittävin tuen lähde oli sukulaiset. Taulukossa 

13 on kuvattu sosiaalisen tuen lähteet frekvenssein ja prosenttiluvuin. 

 

 
Taulukko 13. Vastaajien (n = 91)ilmoittaman sosiaalisen tuen lähteet (f, %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuen lähde Tukea saaneet 
     n                 % 

Puoliso    69                76     
Ystävät     58                64 
Sukulaiset    50                55 
Naapurit    26                29    
Terveydenhuollon työntekijä     19                21 
Seurakunta    16                18 
Sosiaalihuollon työntekijä    16                18 
Vapaaehtoisjärjestö    10                11 
Muu taho    11                12 



 

 

36

 

Puolisolta oli saatu eniten emotionaalista tukea (45 %) ja seuraavaksi eniten käytännöllistä apua (29 

%). Ystäviltä saatu tuki oli useimmiten emotionaalista (48 %), toiseksi tärkeimpänä oli tiedollinen 

tuki (30 %). Sukulaisilta oli saatu eniten emotionaalista tukea (40 %) ja toiseksi eniten käytännöllis-

tä apua (31 %). Naapureilta saatu tuki oli emotionaalista tukea (38 %), tiedollista tukea (31 %) ja 

käytännöllistä apua (28 %). Seurakunnalta oli saatu eniten emotionaalista tukea, mutta myös tiedol-

lista tukea, käytännöllistä apua ja muuta tukea oli saatu. Terveydenhuollon työntekijöiltä oli saatu 

eniten tiedollista tukea, mutta myös käytännöllistä apua sekä emotionaalista ja muuta tukea. Sosiaa-

lihuollon työntekijöiltä oli saatu eniten tiedollista tukea ja käytännöllistä apua. Heiltä oli saatu myös 

emotionaalista ja muuta tukea. Vapaaehtoisjärjestöltä saatu tuki oli lähinnä tiedollista tukea ja käy-

tännöllistä apua. Yksitoista vastaajaa oli saanut tukea muulta taholta. Muuksi tahoksi mainittiin työ-

voimatoimisto (n = 4), entinen työpaikka /entinen työnantaja (n = 2), lapset (n =1), turvakoti (n=1), 

internet (n =1), ammattiliitto (n = 1) ja päihdehoitoklinikka (n =1). Työvoimatoimistosta saatu tuki 

oli tiedollista, entisestä työpaikasta saatu emotionaalista tukea ja konsulttiapua, lapsilta saatu tuki 

oli emotionaalista ja turvakodista saatu muuta tukea. Internetistä oli saatu tiedollista tukea, ammatti-

liitolta saatu tiedollista tukea ja päihdehoitoklinikalta oli saatu emotionaalista, tiedollista ja muuta 

tukea.  

 

Sosiaalista tukea toivottiin eniten sukulaisilta (27 %), toiseksi eniten sosiaalihuollon työntekijöiltä 

ja kolmanneksi eniten puolisolta. Taulukossa 14 on kuvattu toivotun sosiaalisen tuen lähteet frek-

venssein ja prosenttiluvuin. 

 

 

Taulukko 14. Vastaajien (n = 91) ilmoittaman toivotun sosiaalisen tuen lähteet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tuen lähde Tukea toivoneet 
   n                        % 

Sukulaiset    25                      27 
Sosiaalihuollon työntekijä   24                      26 
Puoliso   20                      22 
Terveydenhuollon työnteki-
jä 

  17                      19 

Ystävät   12                      13 
Naapurit     9                      10 
Seurakunta     7                        8 
Vapaaehtoisjärjestö     5                        5 
Muu taho   10                      11 
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Toivotun tuen muoto jakaantui siten, että sukulaisilta toivottiin eniten emotionaalista tukea ja käy-

tännöllistä apua, sosiaalihuollon työntekijöiltä eniten käytännöllistä apua, puolisolta eniten emotio-

naalista tukea ja terveydenhuollon työntekijöiltä eniten käytännöllistä apua. Ystäviltä toivottiin eni-

ten tiedollista tukea ja käytännöllistä apua, naapureilta ja seurakunnalta puolestaan eniten käytän-

nöllistä apua. Vapaaehtoisjärjestöltä toivottiin tiedollista ja muuta tukea. Tuen lähteen muuna taho-

na mainittiin työvoimatoimisto (n = 6), Kansaneläkelaitos (n = 2), kunta/kaupunki (n = 1) sekä yh-

teiskunta (n = 1). Työvoimatoimistosta toivottiin emotionaalista tukea, tiedollista tukea sekä käy-

tännöllistä apua ja muuta tukea, jota ei ollut yksilöity. Kansaneläkelaitokselta toivottiin emotionaa-

lista tukea, tiedollista tukea, käytännöllistä apua sekä muuta tukea, jota ei myöskään ollut yksilöity. 

Kunnalta tai kaupungilta toivottiin tiedollista tukea sekä käytännöllistä apua. Yhteiskunnalta toivot-

tiin käytännöllistä apua.  

 

6.4.2 Sosiaalinen tuki ja perheen toiminta 

 

Emotionaalista tukea saaneiden perheiden toiminta oli parempaa kaikilla osa-alueilla kuin niillä 

perheillä, jotka eivät sitä saaneet, joskin ainoastaan yhteenkuuluvuuden ja viestinnän osa-alueella 

erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p = 0.019). Tiedollista tukea saaneiden perheiden toiminta oli 

parempaa kaikilla osa-alueilla kuin niiden perheiden, jotka eivät sitä saaneet, mutta vain yhteenkuu-

luvuuden ja viestinnän osa-alueella erot olivat tilastollisesti merkitseviä (yhteenkuuluvuus p = 0.014 

ja viestintä p = 0.016). Käytännöllisen avun saannin osalta perheen toiminnan osa-alueilla oli eroja. 

Yhteenkuuluvuuden, joustavuuden ja viestinnän osa-alueilla käytännöllistä tukea saaneiden perhei-

den toiminta oli parempaa. Mutta yksilöitymisen, pysyvyyden sekä roolien osa-alueella perheet, 

jotka eivät olleet saaneet käytännöllistä apua, perheen toiminta oli parempaa. Erot ryhmien välillä 

eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Perheen kokonaistoimivuutta tarkasteltaessa ha-

vaittiin, että emotionaalista ja tiedollista tukea saaneiden perheen kokonaistoimivuus oli parempaa 

kuin niiden vastaajien, jotka tukea eivät saaneet. Tiedollisen tuen osalta erot olivat tilastollisesti 

melkein merkitseviä (p<0.05). Käytännöllistä apua saaneiden vastaajien perheen kokonaistoimivuus 

oli hieman heikompaa kuin niiden, jotka apua eivät saaneet. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 
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7. Pohdinta 

 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tarkastellaan reliabiliteettia sekä validiteettia. Reliabiliteetti 

viittaa tutkimuksen toistettavuuteen eli tuottaako saman ilmiön mittaaminen useita kertoja samalla 

mittarilla saman tuloksen. Mittarin ollessa reliaabeli vastaukset eri mittauskerroilla olisivat melko 

samanlaisia. Validiteetti viittaa siihen, että tutkitaanko sitä mitä oli tarkoitus tutkia. (Metsämuuro-

nen 2005). Tässä tutkimuksessa käytetty kyselylomake Perhedynamiikkamittari II (Family Dyna-

mics Measure 2) on alun perin kehitetty 1980-luvun alussa Yhdysvalloissa Barnhillin (1979) ”ter-

veen perheen toimintamalli”- teorian pohjalta. Lomaketta on käytetty aiemmin Yhdysvalloissa sekä 

perhetutkimusprojekteissa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Kyselylomakkeen käännöstyöhön on 

kiinnitetty erityistä huomiota, jotta on pystytty säilyttämään alkuperäisten väittämien sisältö (White 

ym. 1999).  

 

Tässä tutkimuksessa perhedynamiikkamittarin summamuuttujien reliabiliteettia tarkasteltiin Cron-

bachin alfa-kerroin-osioanalyysin avulla ja joitakin korjauksia tehtiin poistamalla muuttujia, jotka 

heikensivät alfaa. Kaikkien mukaan otettujen summamuuttujien alfan arvot olivat yli 0.6, jota voi-

daan pitää hyvänä arvona. Sisäinen validiteetti edellyttää, että käsitettä mittaavien osioiden tulisi 

korreloida keskenään systemaattisemmin kuin muiden muuttujien kanssa. Kriteerivalidiuden mitta-

na käytetään usein korrelaatiokerrointa (Metsämuuronen 2005). Tässä tutkimuksessa summamuut-

tujien korrelaatiokertoimet vaihtelivat 0.371 – 0.838 välillä ja kaikkien ulottuvuuksien korrelaatiot 

olivat tilastollisesti merkitseviä (p< 0.01). 

 

Sosiaalista tukea koskevat kysymykset olivat tutkijan itsensä muotoilemia, mutta sosiaalisen tuen 

käsitteen määrittely perustui Kahn ja Antonuccin (1980) määrittelyyn. Otantamenetelmänä tässä 

tutkimuksessa käytettiin harkinnanvaraista otantaa eli kyselylomakkeita jaettiin aluksi pidempänä 

ajanjaksona työvoimatoimistoissa tai työttömien palvelu- tai toimintakeskuksessa asioiville ja tut-

kimuskriteerit täyttäville. Myöhemmin aineistonkeruuta tehostettiin tutkijan henkilökohtaisella osal-

listumisella kyselylomakkeiden jakeluun työvoimatoimistoissa sekä työttömien toimintakeskukses-

sa. Henkilökohtainen tapaaminen mahdollisti suullisen täydentävän tiedon antamisen sekä kysy-

myksiin vastaamisen. Näin pyrittiin myös varmistamaan, että lomake täytetään kunnolla.   
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Mittauksen eri vaiheissa tapahtuvien satunnaisvirheiden on todettu alentavan tuloksen reliabiliteet-

tia. Tutkimustilanteessa kiire ja vastaajan mieliala voivat vaikuttaa tutkimustulokseen.(Alkula & 

Pöntinen 1994). Tässä tutkimuksessa vastaaminen perustui vapaaehtoisuuteen eikä vaikuttanut työ-

voimatoimistoissa asiointiin. Joitakin henkilöitä kieltäytyi vastaanottamasta kyselylomaketta tai jätti 

vastaamisen kesken kiireen vuoksi. Arvokasta tietoa on voinut jäädä saamatta niiltä, jotka kieltäy-

tyivät vastaamasta, jättivät vastaamisen kesken tai eivät asioineet kyseisenä ajankohtana työvoima-

toimistossa. Katoanalyysiä ei tässä tutkimuksessa voitu suorittaa, mikä alentaa jonkin verran tutki-

muksen kokonaisluotettavuutta.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena oli perhe, mutta kysely oli kohdistettu yhteen perheen-

jäseneen. Tutkittaessa aihetta yhden perheenjäsenen näkökulmasta saatava tieto voi olla yksipuolis-

ta. Perheen molempien vanhempien osallistuminen tutkimukseen olisi voinut tuoda laajemman nä-

kökulman aiheeseen. Myös lasten mielipide perheen toiminnasta voisi olla toisenlainen kuin van-

hempien. Yhden perheenjäsenen valintaa analyysiyksiköksi voidaan pitää tämän tutkimuksen puut-

teena, mutta valinta perustui aikaisemmissa perhetutkimuksissa havaittuun kokemukseen, että koko 

perheen saaminen osallistumaan tutkimukseen on vaikeaa ja myös usean perheenjäsenen tietojen 

yhdistäminen on havaittu vaikeaksi. 

