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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tässä Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen syventäviin opintoihin kuuluvassa käy-

täntötutkimuksessamme perehdymme kvalitatiivista sisällönanalyysiä käyttäen Suomen Pe-

lastakaa Lapset ry:n tukiperhehakemuksiin. Teemme tutkimuksemme Pelastakaa Lapset ry:n 

Etelä-Suomen aluetoimistossa, Helsingin toimipisteessä. Keskitymme hakemuksiin kirjattui-

hin tukiperheen hakemisen syihin. Sekä tukiperhettä hakeva vanhempi tai vanhemmat, että 

perheen sosiaalialan työntekijä ovat kirjanneet hakemuksiin omat näkemyksensä hakemisen 

syistä. 

 
Käymme tässä työssämme ensin lyhyesti läpi tutkimuksemme työyhteisön ja tukiperhetoi-

minnan taustan sekä aiemman tutkimuksen aiheesta. Sitten käymme läpi tutkimuksen meto-

din ja teoreettisen viitekehyksen käytäntötutkimuksessa ja sisällönanalyysissä. Seuraavaksi 

esittelemme käyttämämme aineiston, aineiston analyysin ja tulokset. Lopuksi pohdimme tu-

losten laatua, luotettavuutta ja niiden mahdollista merkitystä työyhteisölle. 

  

1.2 Työyhteisö, tukiperhetoiminta ja aiempi tutkimus aiheesta!

Käytäntötutkimuksemme paikantuu Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoimintaan. Suomen Pe-

lastakaa Lapset -järjestö on perustettu vuonna 1922 ja se on nykyään osa kansainvälistä lasten 

oikeuksiin ja lasten aseman parantamiseen keskittynyttä Save the Children -järjestöä. Pelas-

takaa Lapset tarjoaa Suomessa esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, adoptioneu-

vontaa, lomakoteja, lastenkoteja ja perhehoitoa (Pelastakaa lapset 2015). 

 
Yksi tärkeä Pelastakaa Lapset -järjestön palvelumuoto on tukiperhetoiminta. Se on Suomessa 

ja muissa Pohjoismaissa suosittu tukitoimi perheille. Suomessa tukiperhetoiminnan juuret 

ovat historiallisesti moninaiset. Vuoden 1983 lastensuojelulain (683/1983) mukainen tuki-

perhetoiminta voitiin käsitteellistää ja järjestää joko lyhytaikaisena lastensuojelun perhehoi-

don sijoituksena tai lyhytaikaisena lapsen hoitona toimeksiantosopimuksella. Tukiperhetoi-

minta paikallistui vahvasti niin sovellettavien lakien kuin sosiaalityön prosessien osalta las-

tensuojelun sijoituksiin ja perhehoitoon. Toisaalta tukiperhetoiminta voitiin käsitteellistää 
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vapaaehtoisten maallikoiden tarjoamana apuna erinäisiin perheiden jaksamista heikentänei-

siin tilanteisiin. Täten sitä voidaan pitää 1930-luvulla käynnistyneen järjestövetoisen loma-

kotitoiminnan perillisenä. (Haulivuori 2015, 5–10; Matilainen 2008, 60–65.) 

 
Nykyisin tukiperhe voi olla lastensuojelun avohuollon tukitoimena tarjottava palvelu. Tuki-

perhe voi uuden sosiaalihuoltolain (2014/1301) myötä olla myös ennaltaehkäisevä, lasten-

suojelun asiakkuudesta riippumaton palvelu. Kunnat voivat järjestää tukiperhetoimintaa itse 

tai se voidaan hankkia ostopalveluna kolmannelta sektorilta. Pelastakaa Lapset ry on yksi 

kunnille ostopalveluita tarjoava järjestö. 

 
Tukiperhetoiminnalla pyritään helpottamaan lapsen ja perheen elämää tilanteissa, joissa van-

hempien voimavarat ovat heikentyneet. Tukiperhetoiminta pohjautuu pääosin koulutettuihin 

vapaaehtoisiin, jotka ottavat sovitusti tuettavat lapset kotiinsa. Lapsen ja tukiperheen tuki-

perhesuhteen kesto vaihtelee, keskimäärin tukiperhesuhde jatkuu 2–4   vuotta. Tavallista on, 

että lapsi viettää tukiperheessä yksi tai kaksi viikonloppua kuukaudessa. Tukiperhetoiminta 

on pääasiassa suunnattu 3–12 -vuotiaille lapsille, mutta toimintaa on kehitetty myös pienim-

mille, yli 1-vuotiaille lapsille. Tukiperhesuhde päättyy pääsääntöisesti, kun tukiperhetoimin-

nan ei katsota enää tukevan ja auttavan asiakasta. Lisäksi tukiperhetoiminta perustuu asiak-

kaan vapaaehtoisuuteen, joten asiakas voi päättää suhteen halutessaan. (Lastensuojelun käsi-

kirja 2015; Pelastakaa Lapset 2014, 17.) 

 
Tukiperhetoiminta nähdään palveluna, joka pystyy tehokkaasti vastaamaan lapsiperheiden 

varhaisen tuen tarpeeseen. Tukiperhettä tarvitsevan lapsen sosiaaliset verkostot ovat usein 

suppeita. Tukiperhepalvelulla halutaan ennaltaehkäisevästi tukea perheiden jaksamista sekä 

lisätä lapsen ja hänen perheenjäsentensä hyvinvointia. Tukiperhetoiminnan etuina on pidetty 

myös uudenlaisten kokemusten ja ihmissuhteiden tarjoamista lapsille. (Haulivuori 2015, 4; 

Matilainen 2008, 23–24.) Toisaalta esimerkiksi Kirsi Güntherin (2006, 49–59) mukaan tuki-

perheissä käyvien lasten lastensuojelun asiakirjoissa kuvataan lapsia myös kasvavan huolen 

ja kodin ulkopuolle sijoittamisen rajamailla olevina. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena 

järjestettävän tukiperhetoiminnan tavoitteeksi Pelastakaa Lapset ry esittääkin myös lapsen 

oikeuden kotiin ja vanhemmuuden turvaamisen (Pelastakaa Lapset 2014, 17, 19). 
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Suomalaista tutkimusta tukiperhetoiminnasta on vähän ja sen vaikuttavuudesta ei ole julkais-

tua tutkimusta lainkaan. Ruotsissa Lars Brännströmin, Bo Vinnerljugin ja Anders Hernin 

laajan rekisteriaineistoon perustuvan pitkittäistutkimuksen (2013) mukaan ruotsalainen 

”contact family” -tukiperhetoiminta ei vaikuta myönteisesti lasten myöhempään kehitykseen. 

Mittareina tutkimuksessa käytettiin mielenterveysongelmien määrää, koulumenestystä, ko-

din ulkopuolelle sijoittamista, rikollisuutta ja päihteiden käyttöä.  Brännström, Vinnerljug ja 

Hern toteavat, että tukiperhe kuitenkin tukee vanhemman, usein yksinhuoltajaäidin, jaksa-

mista. Lisäksi tukiperhe on Ruotsissa käyttäjien ja palveluntuottajien keskuudessa suosittu 

palvelu, joka todella tavoittaa haavoittuvassa tilanteessa olevia lapsia. Tutkijat ehdottavatkin 

tulosten perusteella palvelun muokkaamista vastaamaan paremmin lasten tarpeita huo-

miomalla riskitekijät ja puuttumalla niihin osana tukiperhetoimintaa. 

