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TILASTOINNIN TARKENTAMINEN PELASTAKAA LAPSET RY:SSÄ

Tutkimus 
tukiperhetoiminnasta 
puutteellista
Tukiperhetoimintaa on pyöritetty jo 30 vuotta, 
mutta saatavilla on vähäisesti tietoa siitä, mihin 
teorioihin tai käytäntöihin toiminta perustuu 
(Suomen kulttuurirahasto, 2016). Erityisesti 
pitkittäis- ja vaikuttavuustutkimuksen puutteen 
huomioon ottaen on mielenkiintoista, kuinka 
hyödyllisenä tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa 
Suomessa pidetään (Moilanen, 2015). 

Ydinperhenormi 
työskentelyn 
taustalla?
Vapaaehtoisen tukihenkilön tärkeimmäksi 
resurssiksi katsotaan mahdollisuus tukea lasta tai 
nuorta normaalisuuden tarjoamisen kautta. 
”Tavallisen” arjen jakaminen ”tavallisen” aikuisen 
kanssa nähdään tehokkaana lastensuojelun 
välineenä. Normaaliuden määrittelevät 
tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa ylläpitävät 
tahot. Se voidaan tulkita sellaiseksi kulttuurisen 
pääoman muodoksi, jota lasten kanssa toimivat 
ammattilaistahot eivät voi omassa käytännön 
työssään tuottaa lasten käytettäväksi. 
Tukihenkilötoiminta puolestaan perustuu 
sellaiselle ajatukselle, että tukihenkilöiden lapsille 
tarjoama normaalisuus on muunnettavissa lasten 
käyttöön niin sanotuiksi perheresursseiksi, joita 
heillä ei oleteta olevan (riittävästi) omassa 
perheessään. Tukihenkilötoiminnalla tavoiteltu 
normaalius perustuu ydinperhemallin mukaisiin 
perhesuhteisiin, ja tavallista lapsuutta ajatellaan 
elettävän ydinperheen varaan rakentuvissa 
ihmissuhteissa (Moilanen 2015.)

Sukupuolierot 
aineistossa
Tällä hetkellä tyttöjen on helpompi päästä
mukaan tukiperhetoimintaan, sillä 61% 
rauenneista hakemuksista on poikien, kun taas
tukiperheissä käyvien lasten sukupuolijakauma
on tasainen. Äidin rooli korostuu yhteydepitäjänä
järjestöön sekä äidin jaksamisen tukeminen näkyi
raunneiden hakemusten syiden taustalla. 
Sukupuolijakauman huomioon ottaen
ydinperhemalliin nojautuminen saattaa lisätä

yksinhuoltaja- ja uusioperheiden vanhempien
taakkaa ja marginalisoitumista. Tarvittaisiin lisää
tutkimusta ja näyttöä tukiperhetoiminnan tueksi.

Uusi tilastointipohja
1. Asumispaikkaan ja kunnan tai 
sosiaalitoimen päätöksiin liittyvät syyt
• Kunta vaihtaa palveluntuottajaa tai tukiperhe on 

löytynyt kunnan kautta
• Hakemus on rauetettu kaupungin päätöksellä
• Perhe ja/tai lapsi on muuttanut toiselle 

paikkakunnalle
• Lapsi on sijoitettu
2. PELA ei löytänyt tukiperhettä
• Tukiperhejonossa yli 2 vuotta, ei löytynyt 

sopivaa perhettä
• Kunnassa ei vapaita tukiperheitä
3. Ei tarvetta tukiperheelle
• Ei tarvetta enää
• Perheen läheisverkostojen tuki kohentunut
• Lapsen ikä (kasvanut vanhemmaksi)
• Muita palveluita tarpeeksi
• Perheen tilanne parantunut
4. Epäsopiva tukimuoto
• Tukiperhe ei riittävä tai sopiva tukimuoto
• Epäluottamus tai ristiriitainen suhtautuminen 

tukiperhetoimintaa kohtaan
• Liikaa muutoksia lapsen elämässä
• Lapsi ei halua tukiperheeseen
5. Ei tietoa

Laadulliseen analyysin perustuva ehdotus
uudeksi tilastointipohjaksi järjestölle. 
Mahdollisuus valita 1-3 syytä.

Katkeilevat 
palveluketjut
Ylivoimaisesti suurimmat syyt koko aineistossa 
tukiperhehakemusten raukeamiselle liittyivät 
teemaan kaksi, eli asumispaikan muutokseen, 
kunnan päätökseen tai sosiaalitoimeen liittyvät 
syyt (41,3%). Näistä suurin, ja koko aineiston 
suurin yksittäinen syy oli se, että kunta vaihtoi 
palveluntuottajaa (16,4% koko aineistosta). 
Tämä selittyy aineiston suurimman 
aluetoimiston, Jyväskylän, tilanteella, vaikka 
muissakin kunnissa tämä näyttäytyi tärkeänä 
syynä. Jyväskylän kunta päätti lyhyellä 
varoitusajalla siirtää tukiperhettä odottavien 
lasten hakemukset omaan yksikköönsä 
taloudellisista syistä. Tässä tapauksessa 
asiakkaalla ei ollut mahdollisuutta valita 
käytettävistä palveluista, eikä asiakkaan oikeus 
tiedonsaantiin toteutunut. Yllättävällä 
palveluntarjoajan vaihtamisella myös järjestön 
työtä valuu hukkaan, asiakkaan palveluketju 
pirstaloituu ja tiedonkulku katkeaa.

Tulevaisuus?
SOTE-uudistuksen yhtenä tärkeimmistä 
tavoitteista on tasa-arvoisuuden parantaminen 
sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa ja 
saavutettavuudessa asiakkaiden 
valinnanvapauden kautta. Kolmannen sektorin 
palveluntuottajien ja asiakkaiden kannalta SOTE-
uudistuksessa on siis paljon mahdollisuuksia, 
etenkin mikäli kuntien mielivaltaisilta vaikuttavat 
tai pelkistä säästösyistä tehdyt päätökset jäävät 
sen myötä pois. Uudistuksen tavoitteena on ottaa 
käyttöön kaikista tehokkaimmat ja 
vaikuttavimmat palvelut ja toiminnot (Haavisto ja 
Kananoja 2016). Tässä korostuu laadunvalvonnan 
merkitys, mikä tarkoittaa tilausta laadukkaille 
mittareille ja vaikuttavuustutkimukselle. 
Ihanteellista olisi, mikäli eri palveluntuottajat 
yhtenäistäisivät tiedonkeruutyökalujaan ja 
keräisivät aktiivisesti ja läpinäkyvästi 
raportoimalla palautetta toiminnastaan niin, että 
tulokset olisivat vertailukelpoisia. Oikeastaan 
SOTE-uudistuksen periaatteiden toteutumisen 
mahdollistamiseksi tämä olisi myös 
välttämätöntä, mutta nykyisillä lastensuojelun ja 
tukiperhetoiminnan palveluntarjoajien 
resursseilla ehkäpä käytännössä mahdotonta. 
Tuottaakseen säästöjä SOTE-uudistus edellyttäisi 
siis alkutaipaleelleen lisäinvestointeja. 
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