 

Tämän tutkimuksen vastaajista enemmistö oli naisia (67 %). Naisia pidetään usein aktiivisempina 

osallistumaan tutkimuksiin. Perheenäideillä voi olla laajempi näkemys perhetilanteesta kuin puo-

lisoillaan. Kuitenkin vinon sukupuolijakauman vuoksi tulosten tarkastelu sukupuolittain ei ole luo-

tettavaa. Tutkimuksen kohdejoukon vaihtelu esimerkiksi ammatin tai asuinseudun mukaan voivat 

vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Tämän tutkimuksen kohdejoukko oli pääkaupunkiseudulta, mutta 

maaseudulla tai syrjäseudulla tehty tutkimus voisi tuottaa toisenlaisia tuloksia. Myös toistettuna 

kyselylomakkeen vastaukset voisivat olla toisenlaisia.   

 

Työttömyyttä on aiemmin tutkittu monesta eri näkökulmasta, eivätkä tulokset ole olleet yksiselittei-

siä, vaan on myös saatu osin ristiriitaisia tuloksia. Vaikeaa on osoittaa, mikä on työttömyyden osuus 

ja mikä on muiden mahdollisesti samanaikaisesti vaikuttavien tekijöiden osuus. Tutkimuksia on 

tehty eri maissa, jolloin kulttuurierot ja maiden erilainen sosiaaliturva voivat vaikuttaa tutkimustu-

loksiin ja siten vaikeuttavat tulosten vertailtavuutta. Vertaillessa eri työttömyystutkimuksia työttö-

mät näyttävät olevan hyvin heterogeeninen joukko, eikä voida ajatella, että ajasta tai paikasta riip-

pumatta voitaisiin tehdä yleistyksiä.  
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7.2 Tulosten tarkastelu 

 

 

7.2.1 Perheiden toimivuuden kuvaus 

 
Tutkimuksen lähtökohtana oli tarkastella työttömien lapsiperheiden toimintaa Barnhillin (1979) 

terveen perheen toimintamallin mukaan. Perheiden kokonaistoimivuuden havaittiin olevan melko 

hyvää, kokonaiskeskiarvoksi saatiin 4.3 (sd 0.6). Työttömien perheiden toimintaa ei ole aiemmin 

tutkittu perhedynamiikkamittarin avulla, mutta Suomessa hoitotieteellisiä tutkimuksia perhedyna-

miikasta on tehty mm. lasta kasvattavien perheiden näkökulmasta (Junkkari 1999), nuorten hyvin-

voinnin näkökulmasta (Joronen 2005), perheistä, joissa on pitkäaikaissairas perheenjäsen (Kuisma 

& Murtonen 1995, Kanervisto 2000, Sorsa 2004), lasta kaltoinkohtelevista perheistä (Paavilainen 

1998) sekä saamelaisista perheistä (Vuorio 1997).  

 

Vertailtaessa työttömien lapsiperheitä Paavilaisen tutkimukseen osallistuneisiin tavallisiin lapsiper-

heisiin(n = 77) ja Jorosen tutkimuksen nuorten perheisiin, havaittiin, että työttömien lapsiperheiden 

toiminta oli heikompaa kaikilla ulottuvuuksilla. Paavilaisen ja Jorosen tutkimusten tavalliset lapsi-

perheet ja nuorten perheet toimivat erittäin hyvin ulottuvuuksilla yksilöityminen, yhteenkuuluvuus 

pysyvyys sekä viestintä ja melko hyvin ulottuvuuksilla joustavuus ja roolit. Työttömien lapsiper-

heiden ryhmässä osa-alueilla esiintyi enemmän hajontaa kuin tavallisissa lapsiperheissä. Junkkarin 

pro gradu-tutkielmassa (n = 85) kuvattiin viidesluokkalaisten lasten perheiden toimivuutta.  Tulos-

ten mukaan perheet toimivat kaikilla perhedynamiikan ulottuvuuksilla joko erittäin hyvin tai melko 

hyvin. Parhainta perheiden toiminta oli ulottuvuuksilla yhteenkuuluvuus ja viestintä. Viidesluokka-

laisten perheiden sekä saamelaisten perheiden toiminta oli viidellä ulottuvuudella parempaa kuin 

työttömien lapsiperheiden. Ainoastaan ulottuvuudella yksilöityminen työttömien perheiden toiminta 

oli parempaa. (Junkkari 1999;Vuorio 1997). Pitkäaikaissairaus voi olla myös uhka perhesysteemil-

le. Suomalaisissa perhedynamiikkatutkimuksissa, joissa kuvattiin perheitä, joissa on pitkäaikaissai-

ras perheenjäsen, perheiden toiminta vaihteli melko hyvästä erittäin hyvään. Tutkimusten välillä oli 

eroja, mutta kaikissa näissä tutkimuksissa eri ulottuvuuksien keskiarvot olivat parempia kuin työt-

tömien perheissä. (Kuisma & Murtonen 1995, Kanervisto 2000, Sorsa 2004). Suomalaisten perhe-

dynamiikkatutkimusten osioiden keskiarvojen vertailu on esitetty liitteessä 11. 

 

Muutosten ja ristiriitojen on todettu olevan osa perhe-elämää. Merkittäväksi on havaittu tasapaino 

haasteiden ja voimavarojen kanssa. (Walsh 1996). Ruotsalaisessa väitöstutkimuksessa todettiin 

työttömien perheiden olevan muita ihmisiä alttiimpia epäsuotuisille tapahtumille (Ström 2002). 
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Vertailu Suomessa tehtyihin perhedynamiikkatutkimuksiin antoi viitteitä siitä, että työttömyystilan-

teessa voi olla joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat epäsuotuisasti perheen toimintaan. Mitä nämä 

tekijät ovat tai miten nämä tekijät vaikuttavat, ei tämän tutkimuksen perusteella voida päätellä. Tar-

vitaan lisätutkimuksia aiheesta. 

 

Tarkasteltaessa tarkemmin työttömien lapsiperheiden eri osa-alueiden osioiden keskiarvoja, vertailu 

osoitti, että perheteemoista identiteettiprosessit toimivat parhaiten. Useimmissa perheissä pystytään 

ilmaisemaan mielipiteitä ja tunteita melko vapaasti sekä kyetään tuntemaan emotionaalista lähei-

syyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteenkuuluvuuden osa-alueella noin puolet perheistä toimi 

erittäin hyvin, mutta kuitenkin kymmenessä perheessä yhteenkuuluvuus ja emotionaalisen läheisyy-

den tunne on heikkoa. Ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu yhteenkuuluvuuden tunteen olevan 

heikompaa työttömien perheissä kuin työssäkäyvien perheissä (Atkinson ym. 1986; Liem &Liem 

1988; Voydanoff 1990). 

 

Muutostilanteissa tarvitaan joustavuutta toimia erilailla sekä sopeutumiskykyä muuttuviin olosuh-

teisiin. Työttömien perheissä havaittiin joustamattomuutta ja vanhojen toimintatapojen mukaan 

toimimista. Perheistä lähes puolella on siis vaikeuksia sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Perheet, 

joissa kaikki lapset olivat alle kouluikäisiä, toimivat selvästi joustavammin ja sopeutuvat paremmin 

muutoksiin kuin perheet, joissa oli vain kouluikäisiä lapsia. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havait-

tu, että perheet ovat erilaisia ja perheillä on erilaisia keinoja selviytyä työttömyystilanteessa. On 

todettu, että perhe, joka on jo ennen työttömyyttä ollut perhekeskeinen ja kulutustottumuksiltaan 

vaatimaton, selviää paremmin työttömyystilanteessa. (Katajamäki 1985, 82.) 

 

Tässä tutkimuksessa meillä ei ollut tietoa perheiden elinolosuhteista ennen työttömyyttä, joten em-

me tiedä johtuvatko näiden perheiden sopeutumisvaikeudet työttömyydestä vai oliko näissä perheis-

sä jo ennen työttömyyttä vaikeuksia ja joustamattomuutta. 

 

Barnhillin (1979) toimintamallin mukaan perheellä on mahdollisuus parantaa toimivuuttaan paran-

tamalla toimintaan eri osa-alueilla eli muutokset yhdessä osa-alueessa saavat aikaan muutoksen 

muissa osa-alueissa. Perheen muutoskykyyn vaikuttaa myös perheen sisäinen vuorovaikutus ja työt-

tömien perheiden vuorovaikutuksen havaittiin olevan melko johdonmukaista, melko vastuullista ja 

melko turvallista useimmissa perheissä. Suhteellisen hyvä perheen vuorovaikutus voi korvata puut-

teita perheen sopeutumisessa muuttuviin olosuhteisiin. Työttömien perheiden kokonaistoimivuuden 

todettiinkin olevan melko hyvää. Kuitenkin 15 %:lla perheistä on ongelmia vuorovaikutuksessa, 
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joka ilmenee johdonmukaisuuden ja ennustettavuuden puutteena. Työttömyystilanteessa oleviin 

lapsiperheisiin tulisikin kiinnittää erityistä huomiota ja kartoittaa perheiden voimavaroja ja sopeu-

tumiskykyä.  

 

Ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu kommunikointivaikeuksia työttömien perheissä (Voydanoff 

1990) sekä taloudellisissa vaikeuksissa olevissa perheissä (Waldegrave 2005). Useimmissa tämän 

tutkimuksen perheissä havaittiin tiedonkulun olevan melko selvää ja onnistunutta. Epäselviä asioita 

kyetään tarvittaessa selventämään keskustelun avulla. Vain 8 %:lla näistä perheistä tiedonkulku on 

epäselvää tai hämmentävää ja viestit saattavat sisältää ristiriitaisuuksia.  

 

Työttömien lapsiperheiden toiminta oli toiseksi heikointa ulottuvuudella roolit (keskiarvo 3.9, sd. 

0.7). Useimmissa perheissä roolit ovat melko selkeästi jäsentyneitä ja perheenjäsenten hyväksymiä. 

Joukossa on kuitenkin perheitä (n = 26), joissa on epäselvää ja hämmentävää roolikäyttäytymistä ja 

näissä perheissä esiintyy ristiriitoja. Ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu työttömyyden aiheutta-

van työläismiehillä ongelmia avioliittoon sopeutumisessa heidän menetettyään roolin perheenelättä-

jänä. (Larson 1984; kts. myös Voydanoff ym.1988). Työttömyyden aiheuttama ristiriitaisuus per-

hesysteemissä aiheuttaa työttömälle perheenjäsenelle stressitilanteen (Friedemann 1995; Fagin & 

Little 1984) ja työttömyyden on havaittu aiheuttavan epävakautta avioliittoihin ja avioerojen riski 

on lisääntynyt (Eliason 2005; Ström 2002). Myös eri syistä johtuvan köyhyyden aiheuttama stressi 

voi tuottaa perheille erilaisia ongelmia, kuten emotionaalisen läheisyyden puutetta, jännitteitä ih-

missuhteisiin, päätöksenteon vaikeutta sekä puutteita ongelmanratkaisutaidoissa (Waldegrave 

2005).  