 
Käytäntötutkimukseemme liittyy oleellisesti toisen ohjaajamme Tiina Lehto-Lundénin val-

misteilla oleva väitöskirja tukiperhetoiminnan merkityksistä lasten kokemuksellisuuden 

kautta. Valmisteilla on myös Anu-Riina Svenlinin väitöskirja tukiperhetoiminnan käsitteel-

listämisestä, taustaoletuksista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi Saara Keräsen (2004) ammatilli-

nen lisensiaatintyö käsittelee lasten kokemuksia tukiperhetoiminnasta. Pro gradu -tutkiel-

missa tukiperhetoimintaa on käsitelty esimerkiksi haastattelemalla tukiperheissä olleita lap-

sia (Nopanen 2014; Haulivuori 2015), lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä (Matilainen 2008; 

Isoniemi 2000) ja tukiperheitä (Anttonen 2000) sekä tutkimalla millä tavalla tukiperheissä 

käyviä lapsia on kuvailtu lastensuojelun asiakirjoissa (Günther 2006). 

 

1.3 Tutkimuksen tarve ja tavoitteet 

Tällä tutkimuksella tavoitteenamme on tuottaa tietoa tukiperhetoiminnasta, sillä tutkimus tu-

kiperhetoiminnasta on edellä kuvatusti vähäistä. Tukiperheiden tarjoaman tuen tarve on il-

meinen, koska tukiperhettä odottavien lasten määrä on suuri. Tukiperhetoiminta on yksi käy-

tetyimmistä perhepalveluista sekä yksi käytetyimmistä lastensuojelun avohuollon tukitoi-

mista. Helmikuussa 2016 Pelastakaa Lapset ry:llä odotti tukiperheitä 1136 lasta ja tukiper-

heissä oli 1228 lasta (Pelastakaa Lapset 2015, 33). Tukiperhettä odottavien lasten määrä on 

ollut nousussa viime vuosina ja odotusaika voi olla pitkä. Lisäksi uuden sosiaalihuoltolain 
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myötä hakemukset ovat lisääntyneet, joten tiedon tarve tukiperhetoiminnan kehittämiseksi 

on suuri. 

 
Työyhteisön näkökulmasta tästä tutkimuksesta nouseva tieto on arvokasta jatkotutkimuksen 

sekä tukiperhetoiminnan kehittämisen kannalta. Jatkotutkimuksen aiheina on esimerkiksi re-

surssien kohdistamiseen liittyen se, miksi tukiperhehakemukset raukeavat. Tutkimus ja jat-

kotutkimus ovat näkemyksemme mukaan hyödyllistä Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan suun-

nittelulle, tukiperhettä hakeville perheille ja sitä myöten perheiden lapsille, joiden hyvää tu-

kiperhetoiminnalla tavoitellaan. Brännströmin, Vinnerljugin ja Hernin (2013) tutkimuksen 

mukaan tukiperhetoiminnan kehittämisessä tulisi huomioida se, mitä lasten epäsuotuisia ke-

hityskulkuja sillä pyritään ehkäisemään ja mitä erityisiä sellaisia riskitekijöitä, joihin voidaan 

puuttua, liittyy palvelun parissa olevien lasten elämään. Työmme liittyy omalta suppealta 

osaltaan tähän, koska perheiden ja työntekijöiden kertomat syyt kertovat aina tuen tarpeesta 

johonkin tai jonkin muutoksen tarpeesta. 

 
Syiden kokoaminen tekee näkyväksi myös lastensuojelun kentällä olevaa tietoa perhepalve-

luita tarvitsevien perhetilanteista ja tuen tarpeen syistä. Näiden syiden tarkastelu ja arviointi 

tekevät mahdolliseksi myös tukiperhetoiminnan kehittämisen. On tärkeää pohtia, onko tuki-

perhetoiminnalla mahdollisuuksia vastata perheiden tuen tarpeen syihin sekä heidän toivei-

siinsa ja odotuksiinsa tukiperhetoiminnasta.  Työyhteisö toivoo, että tutkimuksen avulla he 

voivat saada lisää koottua tietoa tukiperhetyöstä perheiden kanssa työskenteleviltä ammatti-

laisilta ja perheiltä itseltään. Tiedon avulla työyhteisö voi kehittää sekä tukiperhetoimintaa 

että muita tukimuotoja apua tarvitseville perheille. 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa asiakirja-aineistosta tukiperhettä hakevien 

perheiden tuen tarpeiden syitä. Pyrimme selvittämään, minkälaisia syitä perheet itse ja sosi-

aalialan viranomaiset tuovat esiin tukiperheen hakemisprosessissa. Pelastakaa Lapset ry ti-

lastoi systemaattisesti määrällisesti tukiperhetoiminnan muuttujia, mutta hakemuksiin kirjat-

tuja syitä ei ole tilastoitu eikä analysoitu. Aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä yleisiä syitä 

tukiperheen hakemiselle niin Suomessa kuin muuallakin ovat vanhemman jaksamiseen liit-

tyvät haasteet, perheen sosiaalisten verkostojen ohuus ja erityisesti yksinhuoltajuus (esim. 
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Haulivuori 2015, 13). Tuen tarpeiden syiden tarkastelemisen lisäksi pohdimme tutkimuk-

sessa, kohtaavatko perheiden tuen tarpeet syyt ja tukiperhetoiminnasta saatava tuki toisensa. 

 

2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimusmenetelmä 

2.1 Käytäntötutkimus 

Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa olennaista on se, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan 

tarpeet nousevat käytännön työstä. Käytäntötutkimuksen keskeisiä toimijoita ovat eri alojen 

ammattilaiset sekä heidän työyhteisönsä, palveluiden käyttäjät, tutkimuksen kokemusasian-

tuntijat sekä opiskelijat. Asiantuntijoiden ja asiakkaiden toiminnasta nousevat tiedontarpeet 

ja huolenaiheet ovat käytäntötutkimuksen keskiössä. Asiantuntijoilla ja asiakkailla on mah-

dollisuus osallistua tutkimustehtävän määrittelyyn sekä toimia arvokkaan tiedon tuottajina 

koska heillä on ajankohtaista tietoa sosiaalialan palveluiden puutteista ja syistä niiden toimi-

mattomuudelle. Tutkimuksen teon suunnasta katsottuna käytäntötutkimuksen tutkimuskysy-

mykset liittyvät siis tavalla tai toisella läheisesti sosiaalityön käytäntöön. Lisäksi käytäntö-

tutkimus vaatii alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa kysymyksenasetteluissa. (Satka ym 2016, 

9.) 

 
Käytäntötutkimuksessa ollaan samaan aikaan tekemisissä moniulotteisen tiedon sekä yhteis-

kunnallisen toiminnan kanssa ja sillä pyritään tuottamaan ratkaisuja pulmiin, joita ilmenee 

palvelutyössä sekä palveluiden käyttäjien arjessa. Sosiaalialan palveluiden ja asiakastyön 

käytäntöjen kehittäminen, palvelukäytäntöjen tutkimus sekä opiskelijoiden käytännönopetus 

ovat kaikki suomalaisen käytäntötutkimuksen keskiössä ja se pyrkii toimimaan luovana toi-

mintana eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi käytäntötutkimuksen tulisi 

erota pelkästä selvitystyöstä: siihen tulisi aina sisältyä kriittistä reflektiota ja tiedonmuodos-

tuksen moniäänisyyttä. Tärkeä osa opiskelijoiden käytäntötutkimusta on myös se, että han-

kittu tieto pyritään palauttamaan takaisin siihen toimintaympäristöön, jossa tutkittava ilmiö, 

aineisto ja osallistujat ovat. Tällä tavalla hyödynnetään käytännöstä peräisin olevaa tietoa 

nopeasti ja tehokkaasti. (Satka ym. 2016, 9–11.) 
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Vuorovaikutus tutkijoiden ja työyhteisön välillä on tärkeä osa käytäntötutkimuksen proses-

sia. Toteutimme tutkimuksemme yhdessä työyhteisön kanssa ja työyhteisö osallistui myös 

tutkimuksen suunnitteluun. Olimme säännöllisesti yhteydessä työyhteisöön, kävimme työ-

paikalla perehtymässä aineistoon ja tiedotimme työpaikkaa tutkimuksemme etenemisestä.  

