
Alkusanat

Perhetyötä ja perhetyöntekijöitä tapaa monissa eri yhteyksis-
sä. Perhetyöntekijä voi työskennellä päivähoidossa, lastensuo-
jelulaitoksessa tai yhtä hyvin neuvolassa. Lastensuojelun per-
hetyöntekijän työ voi olla perheiden kotiin suunnattua palve-
lua tai perhetyöntekijän vastaanotolla käytävää keskustelua. 
Perhetyön tekemisen mallit ja toiminnat ovat siis hyvin moni-
naisia. Samoin on myös työnimikkeiden kirjavuus: perheiden 
tukemiseen tähtäävää työtä voidaan tehdä esimerkiksi avopal-
velutyöntekijän tai perheohjaajan työnimikkeillä.

Kuluneiden kymmenen vuoden aikana lastensuojelun avo-
huollon asiakkaiden määrä on yli kaksinkertaistunut. Samal-
la ovat kuitenkin lisääntyneet myös avohuollon tukitoimenpi-
teet, jotka ovat ensisijainen lasten auttamisen muoto. Avohuol-
lon tukitoimenpiteenä perhetyötä tarjotaan jo 75 prosentissa 
Suomen kunnista. Useat muut kunnat suunnittelevat perhe-
työn käynnistämistä.

Perhetyöstä voidaan siis sanoa tulleen hyvä ja tuloksellinen 
perheiden hyvinvointia lisäävä työmuoto, jonka avulla voi-
daan myös säästää lastensuojelun kustannuksissa.

Perhetyöntekijät ovat kokeneet tarpeelliseksi verkostoi-
tua ja tavata samaa työtä tekeviä eri puolelta Suomea. Perhe-
työntekijöiden tapaamisen foorumiksi on vakiintunut Valta-
kunnalliset perhetukipäivät. Nämä perhetyöntekijöiden omat 
neuvottelupäivät ovat lähteneet liikkeelle pienestä alusta – 
muutaman kymmenen hengen työkokouksesta Lahdesta – ja 
kasvaneet yli 300 osallistujan foorumiksi, jossa perhetyön am-
mattilaiset voivat keskustella työstään ja saada ajankohtaista 
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4  •  Voimaa perhetyöhön

koulutustietoa. Lokakuussa 2005 perhetyöntekijät kokoontu-
vat 9. perhetukipäiville Jyväskylään tämän kirjan nimen mu-
kaisesti lisäämään ja saamaan ”Voimaa perhetyöhön” sekä 
keskustelemaan tukemisesta arjen työssä ja vahvistamaan am-
matillisia verkostoja.

Perhetyö on työmuotona niin moni-ilmeinen, että sen ki-
teyttäminen yhteen kirjaan lienee mahdoton tehtävä. Tämän 
kirjan artikkeleiden kirjoittajat tarkastelevat kukin perhetyö-
tä ja perhetyössä läsnä olevia ilmiöitä omista näkökulmistaan. 
Sen vuoksi kirjasta muodostuu mielenkiintoinen ja ajankoh-
tainen kuva nykypäivän perhetyöstä. Kirja soveltuu työväli-
neeksi ja keskustelun herättäjäksi perhetyötä tekeville tahoille 
ja myös opiskelumateriaaliksi erilaisiin koulutuksiin.

”Voimaa perhetyöhön – arjen tuki ja ammatilliset verkos-
tot” -kirjan toimittaminen on ollut tiivis ja vaiheikas proses-
si. Suuri kiitos kuuluu kaikille innostuneille kirjoittajille, joiden 
kesälomasuunnitelmia artikkelin kirjoittaminen on varmasti se-
koittanut. Kirjan artikkeleita ovat lisäksi kommentoineet opet-
tajiensa Tuula-Leena Raiskin ja Pia Lahtisen johdolla Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulun Perhetyön erikoistumisopintojen 
opiskelijat. Siitä suuri kiitos heille.

Perhetyön arjesta eivät haasteet lopu. Kirjan artikkeleiden 
myötä haluan toivottaa kaikille perhetyötä tekeville voimaa 
perhetyöhön.
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