 

Merkittävänä työttömyystilanteessa pidetään sitä, miten työtön omaksuu uuden roolinsa. Roolin 

omaksumiseen liittyy hankalia vaiheita, kuten perheen uusien vuorovaikutusmallien hyväksyminen, 

työnhakukäytäntöjen oppiminen sekä yhteiskunnallisen paineen sietäminen. Kun uusi tilanne tulee 

tutuksi ja uhkaavat vaiheet ovat hallinnassa, niin työttömän on helpompi hyväksyä työttömän roo-

lin. (Warr & Jackson 1985). Toisaalta työttömyys voi vaikuttaa myös positiivisella tavalla perheen 

arkeen, kun miehet osallistuvat aiempaa useammin kotitöihin (Ström 2002).  

 

 Perheen selviytymiseen muutostilanteissa tarvitaan sekä perheen sisäisiä voimavaroja että ympäris-

tön voimavaroja. Oleellisena pidetään perheen tunneilmastoa ja sitä, miten emotionaalista tukea on 

saatavilla. Jos vanhemmat eivät pysty luomaan hyvää lämmintä tunneilmastoa niin myös muut per-

heenjäsenet kuten sisarukset ja isovanhemmat tai muut sukulaiset voivat tarjota tämän toiminnan. 
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Oleellisesti perheen sinnikkyyteen ja kykyyn selviytyä vaikeuksista vaikuttaa myös yhteisöllisen 

tuen saatavuus ja käyttö. Tärkeänä pidetään myös perheen taloudellista turvallisuutta, sosiaalista 

verkostoa, käytännöllisen avun saantia, yhteenkuuluvuuden tunnetta, optimismia sekä toivoa 

(Walsh 1996). 

 

7.2.2 Taustatekijöiden yhteys perheen toimintaan 

 

Tässä tutkimuksessa oltiin erityisesti kiinnostuneita työttömyyden keston, vanhempien koulutuksen 

sekä lasten lukumäärän yhteydestä perheen toimintaan. Tarkasteltaessa työttömyyden keston yhteyt-

tä perheen toimintaa, havaittiin, että alle kolme kuukautta työttömänä olleiden perheiden toiminta 

oli parhainta kaikilla perhedynamiikan ulottuvuuksilla. Työttömyyden pitkittyessä perheiden toi-

minta huononi kaikilla ulottuvuuksilla.  

 

Työttömyystutkimuksissa on havaittu työttömyyden kestolla olevan yhteyttä psyykkiseen ahdin-

koon. Suomalaisessa työttömyystutkimuksessa havaittiin vaihtelua psyykkisessä stressissä työttö-

myyden keston mukaan. Psyykkinen stressi kasvoi aluksi, mutta työttömyyden kestettyä kuusi kuu-

kautta psyykkinen stressi tasaantui ja se laski, kun työttömyys oli kestänyt yli 15 kuukautta. (Kokko 

& Pulkkinen 1998). Ulkomaisessa tutkimuksessa havaittiin samanlaista vaihtelua työttömyyden 

keston mukaan (Warr & Jackson 1985). Työttömyyden pitkittyessä korkeammin koulutetuilla työt-

tömillä havaittiin parisuhdeongelmien lisääntyvän ja he myös hakivat yhä enemmän sosiaalista tu-

kea perheen ulkopuolelta. (Atkinson ym.1986).  

 

Tässä tutkimuksessa perusasteen koulutuksen saaneiden vastaajien perheen toiminta havaittiin huo-

nommaksi useimmilla ulottuvuuksilla. Koulutuksen määrän lisääntyminen ei kuitenkaan selvästi 

parantanut perheiden toimintaa. Ulottuvuudella roolit havaittiin, että perusasteen koulutuksen saa-

neilla oli perheen toiminta parempaa kuin korkeakouluasteen saaneiden perheiden toiminta. Korke-

ammin koulutettujen työttömien on ehkä vaikeampi kohdata muuttunut rooli perheessä ja siten vai-

keampi sopeutua uuteen tilanteeseen. Toisaalta suomalaisessa työttömyystutkimuksessa todettiin, 

ettei työttömyydellä ollut vaikutusta hyvin koulutettujen itsetuntoon, koska he olettivat työllistyvän-

sä nopeasti (Kokko & Pulkkinen 1998).  

 

Ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu perheen koon ja rakenteen vaikuttavan perheen taloudelli-

seen hyvinvointiin. Perheissä, joissa on pieniä lapsia ja usein vain toinen vanhemmista käy töissä, 
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on tulonlähteitä vähemmän kuin perheissä, joissa äiti ja/tai nuoret osallistuvat tulonhankintaan (Vo-

ydanoff 1990).  

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, ettei perheenjäsenten lukumäärä vaikuttanut merkittävästi perheen 

toimintaan, ainoastaan ulottuvuudella yhteenkuuluvuus kolmilapsisen perheen toiminta oli erittäin 

hyvää kun muiden perheiden toiminta oli melko hyvää. Mutta lasten iän havaittiin vaikuttavan per-

heen toimintaan siten, että perheet, joissa oli alle kouluikäisiä lapsia, perheiden toiminta oli parem-

paa kaikilla ulottuvuuksilla verrattuna perheisiin, joissa oli yksi tai useampi kouluikäinen lapsi. 

Kouluikäiset lapset ja nuoret ehkä havaitsevat paremmin työttömyyden tuomat muutokset perheessä 

ja tilanne koskettaa heitä ehkä konkreettisemmin kuin pieniä lapsia ja se voi siten näkyä lisäänty-

neenä ristiriitoina perheessä. Samankaltaisia tuloksia saatiin suomalaisia nuoria koskevassa tutki-

muksessa, jossa havaittiin, että perheen taloudelliset vaikeudet aiheuttavat nuorille stressiä kahdella 

tavalla. Toisaalta nuoret ovat huolissaan taloudellisten vaikeuksien aiheuttamista vaikutuksista van-

hemmissaan ja toisaalta taloudelliset vaikeudet vaikeuttavat nuoren elämää. Heillä ei ole samanlai-

sia mahdollisuuksia hankkia tavaroita tai harrastaa kuin ikätovereillaan. Tämä vähentää nuoren 

kontrollin tunnetta ja voi aiheuttaa huonommuuden tunnetta. Näillä nuorilla esiintyi masennusoirei-

ta sekä alkoholinkäytön lisääntymistä (Fröjd ym. 2006). 

 

 Ulkomaisessa tutkimuksessa vertailtiin hollantilaisten ja slovakialaisten nuorten hyvinvointia ja 

vanhempien työmarkkina-asemaa. Tutkimuksessa havaittiin, että isän työttömyydellä oli negatiivi-

nen vaikutus slovakialaisten nuorten poikien hyvinvointiin, muttei hollantilaisten nuorten hyvin-

vointiin. (Sleskova ym. 2006). Eri maiden välillä on siis eroavaisuuksia ja tarvitaankin lisää tutki-

muksia eri kulttuureista. 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin myös, että vastaajan iällä oli lievä negatiivinen yhteys perheen toi-

mintaan. Perheen toiminta oli parhainta nuorimmassa ikäryhmässä (21-29v) viidellä ulottuvuudella 

kuudesta. Suomalaisessa työttömyystutkimuksessa havaittiin, että keski-ikäisillä miehillä on muita 

ikäryhmiä enemmän henkisen hyvinvoinnin laskua (Viinamäki ym. 1993). 

 

7.2.3 Perheiden sosiaalinen tuki työttömyystilanteessa 

 
Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien saamaa ja toivomaa tukea. Sosiaalisen tuen muoto jaoteltiin 

emotionaaliseksi tueksi, tiedolliseksi tueksi/päätöksenteon tueksi, käytännölliseksi avuksi sekä 

muuksi tueksi. Työttömistä lapsiperheistä yli puolet oli saanut emotionaalista tukea ja tiedollista 

tukea. Lähes puolet oli saanut käytännöllistä apua ja kaksi vastaajaa oli saanut muuta tukea. Joukos-
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sa oli kuitenkin 14 vastaajaa, jotka eivät olleet saaneet minkäänlaista tukea. Tässä tutkimuksessa 

miehet olivat saaneet vähemmän tukea kuin naiset. Samankaltaisia sukupuolten välisiä eroja tuen 

saannissa on havaittu myös ulkomaisissa tutkimuksissa (Atkinson ym. 1986;Voydanoff 1990). 

Näissä tutkimuksissa sosiaalisen tuen saannin muutosten välittävänä tekijänä havaittiin olevan työt-

tömyyden vaikutus miehen psyykkiseen hyvinvointiin. Työttömät miehet herkästi etäännyttävät 

perheen ulkopuoliset tuenantajat ja perheenjäsenet taasen vetäytyvät antamasta tukea puolison työt-

tömyyden aiheuttamien omien henkilökohtaisten reaktioiden vuoksi (Atkinson ym.1986).  

 

Työttömien lapsiperheiden sosiaalisen tuen lähteistä merkittävin oli puoliso, toiseksi merkittävin 

tuen lähde oli ystävät ja kolmanneksi merkittävin tuen lähde oli sukulaiset. Sosiaalista tukea toivot-

tiin eniten sukulaisilta, toiseksi eniten sosiaalihuollon työntekijältä ja kolmanneksi eniten puolisolta. 

Viidennes vastaajista toivoi myös tukea terveydenhuollon työntekijältä. Toivotun tuen muodon 

osalta havaittiin, että sukulaisilta toivottiin eniten emotionaalista tukea ja käytännöllistä apua, sosi-

aalihuollon työntekijältä eniten käytännöllistä apua sekä puolisolta eniten emotionaalista tukea ja 

terveydenhuollon työntekijältä eniten käytännöllistä apua.  Työttömyystilanteessa perheet toivovat 

siis saavansa myös formaalista tukea informaalisen tuen lisäksi. Tämä olisikin tärkeä huomioida 

sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa. 

 

7.2.4 Sosiaalisen tuen yhteys perheen toimintaan 

 

Saadulla sosiaalisella tuella on havaittu olevan vaikutusta siihen, miten perhe selviytyy stressaavas-

sa elämäntilanteessa. (Tak & McCubbin 2002). Ulkomaisessa tutkimuksessa vähäisen sosiaalisen 

tuen saanti stressaavassa elämäntilanteessa lisäsi masennusriskiä työttömillä naisilla (Hall & John-

son 1988). Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin vähän sosiaalista tukea saaneiden työttömien 

miesten olevan depressiivisempiä ja tarvitsevan enemmän psykologista apua (Viinamäki ym. 1993) 

ja suomalaisessa perhetutkimuksessa havaittiin terveydenhoitajilta saadulla tuella olevan positiivi-

nen yhteys perhedynamiikan osa-alueisiin (Hakulinen ym. 1999). 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on siis sosiaalisella tuella todettu olevan vaikutusta yksilön ja perhei-

den selviämiseen vaikeissa elämäntilanteissa. Tässä tutkimuksessa emotionaalista ja tiedollista tu-

kea saaneiden perheiden toiminta oli parempaa kaikilla ulottuvuuksilla kuin niillä perheillä, jotka 

eivät tukea saaneet.  Myös perheen kokonaistoimivuutta tarkasteltaessa havaittiin, että emotionaalis-

ta ja tiedollista tukea saaneiden perheen kokonaistoimivuus oli parempaa kuin niiden vastaajien, 

jotka eivät tukea saaneet. Käytännöllisen avun saannin osalta eri ulottuvuuksilla oli eroja. Yhteen-
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kuuluvuuden, joustavuuden ja viestinnän osa-alueilla käytännöllistä apua saaneiden perheen toimin-

ta oli parempaa kuin apua saamattomien, mutta ulottuvuuksilla yksilöityminen, pysyvyys sekä roolit 

perheen toiminta oli parempaa käytännöllistä apua saamattomilla. 