Koska käytäntötutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa työyhteisölle, olemme sitoutuneet 

siihen, että esittelemme tutkimustulokset työyhteisössä. Tutkimus tullaan luovuttamaan työ-

yhteisölle ja heidän on mahdollista arvioida tulosten hyödyllisyyttä. Työyhteisön on mahdol-

lista ottaa käytännöstä peräisin oleva tieto nopeasti käyttöönsä ja hyödyntää sitä palvelun 

kehittämisessä. 

 
Käytäntötutkimuksemme on aineistolähtöinen. Täten yhteys asiakkaisiin toteutuu vain yh-

densuuntaisesti tekstin välityksellä. Palvelujen käyttäjien, kokemusasiantuntijoiden ja lasten 

ääni jää tässä tutkimuksessa kuulumattomiin.  Dokumenttien käyttämistä aineistona käsitte-

lemme tarkemmin luvussa 3.3. Työllämme on kuitenkin tiivis yhteys työyhteisöön, tutkimus-

kysymykset ovat nousseet suoraan työyhteisön tarpeista ja pyrimme moniäänisyyteen kurs-

sityön rajallisen koon puitteissa. 
 

2.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimusaineisto!

Käytäntötutkimuksemme tekoa ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 
 

1.! Minkälaisin syin perheet hakevat lapselleen/lapsilleen tukiperhettä? 

2.! Minkälaisia syitä perheen kanssa työskentelevät sosiaalialan ammattilaiset kir-

jaavat tuen tarpeen perustaksi? 

3.! Millä tavoin tukiperheen hakemisen syyt ja tukiperhetoiminnasta saatava tuki 

kohtaavat? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme koskee niitä perusteluita, joita perheet itse ovat kir-

janneet tuen tarpeen perustaksi tukiperhehakemukseen. Toinen tutkimuskysymyksemme liit-

tyy siihen, minkälaisia syitä työntekijä tai lähettävä taho on kirjannut perheen tuen tarpeen 

perustaksi tukiperhehakemukseen, eli minkä takia työntekijä puoltaa tukiperhettä perheelle. 

Kolmannen tutkimuskysymyksemme kautta tarkoituksena on pohtia, minkälaisia vaatimuk-

sia ja toiveita tukiperheille asetetaan sekä sitä, onko tukiperheillä realistisesti mahdollisuutta 
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vastata heille asetettuihin toiveisiin ja tarpeisiin. 

 
Tämän käytäntötutkimuksen aineisto koostuu 65 tukiperhehakemuksesta, joista jokainen ha-

kemus sisältää sekä perheen itsensä, että sosiaalialan ammattilaisen kirjaaman arvion perheen 

tuen tarpeesta. Tutkimuksessa käsiteltävistä hakemuksista 41 kappaletta on kerätty Etelä-

Suomen aluetoimistosta Helsingin toimipisteestä ja 24 kappaletta Keski-Suomen aluetoimis-

tosta Jyväskylästä. 

 
Aineiston kerääminen lähti liikkeelle siitä, että käsittelimme marraskuussa 2016 Helsingin 

toimipisteen kaikki odottavat tukiperhehakemukset ja valitsimme niistä käytäntötutkimuk-

seen ne hakemukset, jotka sisälsivät sekä perheen että työntekijän perustelut tukiperheen ha-

kemiselle. Koska lopullinen määrä oli suhteellisen pieni, päädyimme pyytämään lisää odot-

tavia hakemuksia Keski-Suomen aluetoimistosta. Keski-Suomen aluetoimistosta lähetettiin 

meille lisää hakemuksia joulukuussa 2016 ja pääsimme käsittelemään niitä saman kuun ai-

kana. Rajasimme niistä tutkimukseemme sopivat hakemukset samoin perustein kuin Helsin-

gin hakemusten kohdalla. 

 
Asiakirjojen päähenkilöinä ovat lapset, joille tukiperhettä haetaan. Vaikka hakemuksien 

pohja hieman vaihteli, oli hakemuksissa yhtenäistä se, että ne sisälsivät kohdan johon huol-

taja tai huoltajat kirjaavat omat perusteensa tukiperheen hakemiselle. Työntekijän perustelut 

oli kirjattu hakemuksiin eri tavoin. Osassa hakemuksista perustelut oli täytetty suoraan ha-

kemuksessa olevaan työntekijälle varattuun kohtaan. Muissa hakemuksissa työntekijöiden 

perustelut oli kirjattu esimerkiksi lausuntona, lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvetona 

tai muuna kirjauksena. 

 
Aineiston tarkastelu alkoi aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. Asiakirjojen lukemisen aloi-

timme satunnaisessa järjestyksessä ja etsimme niistä perheiden ja työntekijöiden kirjaamat 

perustelut tukiperheen hakemiselle. Poimimme aineistosta tuen tarpeen syyt ja ryhmitte-

limme ne teemoittain. Tuen tarpeiden syyt olivat hakemuksissa kirjattu selkeästi määrättyyn 

kohtaan, mikä helpotti tehtäväämme poimia ne hakemuksista.  Tuen tarvetta ilmaisevia lau-

seita pelkistimme aineistoa teemoitellessa yksittäisiksi ilmaisuiksi. 

 
Tuen tarpeiden syistä kirjasimme taulukot, jotka sisälsivät eri teemoja. Sisällöllisiä luokkia 
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olemme myöhemmin yhdistelleet päällekkäisten luokkien välttämiseksi. Esittelemme lu-

vussa 4 taulukoiden avulla, kuinka olemme luokitelleet aineiston sisältöalueittain. 

 

2.3 Sisällönanalyysi 

Tutkimusmenetelmänä käytämme laadulliseen tutkimusperinteeseen kuuluvaa aineistoläh-

töistä sisällönanalyysiä. Lisäksi käytämme analyysissä myös sisällön erittelyä, joka kytkey-

tyy luontevasti sisällönanalyysiin tuottamalla sanallisen kuvailun lisäksi myös määrällisiä 

tuloksia. 

 
Laajasti määriteltynä analyysi viittaa laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen siihen vaihee-

seen, jossa tutkimuskohdetta ja sen käsittelyä kuvataan eri tavoin. Kuvauksen tapa ja tyyli 

vaihtelevat kohteesta, tutkimuskysymyksestä ja valitusta metodista riippuen. Alasuutari 

(2012, 38) erottaa laadullisen tutkimuksen analyysin määrällisestä siten, että laadullisessa 

tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena ja pyrkimyksenä on täten tuottaa seli-

tys, jossa kaikki mukaan otetun aineiston osaset mahtuvat poikkeuksetta mukaan. Määrälli-

sessä tutkimuksessa tyypillistä on eri muuttujien vastakkainasettelu, mutta laadullisessa tut-

kimuksessa selitystason tulisi olla sellainen, että selitys kattaa kaikki havainnot. Kiinnosta-

vaa ei ole tyyppitapausten esiin seulominen tai vaikkapa vastakkaisiin ryhmiin luokittelu ja 

näiden yhteyksien eri muuttujiin löytäminen, vaan kokonaiskuvan esittäminen. 

 
Alasuutarin (2012, 40–48) mukaan laadullisen tutkimuksen analyysivaiheeseen kuuluu kaksi 

vaihetta: havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Pelkistämisessä aineisto-

massasta seulotaan ensin esiin vain tiettyyn näkökulmaan liittyvät havainnot ja sitten näitä 

karsittuja havaintoja edelleen yhdistetään. Tietyissä ihmistieteiden tutkimuskysymyksissä 

seulottujen havaintojen yhdistäminen ei ole tarpeen: esimerkiksi tietyn sodan syttymisen syi-

den valottamisessa tai muissa yksittäiseen tapahtumaan keskittyvissä tutkimuksissa on pe-

rusteltua säilyttää jokainen havainto omana kokonaisuutenaan. Usein yhdistäminen on kui-

tenkin välttämätöntä, koska tavoitteena on pelkistää havaintoja niin, että kokonaisuuden tar-

kastelu ja taustailmiöiden esiin nouseminen on ylipäätään mahdollista. Arvoituksen ratkaise-

misen vaihe analyysissa puolestaan tarkoittaa Alasuutarin (2012, 44–48) mukaan sitä, että 
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havaintojen pelkistämisen jälkeen pyritään antamaan löydöksille kokonaistulkinta. Koko-

naistulkinnalla hän viittaa edellä mainitusti siihen, että kaikki havainnot täytyy sisällyttää 

tulkintaan. 

