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Tuen tarpeen syyt – käytäntötutkimus 

tukiperhehakemuksiin kirjatuista syistä tuen 

tarpeelle
TUTKIMUKSEN KONTEKSTI

Tässä käytäntötutkimuksessa tutkittiin 
tukiperhehakemuksiin kirjattuja syitä tuen 
tarpeelle sekä sitä, kohtaavatko hakemisen 
syyt ja tarjottava tuki. Pyrimme 
selvittämään, minkälaisia syitä perheet itse 
ja sosiaalialan viranomaiset tuovat esiin 
tukiperheen hakemisprosessissa. 

Käytäntötutkimuksemme paikantui 
Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoimintaan. 
Pelastakaa Lapset tarjoaa Suomessa 
esimerkiksi tukihenkilö- ja 
tukiperhetoimintaa, adoptioneuvontaa, 
lomakoteja, lastenkoteja ja perhehoitoa. 

Tukiperhetoiminta on suosittu 
lastensuojelun avohuollon tukitoimi ja 
uuden sosiaalihuoltolain myötä palvelua 
tarjotaan myös ennaltaehkäisevästi ilman 
lastensuojelun asiakkuutta. 
Tukiperhetoiminnassa koulutetut 
vapaaehtoiset ottavat lapset sovitusti 
kotiinsa. Tukiperhehakemuksia on jonossa 
alati kasvava määrä ja odotusaika on pitkä. 
Tukiperhetoiminnasta on suosiosta 
huolimatta tehty vain vähän tutkimusta. 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa 
tietoa tukiperhetoiminnasta, sillä tutkimus 
tukiperhetoiminnasta on vähäistä. 
Työyhteisön näkökulmasta tästä 
tutkimuksesta nouseva tieto on arvokasta 
jatkotutkimuksen sekä tukiperhetoiminnan 
kehittämisen kannalta. Jatkotutkimuksen 
aiheina on esimerkiksi resurssien 
kohdistamiseen liittyen se, miksi 
tukiperhehakemukset raukeavat. 

Tutkimus ja jatkotutkimus ovat 
näkemyksemme mukaan hyödyllistä 
Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan 
suunnittelulle, tukiperhettä hakeville 
perheille ja sitä myöten perheiden lapsille, 
joiden hyvää tukiperhetoiminnalla 
tavoitellaan. Syiden kokoaminen tekee 
näkyväksi myös lastensuojelun kentällä 
olevaa tietoa perhepalveluita tarvitsevien 
perhetilanteista ja tuen tarpeen syistä. 

AINEISTO JA ANALYYSI

Tutkimuksen aineisto koostuu Pelastakaa 
Lapset ry:n kahden aluetoimiston 65:sta 

tukiperhehakemuksesta. Hakemuksista 
valittiin ne, joissa on sekä tukiperhettä 
hakevan perheen, että työntekijän 
perustelut palvelun hakemiselle. 

Tutkimuksen metodi on sisällönanalyysi. 
Tutkimuksessa analysoitiin 
tukiperhehakemuksiin kirjatut tuen tarpeen 
syyt. Syyt teemoiteltiin vanhempien 
kohdalla kymmeneen ja työntekijöiden 
kohdalla neljääntoista luokkaan. 
Hyödynsimme aineiston analyysissä myös 
sisällön erittelyä, joten olemme analysoineet 
myös määrällisiä tuloksia. 

TULOKSET

Tukiperhehakemuksissa suurimmiksi 
teemoiksi nousivat seuraavat syyt: 

1. Vanhemman jaksamisen pulmat  
2. Tukiverkoston puute 
3. Yksinhuoltajuus tai lapsesta yksin 

huolehtimisen haasteet
4. Vanhemman oman ajan tarve

Perheiden ja työntekijöiden kirjaamissa 
syissä näkyy, että vanhempiin kohdistuu 
paljon kuormitusta ja perhe tarvitsee 
jaksavia ihmisiä tueksi. Tukiperheen 
hakeminen perheelle näyttäytyi keinona 
tukea vanhemmuutta, jotta perheeseen ei 
syntyisi suuria sosiaalisia ongelmia, jotka 
vaatisivat vankempia tukitoimia. 

Lapsiin liittyviä syitä oli 
tukiperhehakemuksissa vähemmän kuin 
vanhemmuuteen liittyviä syitä. Yleisimmät 
lapseen liittyvät syyt perheiden ja 
työntekijöiden kirjauksissa olivat: 

1. Haastava lapsi
2. Lapselle turvallinen ympäristö
3. Lapselle kokemuksia
4. Lapselle sosiaalista verkostoa

Työntekijöiden ja perheiden kirjaamat syyt 
erosivat toisistaan siten, että vanhemmat 
kirjasivat lapseen liittyviä syitä vähemmän 
kuin työntekijät. 

Tutkimuksessa selvisi, että tukiperheen 
hakemisen syiden kirjo on laaja. Samalla 
näyttäytyi, että vapaaehtoisiin toimijoihin 
kohdistuu paljon toiveita ja 

tukiperhetoiminta nähdään palveluna, joka 
pystyy vastaamaan monenlaisiin tuen 
tarpeisiin. 

IDEAT KEHITTÄMISEEN

Tukiperhetoiminnan kehittämisen kannalta 
tärkeää on, että kunnan työntekijöiden ja 
tukiperhetoiminnan työntekijöiden kesken 
käydään keskustelua siitä, minkälaisiin 
tarpeisiin tukiperhetoiminnalla pyritään 
vastaamaan. Työntekijöillä ja perheillä tulisi 
olla ajankohtaista ja selkeää tietoa siitä, 
minkälainen palvelu tukiperhetoiminta on 
ja kenelle sitä tarjotaan.

Syitä analysoidessamme huomasimme sen, 
että tukiperhelomake on tärkeässä roolissa 
tukiperheestä päätettäessä. Se sisältää 
paljon konkreettisia kysymyksiä esimerkiksi 
lapsen taidoista, syömisestä ja 
nukkumisesta. Kyseiset tiedot ovat tärkeitä, 
kun lapsi aloittaa vierailut tukiperheessä.
Pohdimme kuitenkin voisiko lomakkeessa
olla tarkempia kysymyksiä perheen ja 
vanhempien arjesta ja siihen liittyvistä
haasteista. Tarkemmat kysymykset tuen 
tarpeen syistä voisivat selkeyttää seulontaa, 
kun päätetään kenelle lapselle 
tukiperhesuhde aloitetaan. Näin tuen ja sen 
hakemisen syiden kohtaamisen 
varmistaminen voisi helpottua ja olisi 
mahdollista miettiä, onko juuri tukiperhe 
oikea ja riittävä palvelu perheelle.
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