 

Enemmistö työttömien lapsiperheiden vanhemmista koki siis saaneensa sosiaalista tukea. Tuki koet-

tiin kuitenkin osin riittämättömänä. Toiveet kohdistuivat tuen lähteistä erityisesti sukulaisiin, sosi-

aalihuollon työntekijöihin, puolisoon sekä terveydenhuollon työntekijöihin. Tuen laadun osalta toi-

veet kohdistuivat erityisesti emotionaaliseen tukeen sekä käytännölliseen apuun. Työttömyystilan-

teessa olevia perheitä kohdatessa olisikin tärkeää kartoittaa heidän sosiaalista verkostoaan. 

 

 

7.2.5 Kehittämis- ja jatkotutkimushaasteet 

 

Työttömyystilanteessa olevien perheiden toiminnassa havaittiin eroja verrattaessa ns. tavallisiin 

lapsiperheisiin tai perheisiin, joissa oli pitkäaikaissairas perheenjäsen. Työttömien lapsiperheiden 

toiminta oli huonompaa. Tässä tutkimuksessa kuvattiin työttömyystilanteessa olevien perheiden 

toimintaa, mutta meillä ole tietoa itse asiassa siitä, miten nämä perheet toimivat ennen työttömyyttä, 

emmekä siis voi sanoa mikä osuus työttömyydellä on tuloksiin. Perheiden toiminnasta olisikin tär-

keää saada tietoa jo ennen työttömyyttä, jotta voitaisiin paremmin selvittää, mikä vaikutus työttö-

myydellä on perheen toimintaan.  

 

Taloudellisilla ongelmilla on kuitenkin todettu olevan negatiivinen vaikutus vanhempien psyykki-

seen hyvinvointiin sekä heidän käyttäytymiseen vanhempana ja sitä kautta ongelmien on todettu 

heijastuvan lasten hyvinvointiin. Taloudellisten ongelmien vaikutuksilla perheiden toimintaan voi 

olla alueellisia eroja. Vaikutukset voivat olla erilaisia kaupungeissa kuin syrjäseuduilla. (Mistry ym. 

2002). Yksilön kokemukseen työttömyydestä vaikuttaa myös ympäristön reaktiot ja se miten yleistä 

työttömyys on lähiympäristössä. On havaittu, että jos lähiympäristössä on paljon työttömyyttä, on 

se helpompi kestää kuin olla poikkeava yksilö alueella. (Fagin & Little 1984). Suomessa olisi mie-

lenkiintoista kartoittaa valtakunnallisella tasolla työttömyystilanteessa olevien perheiden toimintaa, 

esimerkiksi vertailemalla kaupunkeja ja syrjäseutua. Tutkimuksen aikana heräsi kiinnostus myös 

työttömiin yksinhuoltajaperheisiin. 

 

Warr (1987) pitää työttömyyden vaikutuksia yksilöön ja hänen perheeseensä vakavampana kuin 

mitä tutkimukset osoittavat. Työttömyystutkimuksen ongelmana hän pitää työttömien heikkoa osal-
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listumista tutkimuksiin sekä tutkimusjoukon ulkopuolelle jääviä henkilöitä, joiden psyykkinen tai 

fyysinen terveys on heikentynyt ja siten heidät on siirretty työttömien ryhmästä sairaiden ryhmään.  

 

Köyhissä oloissa elävien ihmisten on todettu tarvitsevan tuen ja ymmärryksen lisäksi myös konk-

reettisia toimia olosuhteiden parantamiseksi. Se voi edellyttää valtakunnallisella tasolla esimerkiksi 

sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan virheiden julkituomista ja korjaamista. (Waldegrave 2005). 

Taloudellisissa vaikeuksissa olevilla perheillä ei välttämättä ole voimia lähteä puolustamaan tai 

vaatimaan parempia olosuhteita, vaan he voivat tarvita siihen ulkopuolista apua. Havaittujen epä-

kohtien tuominen julkisuuteen ja siten tietoisuuden lisääminen vallitsevista epäkohdista voisi olla 

sen tahon tehtävä, joille perheet ongelmansa ilmaisevat. Luontevana tahona pitäisin sosiaali- ja ter-

veydenhuoltoa, joilla on jo yhteistyötä perheiden kanssa sekä kokemusta perhetyöstä. Tarvitaankin 

lisätutkimusta perheiden tilanteesta, epäkohdista ja ongelmista sekä niiden laajuudesta työttömyysti-

lanteessa. Tarvitaan myös lisäkoulutusta perheiden parissa työskentelevien ymmärryksen lisäämi-

seksi perheen toiminnasta ja eri tekijöiden vaikutuksesta siihen sekä herkkyyttä tunnistaa perheiden 

antamia viestejä.   

 

Stressaavan elämäntilanteen tai sosiaalisen tuen puutteen on todettu lisäävän terveyspalvelujen 

käyttöä (Roberts 1988). Mutta hakeudutaanko palvelujen piiriin varsinaisen ongelman vuoksi vai 

ilmeneekö stressaava elämäntilanne tai sosiaalisen tuen puute sellaisina yksittäisinä fyysisinä oirei-

na, joiden vuoksi hakeudutaan palvelujen piiriin ja huomiotta ehkä jää siellä taustalla oleva ahdistus 

tai avun tarve, joka edellyttäisi ehkä erilaista lähestymistapaa työntekijältä. Tällöin voi olla vaarana, 

että hoidetaan vain oiretta eikä sen taustalla olevaa syytä.  

 

Roberts (1988) on luokitellut tuen puutteen kuuteen luokkaan sen mukaan, onko kyse terveyskäyt-

täytymisen muutokseen tarvittavasta tuen puutteesta, normaaliin kehityskriisiin liittyvästä sosiaali-

sen tukiverkoston muutoksesta, väliaikainen elämän kriisi, tuen puute kriiseissä, joihin liittyy tuen 

menetys, krooninen tuen puute, joka on hyväksyttävä muulloin kuin kriisitilanteissa vai krooninen 

tuen puute, joka koetaan riittämättömänä. Hoitotyöllä on todettu olevan keskeinen rooli terveyden-

huollon asiakkaiden ja potilaiden sosiaalisen tuen antajana. Tuen puutteen luokittelu voisi toimia 

apuna terveydenhuollon toimintaa suunniteltaessa, jotta erilaiset tuen tarpeet pystytään huomioi-

maan oikealla tavalla.  

 

Perheiden kyky joustaa muutostilanteissa edellyttää yhteisöllisen tuen saatavuutta sekä sen käyttöä. 

Yhteisöllisellä tuella tarkoitetaan taloudellista turvallisuutta, käytännöllistä apua, sosiaalista tukea 
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sekä läheisyyden tunnetta sukulais- ja ystävyyssuhteissa. Optimismin ja toivon ylläpitämistä pide-

tään myös tärkeänä perheiden selviämiselle. (Walsh 1996). 

 

Perheet ovat erilaisia ja perheiden voimavarat ovat erilaisia, mutta tärkeää olisikin tunnistaa ne per-

heet, jotka tarvitsevat tukea ja joiden voimavarat ovat vähäisemmät. Se edellyttää perheiden hyvää 

tuntemista. Tarvitaan myös perheiden toimintaprosesseja ymmärtävää henkilöstöä, joka voisi auttaa 

perheitä tunnistamaan käyttämättömiä voimavaroja ja auttaa perheitä hyödyntämään niitä muutosti-

lanteissa esimerkiksi työttömyystilanteessa. Vanhempien uskoa selviytymiseen vaikeina aikoina 

tulisi myös tukea. 

 

Suomalaisessa lapsiperheiden toimintaa koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että terveydenhoitajil-

ta saadulla tuella oli positiivinen yhteys perhedynamiikan osa-alueisiin (Hakulinen ym. 1999). Las-

tenneuvolan terveydenhoitajilla on jo usein kontakti perheisiin ja siten he voisivat toimia yhtenä 

luonnollisena tuen antajana sitä haluaville. Perheen kokonaisvaltainen huomiointi myös muissa ter-

veydenhuollon asiakkuuksissa olisi tärkeää. Yhteistyötä voitaisiin tehdä koulun, neuvolan sekä 

muiden lapsiperheiden parissa toimijoiden kanssa kuten esimerkiksi sosiaalihuollon, seurakunnan 

tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Vertaistuki muilta samassa elämäntilanteessa olevilta perheiltä 

voisi auttaa työttömyystilanteessa olevia perheitä löytämään uusia toimintatapoja ja havaitsemaan 

perheen vahvuuksia. Vertaistuki voisi antaa toivottua tukea sitä tarvitseville..  

 

Sosiaalisella tuella on todettu siis olevan vaikutusta yksilön ja perheiden selviämiseen vaikeissa 

elämäntilanteissa. Tässä tutkimuksessa olisi voinut vielä tarkemmin kartoittaa sosiaalisen tuen saan-

tia, sen useutta ja tarkemmin sen sisältöä. 

 

Ahdistusta voi myös aiheuttaa jo pelko työnmenetyksestä. Epävakaalla työmarkkina-asemalla on 

todettu olevan negatiivisia vaikutuksia parisuhteeseen ja perheen toimintaan (Larson ym. 1994). 

Terveydenhuollon palveluiden tulisi huomioida sekä työntekijän psyykkisen tuen tarve että työnte-

kijän omat voimavarat työttömyyden uhatessa (Liem & Liem 1988). Tämä olisi hyvä huomioida 

esimerkiksi työterveyshuollon toiminnassa. Hoitotieteellistä tutkimusta voisi kohdentaa myös per-

heisiin, joissa on työttömyysuhka. 
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Liite 1. Perhedynamiikka tutkimuksia 
 

Tutkijat, vuosi Nimi Maa Aineisto Päätulokset 
Tomlinson, 
White & Wilson 
1990 
 

Family dynamics 
during pregnancy 

USA n=160 naista 
80 ensisynnyt-
täjää 
80 uudelleensyn-
nyttäjää 

Sosiaalisella asemalla ja siviilisäädyl-
lä oli yhteyttä perheen toimintaan. 
Naimisissa olevien sekä korkeamman 
sosiaalisen aseman omaavien perhei-
den toiminta oli parempaa kaikilla 
osa-alueilla.    