 

Sisällönanalyysillä tarkastellaan tekstimuotoisia aineistoja. Sisällönanalyysi tarkoittaa doku-

menttien kuvausta sanallisesti ja pyrkimystä saada tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä 

ja yleistetyssä muodossa kuitenkaan kadottamatta aineiston sisältämää informaatiota. Laa-

dullinen aineiston käsittely puolestaan tarkoittaa sitä, että aineisto hajotetaan pienempiin 

osiin, käsitteellistään ja kootaan uudella tavalla selkeäksi kokonaisuudeksi. Aineiston käsit-

telyn myötä epäolennainen tieto karsiutuu pois, jonka jälkeen jäljelle jää se mikä on tutki-

muksen kannalta olennaista. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, koska siinä 

edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Si-

sällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. Erona 

on se, perustuuko analyysi ja luokittelu joko aineistoon tai valmiiseen teoreettiseen viiteke-

hykseen. Teorialähtöisen sisällönanalyysissä luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehyk-

seen, eli teoriaan tai käsitejärjestelmään. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä puolestaan 

tuodaan teoreettiset käsitteet valmiina, ilmiöstä ”jo tiedettynä”. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

103, 107–116). 

 
Tässä käytäntötutkimuksessa käytimme tutkimusmenetelmänä aineistolähtöistä sisällönana-

lyysiä. Aineistolähtöisen analyysin tarkoituksena on pyrkiä luomaan tutkimusaineistosta teo-

reettinen kokonaisuus. Olemme luoneet teoreettiset käsitteet aineistosta ja tekemämme luo-

kittelu ja analyysi perustuvat aineistoon eivätkä ole ennalta ohjattuja tai määrättyjä. Aineis-

tosta on poimittu tutkimuksen kannalta olennainen tieto, tieto on käsitteellistetty ja lopuksi 

järjestetty uudeksi kokonaisuudeksi. Käyttämämme laadullinen aineistolähtöinen analyysi 

on mahdollista kiteyttää kolmivaiheiseksi prosessiksi: 1) Aineiston pelkistäminen, eli epä-

olennaisen tiedon karsiminen, 2) aineiston ryhmittely; samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryh-

mitellään ja lopuksi luokitellaan, 3) teoreettisten käsitteiden luominen; luokituksia yhdistel-

lään aineiston sisällön mahdollistamalla tavalla. Yhdistämällä käsitteitä saadaan vastaus esi-

tettyihin tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–113.) 

 
Sisällönanalyysin ohella puhutaan joskus myös sisällön erittelystä, jota toteutamme myös 
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tässä tutkimuksessa. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisäl-

töä sanallisesti, kun taas sisällön erittelyllä tarkoitetaan dokumenttien analyysiä, jossa kuva-

taan kvantitatiivisesti tekstin sisältöä. Näitä molempia voidaan hyödyntää samaa aineistoa 

analysoidessa, sillä sisällönanalyysista voidaan käsitteenä puhua tarkoittaen niin sisällönana-

lyysiä kuin sisällön erittelyä. Analyysi on mahdollista toteuttaa niin, että sanallisesti kuvattua 

aineistoa jatketaan analysoimalla myös määrällisiä tuloksia. Näin olemme toimineet myös 

tässä tutkimuksessa ja määrälliset tulokset ovat esiteltynä kappaleessa 3.2. (mt., 106-107.) 

 

2.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys!

Tutkimuksen uskottavuus perustuu siihen, että tutkija noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Tutkimuksen uskottavuus kytkeytyy myös siihen, minkälaisia eettisiä ratkaisuja tutkija tekee. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu se, että tutkija pyrkii huolellisuuteen ja tarkkuuteen 

tutkimuksen eri vaiheita tehdessään. Ensisijaisen tärkeää on myös tutkijan rehellisyys ja avoi-

muus tutkimuksen raportoinnissa. Tutkimuksen tulee olla huolellisesti ja yksityiskohtaisesti 

suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttä-

vällä tavalla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127–133.) 

 
Laadullisen tutkimuksen arviointi perustuu kysymykseen tutkimuksen luotettavuudesta. Tut-

kija on tutkimuksessa keskeinen työväline ja tutkijan tulee tiedostaa oma puolueettomuusnä-

kökulmansa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida  tarkastelemalla 

kuinka tutkija on kyennyt huomioimaan seuraavat eri vaiheet tutkimuksessa: 1) mitä tutki-

muksessa tutkitaan ja miksi, 2) miksi tutkija pitää kyseistä tutkimusta tärkeänä ja mitkä ovat 

olleet lähtökohdat tutkimukselle, 3) miten aineiston keruu on tapahtunut, 4) ketkä ovat tutki-

muksen tiedonantajat, 5) mikä on tutkimuksen kesto, 6)kuinka aineiston analyysi on  toteu-

tettu, 7) tutkimuksen luotettavuus, 8) kuinka tutkimus on raportoitu. Tutkimuksen luotetta-

vuuden kannalta on tärkeää antaa riittävästi tietoa siitä, miten tutkimus on tehty, jotta tutki-

muksen tuloksia voidaan arvioida. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–141.) 

 
Olemme tässä tutkimuksessa parhaamme mukaan pyrkineet vastaamaan edellä mainittuihin 

kohtiin, jotta tutkimustulokset tulevat mahdollisimman selkeäksi ja ymmärrettäväksi luki-

jalle. Lisäksi olemme käyttäneet tulosten raportoinnin yhteydessä aineistoesimerkkejä, jotta 
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lukijat voivat arvioida tehtyjä tulkintoja. Eettisyyden takaamisen vuoksi olemme poistaneet 

aineistoesimerkeistä suorat tunnistetiedot, kuten osoite- ja nimitiedot. Lisäksi olemme muo-

kanneet epäsuoria tunnistetietoja siten, ettei perhettä voi tunnistaa esimerkiksi terveystieto-

jen, paikkakunnan tai perheen koostumuksen kautta. 

 
Haimme käytäntötutkimukselle tutkimusluvan marraskuussa 2016 Pelastakaa Lapsilta. Kä-

sittelimme aineistoa tutkimusluvan mukaisesti vain työyhteisön tiloissa Helsingissä. Meillä 

ei ollut pääsyä Pelastakaa Lasten asiakastietojärjestelmään eikä muihin asiakasrekisteritie-

toihin. 

 
Dokumentteja aineistona käytettäessä tulee muistaa, mitä varten, missä tilanteessa ja mihin 

reunaehtoihin nojautuen ne on laadittu (esim. Kääriäinen 2003, 16). Aineistomme koostuu 

hakemuksista. Ne on siis kirjoitettu tiettyä tarkoitusta varten: niillä haetaan palvelua ja pe-

rustellaan tarvetta. Lisäksi todettakoon, että sekä perheiden että työntekijöiden kirjaamisen 

tilanteeseen liittyy runsaasti yleisiä ja yksityisiä reunaehtoja. 

 

Työntekijän hakemukseen kirjaamiin seikkoihin vaikuttaa esimerkiksi kuinka paljon aikaa 

hakemustekstiin voi käyttää, minkälaisen ohjeistuksen varassa työntekijä toimii tai minkä 

roolin työntekijä omalla perustelullaan olettaa olevan. Vanhemmat puolestaan joutuvat avaa-

maan omaa henkilökohtaista elämäntilannettaan ja erityisesti sen puutteita. Emme tee tutki-

muksessamme diskurssianalyysia emmekä syvenny käytettyihin retorisiin keinoihin. Tausta-

kehikkona kuitenkin se, kenelle kirjoitetaan, kenet vakuutetaan ja millä keinoilla täytyy huo-

mioida tulosten pohdinnassa. Palaamme tähän luvussa 3. 

 

3 Tulokset!

3.1 Tukiperhehakemuksien perheet!

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksessa tarkasteltujen tukiperheiden taustatietoja. Toisin 

sanoen, käsittelemme tukiperhehakemuksen jättäneiden perheiden ja lasten perustietoja, ku-
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ten sukupuolta, ikää, asumismuotoa ja huoltajuussuhdetta. Olemme käsitelleet tutkimusai-

neistoa luottamuksella ja anonyymisti, vaarantamatta kenenkään yksityisyyden paljastu-

mista. 

 
Käsitellessämme aineistoa pystyimme päättelemään hakemusten perusteella perheiden luku-

määrän. Osa tutkimuksen kohteena olevista perheistä haki tukiperhettä useammalle perheen 

lapselle, mutta valtaosa hakemuksista käsitteli yhden lapsen tukiperheen tarvetta. Tässä tut-

kimuksessa olemme kuitenkin huomioineet jokaisen lapsen tukiperhehakemuksen omanaan. 

Perheitä ei tässä tutkimuksessa niputettu yhteen, koska joissakin tapauksissa yhden perheen 

lapsilla saattoi olla eri syitä tuen tarpeelle. Tutkimassamme aineistossa on yhteensä 41 per-

hettä ja 65 lapsen tukiperhehakemusta. 

  
Haimme aineistoon selkeyttä kirjaamalla hakemuksista taustatietoja lapsesta ja hänen per-

heestään. Taustatiedot, joita poimimme ovat: lapsen ikä, lapsen sukupuoli, lapsen asuminen 

sekä vanhemman huoltajuussuhde lapseen. Ensimmäisessä taulukossa (Taulukko 1) esitte-

lemme tutkimuksessa esiintyneiden lapsien sukupuolijakauman. 

 

Taulukko 1: Lapsen sukupuoli 
   

Lapsen sukupuoli Frekvenssi %-osuus 
Poika 48 74 % 
Tyttö 17 26 % 
Yhteensä 65 100 % 

 

 

Huomion arvoista on, että poikien osuus tässä tutkimuksessa on merkittävästi suurempi kuin 

tyttöjen. Pojille kirjattuja tukiperhehakemuksia oli aineistossamme yhteensä 48 kappaletta 

(74%), kun taas tytöille kirjattuja hakemuksia oli yli puolet vähemmän, ainoastaan 17 kap-

paletta.   

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) esittelemme, tutkimuksessa esiintyneiden lapsien iän 

jakautumisen. Tässä aineistossa nuorimmat lapset olivat 2015 ja vanhimmat 2004 syntyneitä. 
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Toisin sanoen, nuorimmat ovat tutkimusta tehdessä vaippaikäisiä, kun taas vanhimmat ovat 

puolestaan murrosiässä. 

 

 
Taulukko 2: Lapsen syntymävuosi 

   

Syntymävuosi Frekvenssi %-osuus 
2010 10 15 % 
2011 8 12 % 
2013 8 12 % 
2009 6 9 % 
2012 6 9 % 
2006 5 8 % 
2008 5 8 % 
2015 5 8 % 
2007 4 6 % 
2014 4 6 % 
2004 2 3 % 
2005 2 3 % 
Yhteensä 65 100 % 

 

 

Selkeästi eniten hakemuksia oli kirjattu vuonna 2009-2013 syntyneille, eli 4-8 -vuotiaille 

lapsille. Tälle ryhmälle oli kirjattu yhteensä 38 tukiperhehakemusta, joka kattaa lähes 60% 

koko aineistosta. Suurin osa lapsista on siis tutkimusta tehdessä esikouluikäisiä tai ala-asteen 

ensimmäisillä luokilla. 

 
Kolmannessa taulukossa (Taulukko 3) olemme kuvanneet, kenen luona tukiperhehakemuk-

sen kohteena oleva lapsi asuu. Tukiperhehakemuksissa oli nähtävissä sekä lapsen että van-

hempien osoitteet, jonka perusteella pystyimme päättelemään, kumman vanhemman luona 

vanhemmat ilmoittavat lapsen asuvan.  Osoitetietoja ei ole poimittu väestörekisteristä, joten 

ne perustuvat vanhempien tai vanhemman ilmoitukseen. Lisäksi asuminen toisen vanhem-

man luona ei poissulje sitä, että lapsella ei olisi toista kotia, jossa hän käy tai asuu säännölli-

sesti. 
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Taulukko 3: Lapsen asuminen 
   

Asuminen Frekvenssi %-osuus 
Äiti 39 60 % 
Vanhemmat 23 35 % 
Isä 2 3 % 
Sijaisvanhemmat 1 2 % 
Yhteensä 65 100 % 

 

 

Tukiperhettä odottavista lapsista selvästi suurin osa (60%) asui äitinsä luona. Vastaavasti 

noin kolmasosa (35%) otoksen lapsista asui osoitetietojen perusteella molempien vanhem-

pien kanssa. Ainoastaan kahdessa hakemuksessa lapset asuivat isänsä kanssa ilman äitiä ja 

yhdessä tapauksessa lapsi asui sijaisperheessä. 

 
Neljäs taulukko (Taulukko 4) kuvastaa huoltajuussuhteiden jakautumista tutkitussa aineis-

tossa. Tukiperhehakemuksessa on selkeät ruudut joihin hakija rastittaa, onko hän lapsen yk-

sinhuoltaja vai onko vanhemmilla yhteishuoltajuus lapsesta.  Myös tässä tieto perustuu van-

hempien ilmoitukseen. 

 
Taulukko 4: Huoltajuus 

   

Huoltosuhde Frekvenssi %-osuus 
Yhteishuoltajuus 42 65 % 
Yksinhuoltaja 22 34 % 
Sijaishuolto 1 2 % 
Yhteensä 65 100 % 

 

 

Suurimassa osasta (65%) tutkituista tukiperhehakemuksista vanhemmat jakoivat lapsen 

huoltajuuden. Yksinhuoltajia oli tutkitussa aineistossa puolestaan yhteensä 22 henkilöä, eli 

noin joka kolmannessa hakemuksessa. Yksinhuoltajien ei ole tarvinnut kysyä suostumusta 

tukiperheen hakemiselle lapsen toiselta vanhemmalta. Yksittäinen sijaishuollossa oleva lapsi 
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on huomioitu tässä taulukossa, vaikkei hakemuksesta käynyt ilmi lapsen huoltajuuden ti-

lanne. 

 

 3.2 Tutkimustulokset!

Tämän käytäntötutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia syitä tukiperhehakemuk-

siin on kirjattu tuen tarpeen perusteeksi. Työyhteisön tiedontarpeen ja siihen kytkeytyvien 

tutkimuskysymysten mukaisesti tämän tutkimuksen tarkastelu on rajattu ainoastaan kunnan 

työntekijöiden ja perheen (hakijoiden) kirjaamien tuen tarpeen syihin, eikä muihin hakemuk-

sissa ilmeneviin tietoihin. Tutkimustulosten analysoinnissa olemme jakaneet tutkimusaineis-

ton kahteen osioon, jossa esiintyvät tämän tutkimuksen pääteemat. Tutkimuksessa nousseet 

pääteemat ovat: 1) Perheiden tuen tarve –  minkälaisin syin perhe hakee lapselle tukiperhettä, 

sekä 2) Työntekijän perustelut – miksi työntekijä puoltaa lapselle tukiperhettä. Tutkimuksen 

tulokset on esitelty seuraavassa kahdessa osiossa, jonka jälkeen kolmannessa ja viimeisessä 

osiossa pohdimme myös, minkälaisia toiveita ja tarpeita tukiperheille asetetaan ja kuinka tu-

kiperhetoiminta palveluna näihin tarpeisiin kykenee mahdollisesti vastaamaan. 