Tomasdottir, 
Wilson, White & 
Agustsdottir 
1991 

Family dynamics 
and infant tem-
perament in urban 
Iceland 

Islanti n= 50 perhettä  
I-kysely raskau-
den viimeisen 
kolmanneksen 
aikana II-kysely 
lapsen ollessa 8-
9kk ikäinen 
 

Perheiden rakenteella, toiminnalla ja 
vastasyntyneen temperamentilla ei 
todettu olevan yhteyttä. Lapsen syn-
tymän jälkeen isät kuvasivat enem-
män roolivastavuoroisuutta, kun taa-
sen äidit kuvasivat enemmän yksilöi-
tymistä sekä yhteenkuuluvuutta. Uu-
delleen synnyttäneet äidit kuvasivat 
suurempaa yksilöitymistä. 

Turunen 1992 
 

Perheen toimivuus 
lasta odottavien 
vanhempien arvi-
oimana ja perheen 
terveyden kuvaa-
jana 

Suomi n= 231 (118 
perhettä)  

Perheen toimivuutta pidettiin yleisesti 
hyvänä. Ensimmäistä lastaan odotta-
vat vanhemmat kokivat yhteenkuulu-
vuuden tunteen parempana kuin tois-
ta lastaan odottavat. Äitien arviot 
yhteenkuuluvuudesta, joustavuudesta 
ja kommunikoinnista olivat positiivi-
semmat kuin isien. Naimisissa olevat 
arvioivat perheensä pysyvyyden tun-
teen positiivisempana kuin avoliitos-
sa olevat.  

Kuisma & Mur-
tonen 1995 
 
 
 
 
 
 

Perhe ja sairaus 
Syöpäperheiden ja 
mielenterveyshäi-
riöisten perheiden 
toiminta 

Suomi n = 320 perhettä Syöpäperheiden ja mielenterveyshäi-
riöisten perheiden toiminta oli melko 
hyvää. Syöpäperheiden todettiin ole-
van kiinteämpiä kuin mielenterveys-
häiriöiset perheet. Molemmissa per-
heryhmissä toiminta oli melko jäyk-
kää, mutta informaatioprosessit mel-
ko selkeitä sekä roolirakenteet melko 
vastavuoroisia.  

Kuisma, Murto-
nen, Paunonen, 
Lehti, Koivula & 
White 1997 

Family dynamics 
of families with 
mental health 
problems in 
Finland 

Suomi n = 160 perhettä, 
joissa  
yhdellä perheen- 
jäsenellä on mie-
lenterveys-
ongelmia 

Mielenterveyspotilaat arvioivat per-
heen kokonaistoiminnan melko huo-
noksi, kun omaiset arvioivat toimin-
nan melko hyväksi. Erot eivät olleet 
tilastollisesti merkitseviä. Omaiset 
arvioivat yhteenkuuluvuuden ja vies-
tinnän paremmaksi kuin potilaat, erot 
olivat tilastollisesti merkitseviä. 

Tutkijat, vuosi Nimi Maa Aineisto Päätulokset 
Vuorio 1997 Saamelaisten per-

hedynamiikka 
Suomi n = 73 perhettä Saamelaiset perheet olivat toimivia 

kaikilla perheen toiminnan ulottu-
vuuksilla. Sosiodemografisilla teki-
jöillä ei ollut vaikutusta ryhmien kä-



 

  

sityksiin. Vastaajat olivat melko tyy-
tyväisiä terveydenhuollon palvelui-
hin. Terveyspalveluiden kehittämis-
ehdotuksissa toivottiin mm. henkilös-
tön määrän lisäämistä, henkilökunnan 
työskentelyä ihmisläheisemmäksi ja 
yksilöllisemmäksi, hoito kokonais-
valtaisempaa, jonotusaikojen lyhen-
tämistä sekä nopeampaa ja jousta-
vampaa palvelua. 

Hakulinen 1998 
 

The family dy-
namics of child-
bearing and child-
rearing families, 
related family de-
mands and support 
received from 
child health clinics 

Suomi n = 160 lasta 
odottavaa per-
hettä 

Suurin osa perheistä arvioi hyvin 
toimivaksi. Yleensä lapsen syntymän 
jälkeen vanhemmat arvioivat per-
heensä vähemmän yhteenkuuluvaksi, 
joustavaksi ja roolivastavuoroiseksi. 
Toista lastaan odottavien perheiden 
isät arvioivat kokeneensa vähemmän 
yhteenkuuluvuutta, pysyvyyttä ja 
roolivastavuoroisuutta kuin esikois-
taan odottavien perheiden isät. Mitä 
enemmän perhe sai emotionaalista, 
instrumentaalista tai arvioivaa tukea 
koettiin saadun neuvolasta sitä yh-
teenkuuluvammaksi ja joustavam-
maksi äidit arvioivat perheensä. Saatu 
tuki oli yhteydessä perheen tarpeisiin 
ja perheen toimintaan.  

Paavilainen 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten kaltoinkoh-
telu perheessä 

Suomi n = 42 lasta kal-
toinkohtelevaa 
perhettä 
n = 77 tavallista 
lapsiperhettä 
n = 68 lapsetonta 
perhettä  

Lasta kaltoinkohtelevien perheiden 
toiminta oli heikompaa kaikilla per-
hedynamiikan osa-alueilla tavallisiin 
perheisiin verrattuna. Lasten kaltoin-
kohtelun esiintyvyyteen vaikutti van-
hemman alhainen koulutustaso, mo-
nilapsisuus, vanhemman työttömyys, 
perheenjäsenten heikko yksilöitymi-
nen sekä perheen heikko pysyvyys ja 
turvallisuuden tunne. Terveydenhoi-
tajien toimintatavoiksi muodostui 
aktiivinen ja rohkea toimintatapa se-
kä passiivinen ja odottava toimintata-
pa. 

Tutkijat, vuosi Nimi Maa Aineisto Päätulokset 
Hakulinen, 
Laippala, Pau-
nonen & Pelko-
nen 1999 

Relationships be-
tween family dy-
namics of Finnish 
child-rearing fami-
lies, factors caus-
ing strain and re-
ceived support 

Suomi pitkäaikaistut-
kimuksen osa-
tutkimus 
n = 85 äitiä 
n = 79 isää  

Vanhempien arviot perheen toimin-
nasta olivat positiivisia ja yhdenmu-
kaisia. Perheenäidit arvioivat perheen 
toiminnan hieman paremmaksi kuin 
perheenisät muilla alueilla paitsi roo-
lit osa-alueella. Vähäisillä stressiteki-
jöillä ja terveydenhoitajilta saadulla 
tuella oli positiivinen yhteys perhe-
dynamiikan osa-alueisiin.  



 

  

 
 

Junkkari 1999 Perheen toimivuu-
den yhteys lapsen 
terveeseen kehi-
tykseen 

Suomi n = 85 
viidesluokkalais-
ta lasta ja toinen 
vanhemmista 

Perheet toimivat kaikilla osa-alueilla 
melko hyvin tai hyvin. Perheen toi-
minnalla oli yhteyttä lapsen aggres-
siivisuuden-kärsimättömyyden astee-
seen, lapsen itsetuntoon, lapsen per-
hetyytyväisyyteen, lapsen päihdeko-
keiluihin sekä lapsen ongelmakäyt-
täytymiseen. Vanhemmat odottivat 
kouluterveydenhuollon palveluilta 
kokonaisvaltaisempaa lapsen tervey-
den seurantaa.  
 
 

Tammentie 1999 
 

Perhedynamiikka 
ja äidin synnytyk-
sen jälkeinen ma-
sennus 

Suomi n = 373 perhettä Äitien mieliala 6-8 viikkoa synnytyk-
sen jälkeen oli melko hyvä. Synny-
tyksen jälkeisestä masennuksesta 
kärsi n. 13 % äideistä. Perheen toi-
minta oli melko hyvää tai erittäin 
hyvää. Parasta perheen toiminta oli 
yhteenkuuluvuuden alueella ja hei-
kointa joustavuuden alueella. Puo-
lisoiden arviot poikkesivat toisistaan 
ainoastaan yhteenkuuluvuuden osalta. 
Äidit pitivät yhteenkuuluvuutta hie-
man parempana kuin isät. Masentu-
neiden äitien perheet toimivat hei-
kommin kaikilla toiminnan osa-
alueilla muihin perheisiin verrattuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkijat, vuosi Nimi Maa Aineisto Päätulokset 
Sorsa 2004 Syöpää sairastavi-

en lasten perhei-
den toimivuus 
sekä perheiden 
saama ja odottama 
tuki 

Suomi n= 55 äitiä Perheiden kokonaistoimivuus oli hy-
vä. Lapsen syöpäsairaus vaikuttaa 
voimakkaasti perheen sosiaalisiin 
suhteisiin sekä parisuhteeseen. Vas-
taajat kokivat saaneensa eniten tukea 
omalta puolisolta. Osa vastaajista 
koki erittäin tärkeänä vertaistuen. 
Perheiden saama tuki oli tietoa, neu-
vontaa, ohjausta; kuuntelua, keskus-
telua rohkaisua sekä käytännöllistä 
apua. Perheet toivoivat enemmän 
tietoa lapsen sairaudesta ja hoidosta 



 

  

sekä enemmän aikaa ja henkistä tu-
kea lapselle ja koko perheelle. 

Joronen 2005 
 

Adolescents’ sub-
jective well-being 
in their Social con-
texts 

Suomi I-vaihe 
n = 245 12-17 v 
nuorta 
n = 239 van-
hempaa 
 
II-vaihe 
n = 19 nuorta 
haastatteluosuus 

Valtaosa nuorista oli tyytyväisiä elä-
määnsä. Pahanolosta kärsivät eniten 
tytöt ja 9-luokkalaiset. Arvojen osalta 
paha olo selittyi heikolla sisäisellä 
tasapainolla ja kehnoilla perhesuhteil-
la. Nuorten ja heidän vanhempien 
käsitykset perhedynamiikasta erosi-
vat merkittävästi toisistaan. Van-
hemmat arvioivat pääosin perheen 
toiminnan paremmaksi kuin heidän 
lapsensa. Nuorten kokema perheen 
pysyvyys ja yhteenkuuluvuus oli 
vahvasti yhteydessä heidän elämän 
tyytyväisyyteensä. Tunne perheen 
hajaannuksesta yhdistyi nuorten pa-
hanolon kokemuksiin. 

 
 
 
 
 
  
 
 



 

  

Liite 2. 
 
 
 

Lapsiperheiden toimintaa koskeva tutkimus 

 

Arvoisa vastaanottaja 

 
Pyytäisin teitä ystävällisesti osallistumaan lapsiperheitä koskevaan tutkimukseemme. Kysely 

on tarkoitettu perheille, joihin kuuluu kaksi vanhempaa ja ainakin yksi lapsi ja perheiden 

vanhemmista toinen tai molemmat vanhemmat ovat työttömiä. Kyselylomakkeessa on tausta-

tietoja koskevia kysymyksiä sekä perheen toimintaa ja sosiaalista tukea koskevia kysymyk-

siä. Kyselylomakkeet käsitellään nimettöminä, eikä niitä ole numeroitu, joten yksittäistä vas-

taajaa ei voi tunnistaa.  Kyselyyn voi vastata joko perheen isä tai äiti. On tärkeää, että vas-

taatte kaikkiin kysymyksiin. Tutkimus on TtM-opiskelija Tuula Salmivaara-Pesosen pro-

gradu opinnäytetyö. 