 

3.2.1 Perheiden kirjaamat tuen tarpeen syyt!

Tässä osiossa esittelemme perheiden tukiperhehakemukseen kirjaamat syyt tuen tarpeelle, eli 

miksi perhe on päättänyt hakea lapselleen tukiperhettä. Ensimmäisessä taulukossa (Taulukko 

5) olemme esittäneet, kuka on toiminut tukiperheen hakijana. Jäljemmässä taulukossa (Tau-

lukko 6) olemme puolestaan esittäneet tuen tarpeen syyt, jotka on luokiteltu yhteensä kym-

meneen eri teemaan. 

 
Tukiperhehakemus sisältää kohdan, kuka toimii tukiperheen hakijana. Yhteishuoltajavan-

hemmat hakivat pääasiassa yhdessä lapselleen tukiperhettä riippumatta siitä, kenen luona 

lapsi asui. Osassa yhteishuoltajatapauksista toinen vanhempi haki puolestaan yksin lapselle 

tukiperhettä. Näissä tapauksissa vanhempi oli joko pyytänyt suostumuksen tukiperheen ha-

kemiselle toiselta huoltajalta, tai sitten toisen huoltajan mielipidettä ei ollut mahdollista saada 

esimerkiksi hänen asuessaan ulkomailla. 
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Taulukko 5: Tukiperheen hakija 
   

Hakija Frekvenssi %-osuus 
Äiti 36 55 % 
Vanhemmat 26 40 % 
Isä 2 3 % 
Sijaisvanhemmat 1 2 % 
Yhteensä 65 100 % 

 

 

Yli puolet (55 %) tukiperheen hakijoista olivat lapsen äitejä ja vain kahdessa hakemuksessa 

isä toimi yksin tukiperheen hakijana. Yhteensä 26 (40 %) tapauksessa tukiperheen hakijana 

olivat molemmat vanhemmat ja 23 hakemuksessa lapsi asui molempien vanhempiensa 

kanssa samassa osoitteessa. Täten ainoastaan kolmessa tapauksessa vanhemmat hakivat yh-

dessä lapselleen tukiperhettä, vaikka he eivät asuneet samassa taloudessa. Yhden lapsen koh-

dalla hakijana toimivat sijaisvanhemmat, sillä lapsi on ollut pitkäaikaisessa sijoituksessa per-

hehoidossa. 

 

Taulukko 6: Perheen tuen tarpeen syyt 
   

Perustelut Frekvenssi %-osuus 
Vanhemman väsymys/jaksamisen pulmat 35 19,3 % 
Tukiverkoston puute 35 19,3 % 
Yksinhuoltaja/etävanhempi ei läsnä 28 15,5 % 
Vanhemman oman ajan tarve 27 14,9 % 
Vanhemman psyykkisen terveyden pulmat 15 8,3 % 
Haastava lapsi 12 6,6 % 
Vanhemmat toivovat lapselle sosiaalista verkostoa 11 6,1 % 
Parisuhdeongelmat 9 5,0 % 
Vanhemmat toivovat lapselle kokemuksia 8 4,4 % 
Lapsen kehityksen tukeminen 1 0,6 % 
Yhteensä 181 100,0 % 
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Koko aineistossa esiintyi perheiden kirjaamana yhteensä 181 yksittäistä kirjattua perustelua 

tukiperheen hakemiselle. Nämä yksittäiset syyt olemme tiivistäneet kymmeneen luokkaan. 

Tukiperhehakemuksia oli yhteensä 65 kappaletta, joten keskimäärin jokainen tutkittu perhe 

oli täyttänyt hakemukseen 2,8 syytä tukiperheen tarpeelle. Kirjattujen syiden määrissä oli 

jonkin verran hajontaa, sillä muutamaan hakemukseen perhe oli kirjannut ainoastaan yhden 

perustelun tuen tarpeelle, kun taas korkeimmillaan hakemuksista löytyi viisi perustelua. 

 
Tutkimusaineistossa tietyt tuen tarpeen syyt toistuvat suuremmassa määrin kuin toiset. Luo-

kittelussamme suurimmiksi teemoiksi muodostuivat vanhemman jaksamiseen liittyvä haas-

teet, sekä perheen tukiverkoston puute. Molemmat perustelut olivat kirjattuina yhteensä 35 

hakemukseen, joka tarkoittaa, että ne esiintyivät kumpikin yli puolessa (53%) tutkituista tu-

kiperhehakemuksista. Nämä syyt esiintyivät kuitenkin useasti eri hakemuksissa, sillä van-

hemman väsymys ja tukiverkoston puute olivat kirjattuna ainoastaan 16 samaan hakemuk-

seen (46%). 

 
Vanhemman jaksamiseen liittyvät pulmat esiintyivät hakemuksissa niin, että vanhempi ker-

toi olevansa väsynyt tai kokevansa haasteita jaksamisessa. Väsymykseen liittyvät pulmat 

saattoivat liittyä erilaisiin haasteisiin, kuten vanhemman arjessa jaksamiseen, psyykkisen ter-

veyden pulmiin tai tukiverkoston puutteeseen. Useassa hakemuksessa vanhempi oli kirjannut 

tarvitsevansa tukiperhettä saadakseen aikaa levätä: 

 
 Omien voimien riittämättömyys, isävierailut ovat epäsäännöllisiä ja niitä ei 

tiedä kuin 2-3 viikkoa etukäteen. Omat voimat on kolmen lapsen kanssa vä-

hissä, kun tukiverkostoa ei juurikaan ole. 

 

Jaksamisen takia. Olisi edes joskus ns. ”varma vapaa”. Myös lapselle varmaan 

kivempi olla joskus muualla kuin mun kanssa, kun ei vaan aina jaksa. Kun ns. 

varmuus niin jaksaisi paremmin. 

 

Haen tukiperhettä, koska koen perheemme olevan tuen tarpeessa. Tunnen tällä 

hetkellä olevani liian suuren kuormituksen ja paineen alla. 
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Tukiverkoston puutetta vanhemmat kuvailivat kertomalla, että tukiverkostoa ei joko ole, tu-

kiverkosto asuu kaukana tai tukiverkosto on syystä tai toisesta kykenemätön auttamaan per-

heen arjessa. Tähän luokkaan luokittelimme myös ne hakemukset, joissa vanhemmat kuva-

sivat, että heillä ei ole mahdollisuutta saada lapselle hoitopaikkaa. Tukiverkoston puute kyt-

keytyi useassa hakemuksessa myös muihin perusteltuihin syihin, kuten vanhemman oman 

ajan tarpeeseen, vanhemman väsymykseen sekä vanhemman psyykkisen terveyden pulmiin: 

 
Lapsen läheis- ja tukiverkosto on ”olemattoman” pieni. Ainoat läheiset oman 

perheen lisäksi kaksi isovanhempaa, joista kumpikaan ei kykene lasta hoita-

maan. Yksi sukulainen ottaa lapsen kaksi kertaa vuodessa yökylään. Kummi 

asuu lähellä mutta tapaa lasta harvakseltaan. 

 
Läheis-/tukiverkostoa ei ole juuri ollenkaan, lähellä ei ole auttavia sukulaisia, 

asuvat joko kaukana tai eivät halua/kykene auttamaan. Hoidan lapsen täysin 

yksin ilman apua sekä vapaata. Mielenterveysongelmieni vuoksi olisi tärkeää 

saada hengähdystaukoja. 