Toivomme lämpimästi osallistumistanne tähän tutkimukseen. 

 

Täytetyt lomakkeet voitte palauttaa oheisessa kuoressa mahdollisimman pian työvoimatoi-

mistossa olevaan palautuslaatikkoon. 

 

Tuula Salmivaara-Pesonen   Heli Laijärvi 

Terveydenhoitaja   THT, lehtori 

Terveystieteiden maisteriopiskelija  Tampereen yliopisto  

Tampereen yliopisto 

 
 
 
 
 



 

  

Kyselylomake lapsiperheille    

1. Vastaajan ikä: _______ vuotta 

 

2. Sukupuoli:    1 nainen 
                        2 mies 
 
3. Koulutus:  1     kansa-, kansalais- tai peruskoulu  
   2     keskikoulu 

3     lukio         
4     ammattikoulu 
5     opistotason koulutus 
6     yliopisto tai korkeakoulu 
7     muu, mikä ___________________________ 

 
 
4. Vastaajan työtilanne: 1.Työtön;   työttömyyden kesto:    a) alle  3kk 

b) 3 - 6kk 
c) 7 - 12kk 
c)13 - 24kk 
d) yli 24 kk 

2.Työssä  
3.Kotona 
4.Opiskelija 

 

6.Puolison koulutus: 1     kansa-, kansalais- tai peruskoulu  
   2     keskikoulu 

3     lukio         
4     ammattikoulu 
5     opistotason koulutus 
6     yliopisto tai korkeakoulu 
7     muu, mikä ___________________________ 

 
7. Puolison työtilanne: 1.Työtön; työttömyyden kesto: a) alle 3kk 
      b) 3 -  6kk 
      c) 7 - 12kk 
      d)13-  24kk 
      e) yli   24kk 

2.Työssä 
3.Kotona 
4.Opiskelija 

 

9. Kuinka monta jäsentä perheeseenne kuuluu, teidät itsenne mukaan lukien? _________ perheenjäsentä 

 

10. Perheenjäsenistä  alle kouluikäisiä lapsia:_________ lasta. 

 

11. Perheenjäsenistä kouluikäisiä tai sitä vanhempia lapsia (7 – 18v): ________ lasta. 



 

  

Sosiaalista tukea koskevat kysymykset: 

(Ympyröikää valitsemanne vaihtoehto/vaihtoehdot) 

 

1. Minkälaista tukea olette saanut? 

1.emotionaalista tukea (kuten myötätuntoa, rakkautta, kannustusta, rohkaisua, kunnioitusta) 
2.tiedollista tukea / päätöksen teon tukemista (kuten neuvonta, ohjaus, opetus, tehtyjen ratkaisujen 
tukeminen) 
3.Käytännöllinen apu (kuten raha, tavara, ajan käyttäminen toisen hyväksi) 
4. Muuta, mitä:________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 
  5. En ole saanut tukea 

 

2. Keneltä olette saanut tukea ja millaista tukea? 

                   emotionaalista    tiedollista      käytännöllistä muu tuki 
                  apua      
  

1.Puolisolta   1 2 3    4 
2.Sukulaisilta   1 2 3    4  
3.Ystäviltä   1 2 3    4 
4.Naapureilta   1 2 3    4 
5.Seurakunnalta  1 2 3    4  
6.Terveydenhuollon työntekijältä 1 2 3    4  
7.Sosiaalihuollon työntekijältä 1 2 3    4 
8.Vapaaehtoisjärjestöltä  1 2 3     4 
9. Joltakin muulta taholta, miltä 1 2 3     4 
 
____________________________________________ 
 

3. Keneltä olisitte toivonut enemmän tukea ja millaista tukea olisitte toivonut? 

 

              emotionaalista    tiedollista       käytännöllistä muu tuki 
                                apua      
 

1.Puolisolta   1 2 3    4 
2.Sukulaisilta   1 2 3    4  
3.Ystäviltä   1 2 3    4 
4.Naapureilta   1 2 3    4 
5.Seurakunnalta  1 2 3    4  
6.Terveydenhuollon työntekijältä 1 2 3    4  
7.Sosiaalihuollon työntekijältä 1 2 3    4 
8.Vapaaehtoisjärjestöltä  1 2 3     4 
9. Joltakin muulta taholta, miltä 1 2 3     4 
 
____________________________________________ 
           

 



 

  

  Perhedynamiikkamittaus II ** 

Ohjeet: Lukekaa jokainen kysymys ja päättäkää oletteko ehdottomasti samaa mieltä, samaa mieltä, vähän 
samaa mieltä, vähän eri mieltä, eri mieltä vai ehdottomasti erimieltä 
 
Esim. jos olette täysin samaa mieltä rengastakaa 6 (ehdottomasti samaa mieltä). Ellette ole aivan varma, mutta 
kallistutte jompaankumpaan suuntaan valitkaa silloin 3 (vähän samaa mieltä) tai 4 (vähän eri mieltä). Arvioikaa 
sopivimmalta tuntuvin vastaus vaikka olisittekin epävarma. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. 
 
          Ehdot-     Samaa       Vähän    Vähän      Eri      Ehdot- 
         tomasti     mieltä    samaa     eri      mieltä      tomasti 

        samaa     mieltä     mieltä       eri 
        mieltä          mieltä  

Perheessäni: 
1.Perheen toimintoja voidaan       6        5      4      3       2        1  

muuttaa.        
 
2.Tärkeistä asioista puhutaan        6        5      4      3       2        1  
tarpeeksi. 
 
3. Huolehdin muista.          6        5      4      3       2        1 
 
4. Minulla on kotona paikka 
omille tavaroilleni.          6        5      4      3       2        1 
 
5. Olemme tyytyväisiä perheen 
 tehtävien jakoon.          6        5      4      3       2        1 
 
6.Puhuminen ei mielestäni 
auta ollenkaan.          6        5      4      3       2        1 
 
7. Koen, että en saa tarpeeksi  
apua kotitöissä.          6        5      4     3      2        1 
 
8. Vaihdan päivittäisiä 
 rutiineja harvoin.           6       5      4     3      2        1 
 
9. Tiedän mitä odottaa  
päivästä toiseen.           6        5      4     3      2       1 
 
10. Teen itse päätökseni.           6         5      4     3      2       1 
 
11. On tärkeää tehdä asiat oikein.   6        5      4     3      2       1 
 
12. Osuuteni perheen töistä  
on sopiva.             6        5       4      3      2       1 
 
 
**Kyselylomakkeen käyttöoikeus pyydettävä kirjallisesti professori, Ph.D. Marjorie Whitelta osoitteesta: 
College of Nursing, University of Florida, Gainesville, Fl 32610, USA. 
Virallinen suomennos: Stephen Evans, Maija Helminen, David Kivinen. Virallisesta suomennoksesta vastaa: 
Marita Paunonen, Tampereen yliopisto, Hoitotieteen laitos. Korjattu –95. 



 

  

                                 Ehdot-    Samaa   Vähän   Vähän    Eri   Ehdot- 
         tomasti    mieltä   samaa   eri   mieltä   tomasti eri 
          samaa    mieltä    mieltä    mieltä 

      mieltä 
Perheessäni: 
13. Tehtyä päätöstä yhteisistä 
asioista on vaikea muuttaa.           6        5       4      3      2      1 
 
14. Tunnelma on lämmin.           6        5       4      3      2      1 
 
15. Pidän tunteet sisälläni.             6        5       4      3      2      1 
 
16. Ilmaisen toisille mitä haluan.   6       5       4      3      2      1 
 
17. Tiedän, että selviämme kun     6       5       4      3      2      1  
asiat menevät huonosti. 
 
18. Tunnen itseni ulkopuoliseksi.  6       5       4      3      2      1 
 
19. Meille sopii, että työt             
tehdään eri tavoin.          6       5       4      3      2      1 
 
20. Kun olen alakuloinen, joku 
lohduttaa minua.          6       5       4      3      2      1 
  
21. Tärkeistä asioista ei  
mielestäni puhuta.          6       5       4      3      2      1 
 
22. Toiset tarjoutuvat auttamaan  
minua tehtävissäni.          6       5       4      3      2      1 
 
23. Suhteemme toinen toistemme  
kanssa toimii hyvin.          6       5       4      3      2      1 
 
24. Saan aina kurjimmat tehtävät  6       5       4      3      2      1 
 
25. Koen, että jotkut sanovat yhtä  
ja tarkoittavat toista.          6       5       4      3      2      1 
 
26. Ystävien vierailut eivät 
häiritse perhettämme.          6       5       4      3      2      1 
 
27. En voi luottaa tapaan, jolla 
perheen rahat käytetään.          6       5       4      3      2      1 
 
28. Minun odotetaan pitävän 
samasta ruuasta kuin kaikki 
muutkin.            6       5        4      3       2       1 
 
29. Pitäydyn jokapäiväisissä 
rutiineissani.                                6       5       4      3       2       1 



 

  

 
          Ehdot-    Samaa   Vähän   Vähän    Eri Ehdot- 
          tomasti    mieltä   samaa   eri   mieltä tomasti eri 
         samaa    mieltä    mieltä  mieltä 

            mieltä 
Perheessäni: 
30. Tunnen, että joku välittää 
minusta.                                6       5       4       3       2       1 
 
31. Minulla on lupa omiin             6       5       4       3       2       1 
mielipiteisiin. 
 
32. Olemme läheisiä toisillemme  6       5       4       3       2       1   
 
33. Puhuessani joku kuuntelee 
mitä sanottavaa minulla on.           6       5       4       3       2       1   
 
34. Pidän puoliani.           6       5       4       3       2       1   
 
35. Kun asiat menevät huonosti, 
kokeilemme eri tapoja hoitaa niitä 6       5       4       3       2       1   
 
36. Kysymme, kun emme tiedä      
mitä muut tarkoittavat.                   6       5       4       3       2       1   
 
37. Minun on muistutettava 
toisia tekemään tehtävänsä.            6       5       4       3       2       1  
 
38. En tee asioita joihin kukaan 
ei ole antanut suostumustaan.         6       5       4       3       2       1 
 
39. On tärkeää, että me kaikki 
ajattelemme samalla tapaa.             6       5       4       3       2       1 
 
40. Muut odottavat minun käyt- 
täytyvän tavoilla, joita en  
hyväksy.            6       5       4       3       2       1 
 
41. On helppo muuttaa suun- 
nitelmia.            6       5       4       3       2       1 
 
42. Koen, että teen enemmän 
kuin oman osuuteni töistä.           6       5       4       3       2       1 
 
43. Tunnen yhteishengen 
vallitsevan.            6       5       4       3       2       1 
 
44. Tiedän mitä odottaa muilta 
perheenjäseniltä.            6       5       4       3       2       1 
 
45. Olen yksin.           6       5       4       3       2       1 



 

  

 
           Ehdot-      Samaa     Vähän     Vähän      Eri    Ehdot- 
          tomasti      mieltä     samaa     eri     mieltä    tomasti eri 
            samaa      mieltä      mieltä     mieltä 

              mieltä 
Perheessäni: 
46. Näen päältä, milloin perheen- 
jäsenet ovat poissa tolaltaan.          6          5       4       3       2       1 
 
47.Väärinkäsitysten sattuessa         
puhumme asiasta kunnes se 
selviää.            6          5       4       3       2       1 
 
 
48. Ongelmistani puhuminen 
sekoittaa asioita entisestään           6          5       4       3       2       1 
 
49. Näyttää siltä, että jokin 
menee aina pieleen.          6          5       4       3       2       1 
   
50. Minulla on paikka, jossa  
voin olla yksin.             6          5       4       3       2       1 
 
51. Säännöistä ei jousteta  
minun vuokseni.          6         5       4       3       2       1 
 
52. Annan muiden päättää 
asioistani puolestani.          6         5       4       3       2       1 
 
53. Koen, että perheen 
sääntöjä on vaikea muuttaa.          6         5       4       3       2       1 
 
54. Minun on vaikea sanoa,  
mitä tarkoitan.                                6         5       4       3       2       1 
 
55. Koen, että kukaan ei 
välitä minusta.                    6         5       4       3       2       1 
 
56.En ole läheinen  
kenenkään kanssa.          6        5       4       3       2       1 
 
57. Minulla on ikiomia 
tavaroita, jotka ovat 
ainoastaan minua varten.               6       5       4       3       2       1 
 
58. Tiedämme kuinka 
tavoitamme perheenjäsenet, 
jos siihen on tarve.          6       5       4       3       2       1 
 
59. Olen tyytyväinen  
tapaan, jolla työt tehdään.         6       5       4       3       2       1 



 

  

 
       Ehdot-    Samaa   Vähän   Vähän    Eri Ehdot- 
       tomasti    mieltä   samaa   eri   mieltä tomasti eri 
       samaa    mieltä    mieltä  mieltä 

         mieltä 
Perheessäni: 
 
60. Mielestäni me kaikki 
olemme samanlaisia.        6       5       4       3       2       1 
 
61. Ongelman ilmaantuessa 
kaikki tuntuu kaatuvan päälle.     6       5       4       3       2       1 
 
62. Vältämme ongelmista 
puhumista.         6       5       4       3       2       1 
 
63. En tiedä mitä odottaa 
seuraavalta päivältä.        6       5       4       3       2       1 
 
64. On tärkeää tietää, missä 
perheenjäsenet ovat.        6       5       4       3       2       1 
 
65. Selvitän asiat itsekseni.        6       5       4       3       2       1 
  
66. En pidä töistä, joita 
joudun tekemään.        6       5       4       3       2       1 
 
 
 
 
 
 

Palauttakaa lomakkeet oheisessa kuoressa palautuslaatikkoon, kiitos! 
  
 
 
 
          
  
 
  



 

  

 
                                               
Liite 3. 
 
 
Korrelaatiotaulukko 
 

    
vastaajan   
ikä Yksilöityminen 

Yhteen-
kuuluvuus Joustavuus Pysyvys Viestintä Roolit 

vastaajan ikä Pearsonin 
korrelaatio 1 -,136 -,258(*) -,330(**) -,048 -,275(**) -,177

  Sig. (2-
suuntainen) . ,206 ,015 ,002 ,657 ,010 ,098

  N 89 88 88 88 88 88 88
Yksilöityminen Pearsonin 

korrelaatio -,136 1 ,481(**) ,396(**) ,624(**) ,436(**) ,354(**
)

  Sig. (2-
suuntainen) ,206 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,001

  N 88 92 92 92 92 92 92
Yhteenkuuluvuus Pearsonin 

korrelaatio -,258(*) ,481(**) 1 ,694(**) ,706(**) ,839(**) ,682(**
)

  Sig. (2-
suuntainen) ,015 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000

  N 88 92 92 92 92 92 92
Joustavuus Pearsoin 

korrelaatio -,330(**) ,396(**) ,694(**) 1 ,509(**) ,670(**) ,511(**
)

  Sig. (2-
suuntainen) ,002 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000

  N 88 92 92 92 92 92 92
Pysyvyys Pearsonin 

korrelaatio -,048 ,624(**) ,706(**) ,509(**) 1 ,681(**) ,658(**
)

  Sig. (2-
suuntainen) ,657 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000

  N 88 92 92 92 92 92 92
Viestintä Pearsonin 

korrelaatio -,275(**) ,436(**) ,839(**) ,670(**) ,681(**) 1 ,667(**
)

  Sig. (2-
suuntainen) ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000

  N 88 92 92 92 92 92 92
Roolit Pearsonin 

korrelaatio -,177 ,354(**) ,682(**) ,511(**) ,658(**) ,667(**) 1

  Sig. (2-
suuntainen) ,098 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 .

  N 88 92 92 92 92 92 92
 

*    korrelaation merkitsevyystaso p< 0.05  

**  korrelaation merkitsevyystaso p <0.01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Liite 4. Varianssianalyysi sukupuolen yhteydestä perheen toimintaulottuvuuksiin 
 

  
 
 Anova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    N    Keskiarvo Keskihajonta ( sd)  Minimi Maksimi 
Yksilöityminen nainen 62 4,5381 ,66015 3,09 5,82 
  mies 29 4,3824 ,46885 3,18 5,36 
  yhteensä 91 4,4885 ,60752          3,09 5,82 
Yhteenkuuluvuus nainen 62 4,6804 ,82219 2,64          5,91 
  mies 29 4,7053            ,84188 2,73 5,82 
  yhteensä 91 4,6883 ,82390 2,64 5,91 
Joustavuus nainen 62 3,6008 ,67555 2,00 5,25 
  mies 29 3,4353            ,63353 2,00 4,63 
  yhteensä 91 

 
3,5481 

 
,66347 

 
2,00 

          5,25 

Pysyvyys nainen 62 4,2949 ,83934 2,71 5,71 
  mies 29 4,5025 ,66308 3,00 5,71 
  yhteensä 91 4,3611 ,78977 2,71 5,71 
Viestintä nainen 62 4,4428 ,77812 2,64 6,00 
  mies 29 4,4577 ,80490 2,45          5,73 
  yhteensä 91 4,4476 ,78229 2,45 6,00 
Roolit nainen 62 3,7379 ,77689 1,92 5,33 
  mies 29 4,1322 ,62461 2,00 5,17 
  yhteensä 91 3,8636 ,75139 1,92 5,33 

  Vaihtelun lähde Neliösummat 
vapaus-
aste (df) 

Keskineliö (Mean 
Square) F 

p 
 (significance) 

joustavuus Ryhmien välinen ,554 1 ,554 1,263 ,264
  Ryhmien sisäinen 39,067 89 ,439   
  Kokonais 39,621 90     
yksilöityminen Ryhmien välinen ,505 1 ,505 1,345 ,249
  Ryhmien sisäinen 33,416 89 ,375   
  Kokonais 33,921 90     
yhteenkuuluvuus Ryhmien välinen ,009 1 ,009 ,014 ,907
  Ryhmien sisäinen 61,151 89 ,687   
  Kokonais 61,160 90     
pysyvyys Ryhmien välinen ,911 1 ,911 1,463 ,230
  Ryhmien sisäinen 55,429 89 ,623   
  Kokonais 56,340 90     
viestintä Ryhmien välinen ,004 1 ,004 ,006 ,940
  Ryhmien sisäinen 54,952 89 ,617   
  Kokonais 54,955 90     
roolit Ryhmien välinen 3,095 1 3,095 5,735 ,019
  Ryhmien sisäinen 48,040 89 ,540   
  Kokonais 51,136 90     



 

  

 
Liite 5. Varianssianalyysi vastaajan koulutuksen yhteydestä perheen toimintaulottuvuuksiin 
  

     N Keskiarvo  Keskihajonta (sd)  
           

Minimi Maksimi 
Yksilöityminen perusaste 19 4,4115 ,56964 3,36 5,64
  keskiaste 26 4,4301 ,62327 3,18 5,73
  alin korkea-aste 27 4,6465 ,66630 3,09 5,82
  korkeakouluaste 20 4,4273 ,52190 3,64 5,45
  Yhteensä 92 4,4891 ,60420 3,09 5,82
Yhteenkuuluvuus perusaste      19       4,5407 1,05864 2,64 5,82
  keskiaste 26 4,7692 ,73686 2,91 5,91
  alin korkea-aste 27 4,7273 ,76891 2,73 5,73
  korkeakouluaste 20       4,7091 ,79231 3,27 5,82
  Yhteensä 92 4,6966 ,82325 2,64 5,91
Joustavuus perusaste 19 3,3487 ,75183 2,00 4,38
  keskiaste 26 3,5144 ,61981 2,63 5,25
  alin korkea-aste 27 3,8333 ,60447 2,50 4,88
  korkeakouluaste 20 3,3750 ,60426 2,00 4,63
  Yhteensä 92 3,5435 ,66129 2,00 5,25
Pysyvyys perusaste 19 4,2105 ,92136 2,86 5,71
  keskiaste      26 4,3571 ,81841 3,00 5,57
  alin korkea-aste 27 4,5132 ,57589 3,57 5,43
  korkeakouluaste 20 4,3286 ,87831 2,71 5,71
  Yhteensä 92 4,3665 ,78712 2,71 5,71
Viestintä perusaste 19 4,3206 ,80481 2,64 5,36
  keskiaste 26 4,4476 ,75182 3,27 6,00
  alin korkea-aste 27 4,5522 ,70550 2,64 5,55
  korkeakouluaste 20 4,4500 ,91647 2,45 5,73
  Yhteensä 92 4,4526 ,77947 2,45 6,00

Roolit perusaste 19 3,8026 ,89374 2,33 5,33
  keskiaste 26 4,0833 ,61101 2,67 5,17
  alin korkea-aste 27 3,7994 ,66877 2,58 5,08
  korkeakouluaste 20 3,7333 ,85052 1,92 4,92
  Yhteensä 92 3,8659 ,74760 1,92 5,33

 
 
 
 
    jatkuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   jatkuu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vaihtelun lähde Neliösummat 
vapausaste 

(df) 
Keskineliö 

(Mean square) F 
p 

(significance) 
Yksilöityminen Ryhmien välinen ,950 3 ,317 ,864 ,463
  Ryhmien sisäinen 32,270 88 ,367   
  Kokonais 33,221 91     
Yhteenkuuluvuus Ryhmien välinen ,628 3 ,209 ,302 ,824
  Ryhmien sisäinen 61,046 88 ,694   
  Kokonais 61,674 91     
Joustavuus Ryhmien välinen 3,579 3 1,193 2,899 ,039
  Ryhmien sisäinen 36,216 88 ,412   
  Kokonais 

39,795 91     

Pysyvyys Ryhmien välinen 1,075 3 ,358 ,570 ,636
  Ryhmien sisäinen 55,305 88 ,628   
  Kokonais 56,380 91     
Viestintä Ryhmien välinen ,600 3 ,200 ,322 ,810
  Ryhmien sisäinen 54,689 88 ,621   
  Kokonais 55,289 91     
Roolit Ryhmien välinen 1,776 3 ,592 1,061 ,370
  Ryhmien sisäinen 49,084 88 ,558   
  Kokonais 50,861 91     