 
Kolmanneksi yleisin syy liittyi siihen, että vanhempi on yksinhuoltaja tai hän vastaa yksin 

lapsen huollosta. Näitä tapauksia kirjattiin yhteensä 28 kappaletta, joka vastaa 43 prosenttia 

koko tutkimusaineistosta. Yksin lapsen huollosta vastaavat vanhemmat kertoivat hakemuk-

sissa, että etävanhempi ei ole lapsen elämässä tai hän tapaa lasta epäsäännöllisesti. Yksin-

huoltajat tai yksin lapsesta huolehtivat toivoivat lapselle tukiperhettä pääsääntöisesti oman 

ajan tarpeen takia, joka on neljänneksi kirjatuin syy tukiperheiden hakemiselle. Hakemuk-

sissa enemmän omaa aikaa tarvitsevia perheitä oli yhteensä 27, joka vastaa myös noin 40 

prosenttia koko tutkimusaineistosta. Yksinhuoltajuus tukiperheen tarpeen perusteluna esiin-

tyi myös tukiverkoston puuttumisen tai omaan jaksamiseen liittyvien haasteiden takia: 

 
Olen lapsen totaaliyksinhuoltaja. Tukiverkostoni on pieni. Olisi mukava joskus 

saada hetki omaa aikaa, niin rakas kuin lapseni onkin. 

 

Lapsen isän kanssa sovitut viikonloput eivät aina toteudu sovitusti, joten ei voi 

luottaa siihen, että voi toteuttaa viikonloppuisin omia suunnitelmia. 
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Viidenneksi yleisin syy tukiperheen tarpeelle oli vanhemman psyykkisen terveyden ongel-

mat. Yhteensä 15 hakemuksessa hakija perusteli tuen tarvetta kertomalla omasta psyykkisen 

terveyden sairaudesta. Tämä vastasi 23 prosenttia koko tutkitusta aineistosta. Vanhemman 

psyykkisen terveyden pulmat kytkeytyivät vahvasti vanhemman väsymykseen (100 %). 

Psyykkisen terveyden pulmat liittyivät usein myös muihin syihin, kuten tukiverkoston puut-

teeseen ja vanhemman oman ajan tarpeeseen. Tyypillinen hakemuksissa esiintyvä psyykki-

sen terveyden pulma oli masennus tai muu psyykkiseen terveyteen vaikuttava diagnoosi. Ha-

kemuksissa vanhemmat toivat esille toivovansa tukiperhettä saadakseen aikaa levätä, jotta 

sairaus ei aiheuttaisi suurempaa haittaa arkeen: 

 
Arjessa jaksamiseen ja äidin jaksamiseen. Äiti sairastunut syksyllä ahdistunei-

suushäiriöön, siihen asti itse vain yrittänyt jaksaa. Nyt haluan hakea apua, että 

arki sujuisi paremmin, kun saisin itse hetken hengähtää. 

 
Vanhemmat sairastavat masennusta ja ovat uupuneita. Oma tukiverkosto käy-

tetty loppuun. 

  
Itse sairastan toistuvaa masennusta mikä vaikuttaa jaksamiseen äitinä. Olen 

täysin itse vastuussa lapsen huollosta ja huolenpidosta. Jaksaakseni hänelle 

olla hyvä äiti tarvitsen joskus lepoa. Yksinäisenä lapsena X tarvitsee myös ko-

kemuksen sisarussuhteista. 

 
Haastava lapsi oli tässä tutkimuksessa kuudenneksi yleisin syy, miksi perhe toivoi lapselleen 

tukiperhettä, näitä tapauksia oli yhteensä 12 kappaletta, esiintyen alle viidesosassa (18 %) 

kaikista hakemuksista. Haastava lapsi oli kirjattuna hakemuksissa niin, että vanhemmat kir-

jasivat lapsen käytökseen liittyvistä ongelmista tai he toivat esille, että lapsella on diagno-

soitu esimerkiksi ADHD tai Aspergerin syndrooma. Muutamissa hakemuksissa oli kirjattu 

lapsella olevan erityistarpeita tai todettiin, että lapsi on muuten vain erityisen vilkas. Haas-

tava lapsi kytkeytyi useassa hakemuksessa myös vanhemman väsymykseen, tukiverkoston 

puutteeseen ja vanhemman oman ajan tarpeeseen: 
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 Koko vauva-aika on ollut äärimmäisen raskas meille (6kk kestänyt koliikki, 

sairastelut/allergiat, sairaalareissut sekä tukikeskuksessa asuminen). Meillä ei 

ole tukiverkkoa juurikaan, ns. ainoa apu yksi sukulainen. Parisuhdetilan-

teemme on vaikea. Meillä ei ole mahdollisuutta yhteiseen aikaan. 

  
 X on erityislapsi. X ei ole isänsä kanssa tekemisissä, olen yksinhuoltaja. 

 

Tutkitussa aineistossa 11 hakemuksessa hakija kirjasi tuen tarpeen syyksi lapsen sosiaalisen 

verkoston rikastuttamisen. Tämä seitsemänneksi yleisin syy esiintyi 17 prosentissa tutkituista 

hakemuksista. Vanhemmat toivoivat tukiperhettä lapselleen perustellen, että lapsi saisi ko-

kemuksia sisarussuhteista, uusia ystävyyssuhteita tai ympärilleen turvallisia aikuisia lapsen 

oman sosiaalisen verkoston ollessa vähäistä. Muutamassa hakemuksessa oli kirjattu syyksi 

uudelle sosiaaliselle verkostolle, että vanhempi toivoo lapsen näkevän kahden aikuisen väli-

sen dynamiikan perheessä, ja että lapsi saisi kokemuksen isähahmosta: 

 
X:n oman kehityksen tueksi: oppisi ymmärtämään/näkemään/kokeman että ih-

misiin voi luottaa, ymmärtää ”perhemallin” merkityksen, näkemään kahden 

aikuisen dynamiikan. 

 
 X:llä ei ole vielä täällä sijaiskodissa alkanut muodostua kaverisuhteita. 

Asumme taajaman ulkopuolella ja tässä ei asu lähellä lapsia joiden kanssa 

voisi leikkiä. X puhuu ja haluaisi kavereita, tukiperheestä X saisi uusia suhteita 

ulkopuoliseen perheeseen. 

 
Parisuhdeongelmat ovat tässä tutkimuksessa oma luokkansa, sillä ne esiintyivät 9 hakemuk-

sessa. Parisuhdeongelmat kytkeytyivät monissa hakemuksissa myös tukiverkoston puuttumi-

seen, vanhemman väsymykseen sekä oman ajan tarpeeseen. Tukiperhehakemuksissa van-

hemmat kuvailivat, että heillä ei ole omaa aikaa ilman lapsia ja tämän vuoksi myös parisuhde 

on alkanut rakoilla: 

 
Sukulaiset asuvat kaukana ja isovanhemmat ovat vanhoja. Yhteistä aikaa pari-

suhteelle/harrastuksille kahdestaan ei ole ollut 5 vuoteen. 
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 Läheisverkosto olematon. Lapset näkisivät/kokisivat muutakin kuin vanhem-

mat. Parisuhde koetuksella, kun ei yhtään kahdenkeskistä aikaa. 

 
Kaksi vähiten esiintynyttä teemaa tukiperheen hakemisen perusteeksi olivat: vanhempien 

toive uusista kokemuksista lapselle, jota esiintyi kahdeksassa hakemuksessa, sekä lapsen 

muun kehityksen tukeminen, joka esiintyi tutkimuksessa ainoastaan kerran. Lapselle toivot-

taviin kokemuksiin liittyen hakemuksissa esiintyivät muiden muassa seuraavat syyt: lapselle 

omaa aikaa ja huomiota muualla kuin kotona, lapselle lomaa ja ajanviettoa muualla, lapselle 

aktivointia ja uusien mukavien kokemusten saamista. Yhdessä hakemuksessa vanhempi toi-

voi, että lapsi pääsisi harjoittelemaan luottamussuhteita uusiin ihmisiin. Se että vanhemmat 

toivat lapsilleen kokemuksia, kytkeytyi myös muihin perusteluihin. Tämä on nähtävissä esi-

merkeissä, joita olemme tähän lukuun kirjanneet. 

 

!

 



 25 

 



 

 

26 

3.2.2 Työntekijän perustelut tuen tarpeelle!

 
Tässä osiossa puolestaan esittelemme työntekijöiden kirjaamat syyt perheiden tuen tarpeesta. 