 

  

 
Liite 6. Varianssianalyysi vastaajan työtilanteen yhteydestä perheen toimintaulottuvuuksiin 
 

     N Keskiarvo  Keskihajonta (sd)  Minimi  Maksimi 
Yksilöityminen työtön alle 3kk 45 4,5657 ,65034 3,09 5,73 
  työtön 3 - 12kk 21 4,4632 ,51978 3,64 5,64 
  työtön yli 12kk 23 4,4466 ,54332 3,64 5,82 
  ei työtön 3 3,8485 ,76241 3,36 4,73 
  Yhteensä 92 4,4891 ,60420 3,09 5,82 
Yhteenkuuluvuus työtön alle 3kk 45 4,9434 ,66981 3,27 5,91 
  työtön 3 - 12kk 21 4,5974 ,87461 2,64 5,82 
  työtön yli 12kk          23 4,4111 ,86325 2,64 5,82 
  ei työtön 3 3,8788 1,30585 2,91 5,36 
  Yhteensä 92 4,6966 ,82325 2,64 5,91 
Joustavuus työtön alle 3kk 45 3,7750 ,62078 2,00 5,25 
  työtön 3 - 12kk 21 3,3452 ,56721        2,13 4,38 
  työtön yli 12kk 23 3,3261 ,69672 2,00 4,88 
  ei työtön 3 3,1250 ,66144 2,63 3,88 
  Yhteensä 92 3,5435 ,66129         2,00 5,25 
Pysyvyys työtön alle 3kk 45 4,5778 ,67348 3,14 5,71 
  työtön 3 - 12kk 21 4,2041 ,83857 3,00 5,57 
  työtön yli 12kk 23 4,2112 ,82501 2,71 5,71 
  ei työtön 3 3,5238 1,03345 2,86 4,71 
  Yhteensä 92 4,3665 ,78712 2,71 5,71 
Viestintä työtön alle 3kk 45 4,6424 ,66364 3,36 5,73 
  työtön 3 - 12kk 21 4,3896 ,88754 2,45 6,00 
  työtön yli 12kk 23 4,1976 ,81848 2,64 5,45 
  ei työtön 3 4,0000 ,89535 3,27 5,00 
  Yhteensä 92 4,4526 

 
,77947 

 
2,45 

 
6,00 

Roolitsummakeskiarvo3 työtön alle 3kk 45 4,0389 ,64881 2,67 5,08 
  työtön 3 - 12kk 21 3,7937 ,78245 2,00 5,17 
  työtön yli 12kk 23 3,6341 ,83777 1,92 5,33 
  ei työtön 3 3,5556 ,91414 2,83 4,58 
  Yhteensä 92 3,8659 ,74760 1,92 5,33 

 
   
   jatkuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   jatkuu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vaihtelun lähde Neliösummat 
vapausaste 

(df) 
Keskineliö 

(Mean Square) F 
p 

(significance). 
Yksilöityminen Ryhmien välinen 1,550 3 ,517 1,436 ,238
  Ryhmien sisäinen 31,670 88 ,360   
  Kokonais 33,221 91     
Yhteenkuuluvuus Ryhmien välinen 6,830 3 2,277 3,653 ,016
  Ryhmien sisäinen 54,844 88 ,623   
  Kokonais 61,674 91     
Joustavuus Ryhmien välinen 4,850 3 1,617 4,071 ,009
  Ryhmien sisäinen 34,945 88 ,397   
  Kokonais 

39,795 91     

Pysyvyys Ryhmien välinen 5,248 3 1,749 3,011 ,034
  Ryhmien sisäinen 51,132 88 ,581   
  Kokonais 56,380 91     
Viestintä Ryhmien välinen 3,815 3 1,272 2,174 ,097
  Ryhmien sisäinen 51,474 88 ,585   
  Kokonais 55,289 91     
Roolit Ryhmien välinen 2,981 3 ,994 1,827 ,148
  Ryhmien sisäinen 47,879 88 ,544   
  Kokonais 50,861 91     



 

  

Liite 7. Varianssianalyysi puolison koulutuksen yhteydestä perheen toimintaulottuvuuksiin
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vaihtelun lähde Neliösummat 

vapausaste 
(df) 

Keskineliö 
(Mean Square) F 

 
p 

(significance) 
Yksilöityminen Ryhmien sisäinen 1,633 3 ,544 1,462 ,231
  Kokonais 31,282 84 ,372   
  Kokonais 32,915 87     
Yhteenkuuluvuus Ryhmien välinen 3,292 3 1,097 1,600 ,195
  Ryhmien sisäinen 57,592 84 ,686   
  Kokonais 60,884 87     
Joustavuus Ryhmien välinen 1,970 3 ,657 1,604 ,194
  Ryhmien sisäinen 34,387 84 ,409   
  Kokonais 

36,357 87     

Pysyvyys Ryhmien välinen 3,746 3 1,249 2,047 ,113
  Ryhmien sisäinen 51,240 84 ,610   
  Kokonais 54,986 87     
Viestintä Ryhmien välinen 2,131 3 ,710 1,129 ,342
  Ryhmien sisäinen 52,832 84 ,629   
  Kokonais 54,962 87     
Roolit Ryhmien välinen 3,422 3 1,141 2,223 ,091
  Ryhmien sisäinen 43,105 84 ,513   
  Kokonais 46,528 87     



 

  

Liite 8. Varianssianalyysi puolison työtilanteen yhteydestä perheen toimintaulottuvuuksiin
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vaihtelun lähde   Neliösummat 
vapausaste 

(df) 
keskineliö 

(Mean Square) F 
p 

(significance) 
Yksilöityminen Ryhmien välinen 2,341 3 ,780 2,166 ,098
  Ryhmien sisäinen 30,618 85 ,360   
  Kokonais 32,958 88     
Yhteenkuuluvuus Ryhmien välinen 1,551 3 ,517 ,741 ,531
  Ryhmien sisäinen 59,337 85 ,698   
  Kokonais 60,889 88     
Joustavuus Ryhmien välinen 1,236 3 ,412 ,994 ,400
  Ryhmien sisäinen 35,227 85 ,414   
  Kokonais 

36,463 88     

Pysyvyys Ryhmien välinen 4,446 3 1,482 2,460 ,068
  Ryhmien sisäinen 51,197 85 ,602   
  Kokonais 55,643 88     
Viestintä Ryhmien välinen ,909 3 ,303 ,477 ,699
  Ryhmien sisäinen 54,060 85 ,636   
  Kokonais 54,969 88     
Roolit Ryhmien välinen 1,865 3 ,622 1,175 ,324
  Ryhmien sisäinen 44,953 85 ,529   
  Kokonais 46,818 88     



 

  

Liite 9. Varianssianalyysi perheenjäsenten lukumäärän yhteydestä perheen toimintaulottu-
vuuksiin  
  

   Vaihtelun lähde Neliösummat 
vapausaste 

(df) 
keskineliö 

(Mean Square) F 
p 

(significance) 
Yksilöityminen Ryhmien välinen ,725 2 ,362 ,993 ,375
  Ryhmien sisäinen 32,496 89 ,365   
  Kokonais 33,221 91     
Yhteenkuuluvuus Ryhmien välinen ,246 2 ,123 ,178 ,837
  Ryhmien sisäinen 61,428 89 ,690   
  Kokonais 61,674 91     
Joustavuus Ryhmien välinen ,349 2 ,174 ,394 ,676
  Ryhmien sisäinen 39,446 89 ,443   
  Kokonais 

39,795 91     

Pysyvyys Ryhmien välinen ,803 2 ,401 ,643 ,528
  Ryhmien sisäinen 55,577 89 ,624   
  Kokonais 56,380 91     
Viestintä Ryhmien välinen ,518 2 ,259 ,421 ,658
  Ryhmien sisäinen 54,771 89 ,615   
  Kokonais 55,289 91     
Roolit Ryhmien välinen 2,757 2 1,379 2,551 ,084
  Ryhmien sisäinen 48,103 89 ,540   
  Kokonais 50,861 91     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Liite 10. Varianssianalyysi lasten iän yhteydestä perheen toimintaulottuvuuksiin 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vaihtelun lähde Neliösummat 
vapausaste 

(df) 
Keskineliö 

(Mean Square) F 
p 

(significance) 
Yksilöityminen Ryhmien välinen ,004 1 ,004 ,010 ,921
  Ryhmien sisäinen 33,217 90 ,369   
  Kokonais 33,221 91     
Yhteenkuuluvuus Ryhmien välinen 3,354 1 3,354 5,176 ,025
  Ryhmien sisäinen 58,320 90 ,648   
  Kokonais 61,674 91     
Joustavuus Ryhmien välinen 4,069 1 4,069 10,250 ,002
  Ryhmien sisäinen 35,726 90 ,397   
  Kokonais 

39,795 91     

Pysyvyys Ryhmien välinen ,003 1 ,003 ,004 ,948
  Ryhmien sisäinen 56,377 90 ,626   
  Kokonais 56,380 91     
Viestintä Ryhmien välinen ,944 1 ,944 1,564 ,214
  Ryhmien sisäinen 54,345 90 ,604   
  Kokonais 55,289 91     
Roolit Ryhmien välinen 1,203 1 1,203 2,180 ,143
  Ryhmien sisäinen 49,658 90 ,552   
  Kokonais 50,861 91     



 

  

Liite 11. Suomalaisten perhedynamiikkatutkimusten osioiden keskiarvojen vertailu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulottuvuudet 
 
 
 
 
 
 

Työttömät 
lapsiperheet 
 
 
 
ka          sd 
 

Paavilainen1998 
(tavallinen 
lapsiperhe) 
 
 
ka                  sd 

Vuorio 1997 
( saamelaisten 
perhedynamiikka) 
 
 
ka                   

Junkkari 1999 
(kouluikäisten 
 lasten perheet) 
 
 
ka           sd 

Kanervisto 2000 
(keuhkoahtaumatautia 
sairastavan perheet) 
 
 
ka                 sd 

Sorsa 2004 
(syöpää sairastavien 
lasten perheet) 
 
 
ka                  sd 

Joronen 2005 
(Nuorten perheet, 
vanhempien 
arvio) 
 
ka      

Yksilöityminen 4.5        0.6 4.9                0.5 4.4 4.2         0.4 4.5                 0.6 4.8                 0.7 4.8 

Yhteenkuuluvuus 4.7        0.8 5.2                0.5 4.9 5.1         0.7 5.2                 0.7 5.0                 0.8 5.3 

Joustavuus 3.5        0.7 4.1                0.5 4.0 4.1         0.7 4.4                 0.6 4.0                 0.6 4.1 

Pysyvyys 4.4        0.8 4.9                0.5 4.5 4.7         0.5 4.7                 0.6 4.5                 0.6 5.0 

Viestintä 4.5        0.8 4.9                0.6 4.7 4.8         0.4 4.7                 0.8 4.5                 0.7 4.9 

Roolit 3.9        0.7 4.2                0.7 4.2 4.0         0.5 4.3                 0.8 4.0                 0.7 4.1 