Ensimmäiseksi esittelemme, minkä tahon työntekijöitä tukiperhehakemuksiin oli kirjattu. 

Osassa hakemuksista työntekijä oli kirjannut hyvin selkeästi nimensä lisäksi myös ammatti-

nimikkeensä sekä tahon, jossa kyseinen työntekijä työskentelee. Joissakin hakemuksissa oli 

kuitenkin havaittavissa, että työntekijä toimi kunnan sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijänä. 

Teimme tästä oman luokan, sillä tukiperhehakemuksista ei tarkalleen ilmennyt minkälaisia 

sosiaalipalveluita he tarkalleen tarjoavat.   

 

Taulukko 8: Työntekijä 
   

Työntekijä Frekvenssi %-osuus 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä 37 55 % 
Lapsiperheiden perhetyön sosiaaliohjaaja 7 11 % 
Kunnan sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijä 5 8 % 
Neuvolan terveydenhoitaja 3 5 % 
Päiväkodin työntekijä 3 5 % 
Aikuis- ja perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä  3 5 % 
Psykososiaalisten palveluiden sosiaalityöntekijä 2 3 % 
Neuvolan perheohjaaja 2 3 % 
Perheneuvolan työntekijä 2 3 % 
Lastenpsykiatrian sairaanhoitaja 1 2 % 
Yhteensä 65 100 % 

 

 

Yllä olevasta taulukosta (Taulukko 8) selviää, että lastensuojelun työntekijät olivat tutkitussa 

otoksessa selvästi suurin osuus tukiperhehakemuksia kirjanneista työntekijöistä. Lastensuo-

jelun sosiaalityöntekijät kirjasivat yli puolet (55 %) kaikista tukiperhehakemuksista. Tässä 

tutkimuksessa emme eritelleet lastensuojelun eri jaosten sosiaalityöntekijöitä, vaan yhdis-

timme ne samaan luokkaan. Tukiperhehakemuksia oli kirjattu muiden muassa lastensuojelun 

arvioinnista, avohuollosta ja perhehoidosta. Tukiperhehakemuksia on puoltaneet myös muut 
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palvelut, kuten lapsiperheiden perhetyö, sosiaalitoimisto, neuvola ja päiväkoti. Tukiperheha-

kemuksista 36 kappaletta (55 %) olivat sosiaalihuoltolain mukaisia hakemuksia, kun taas 26 

hakemuksessa (45 %) haettiin perheelle tukiperhettä lastensuojelun avohuollon tukitoimena. 

 
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 9) olemme esittäneet hakemuksen kirjanneen työntekijän 

perustelut perheen tuen tarpeelle, jotka on luokiteltu yhteensä 14 eri teemaan. Työntekijöiden 

kirjaukset hakemuksissa olivat hieman moninaisempia kuin perheiden kirjaamat, joten työn-

tekijöiden kirjauksista muodostui lopulta 4 teemaa enemmän kuin mitä perheiden kirjauk-

sista. Suurin osa teemoista on kuitenkin samoja, kuin mitä perheet kirjasivat tukiperhehake-

muksiin. 

 

Taulukko 9: Työntekijän perustelut tuen tarpeelle 
   

Perustelut Frekvenssi %-osuus 
Vanhemman väsymys/jaksamisen pulmat 56 26 % 
Tukiverkoston puute 37 17 % 
Vanhemman oman ajan tarve 21 10 % 
Yksinhuoltaja/etävanhempi ei läsnä 21 10 % 
Haastava lapsi 20 9 % 
Lapselle turvallinen ympäristö 14 6 % 
Vanhemman psyykkisen terveyden pulmat 13 6 % 
Lapselle kokemuksia 12 6 % 
Lapsen sosiaalisten taitojen kehittäminen ja muu kehitys 8 4 % 
Lapselle sosiaalista verkostoa 6 3 % 
Arjen säännöllisyyden tukeminen 4 2 % 
Parisuhdeongelmat 3 1 % 
Tukea lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen 2 1 % 
Lapsi sijaishuollossa 1 0 % 
Yhteensä 218 100 % 

 

 

Työntekijät kirjasivat yhteensä 218 eri syytä tukiperheen puoltamisen vuoksi 65 tutkitussa 

tukiperhehakemuksessa. Keskimäärin tukiperhehakemuksiin oli täten kirjattu 3,4 syytä. Pe-

rusteluiden määrä vaihteli jonkin verran hakemuksissa ja niitä oli kirjattu kahdesta seitse-

mään kappaletta per hakemus. 
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Suurimpana yhtenä teemana työntekijöiden perusteluissa olivat vanhemman väsymys ja jak-

samiseen liittyvät haasteet. Vanhemman väsymys esiintyi työntekijöiden näkökulmasta kir-

jattuna 56 hakemukseen tuen tarpeen syyksi. Vanhemman väsymys esiintyi siis melkein jo-

kaisessa (86 %) tukiperhehakemuksessa työntekijän kirjaamana ja myös yli puolessa (53 %) 

hakemuksista perheiden itsensä kirjaamana. Toiseksi yleisin tukiperhehakemuksissa esiinty-

nyt teema oli tukiverkoston puute, joka esiintyi yhteensä 37 hakemuksessa, kattaen yli puolet 

(57 %) kaikista tutkituista hakemuksista. Tukiverkoston puute ja vanhemman väsymys kyt-

keytyivät toisiinsa työntekijöiden perusteluissa, sillä ne esiintyivät lähes kaikissa samoissa 

hakemuksissa (92 %) muutamaa poikkeusta huomioimatta. 

 
Perheessä on monta pientä lasta. Molemmat vanhemmat ovat työelämässä, 

myös yötyötä. Lapset valvottavat öisin. Vanhemmat ovat väsyneitä, eikä heillä 

ole tukiverkostoa. Lastenhoitoapua ei ole saatavilla. Vanhemmat ovat todella 

uupuneita ja kaipaavat hengähdystaukoa. 

 
 Asiakassuunnitelmassa sovittiin, että lapselle haetaan tukiperhettä äidin jak-

samisen tueksi, koska äiti vastaa pääasiassa yksin lapsensa hoidosta, huolen-

pidosta ja kasvatuksesta. Äidin jaksamista tukee, kun hän tietää, että hänelle 

on tulossa omaa aikaa. Läheisverkosto on niukka. 

 
Vanhemman oman ajan tarve esiintyi noin kolmanneksessa (32 %) tutkituista hakemuksista, 

yhteensä 21 kirjausta (10 %), muodostaen tässä otoksessa kolmanneksi yleisimmän teeman 

tuen tarpeen perusteluksi työntekijän näkökulmasta. Vanhemman oman ajan tarve, vanhem-

man väsymys sekä tukiverkoston puute ilmenivät useissa samoissa tapauksissa. Työntekijät 

perustelivat vanhemman oma ajan tarvetta muiden muassa sillä, että vanhempi on väsynyt ja 

tarvitsee aikaa lepoon, sekä sillä, että perheellä ei ole verkostoa, joka voisi ottaa lasta hoitoon 

tarvittaessa: 

 
Perheellä ei ole tukiverkkoa ja vanhempien jaksaminen on koetuksella. Tämän 

vuoksi suosittelemme perheelle tukiperhettä, jotta vanhemmilla olisi mahdolli-

suus myös yhteiseen kahdenkeskiseen aikaan, sekä lepäämiseen. 
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Yksinhuoltajuus tai etävanhemman puuttuminen lapsen arjesta muodosti tässä tutkimuksessa 

yhtä suuren luokan kuin vanhemman oman ajan tarve, esiintyen myös noin joka kolmannessa 

(32 %) tutkituista hakemuksista. Yksinhuoltajuus kytkeytyi vahvimmin perusteluihin liittyen 

vanhemman väsymykseen ja tukiverkoston puutteeseen. Lisäksi yksinhuoltajuus kytkeytyi 

vanhemman oman ajan tarpeeseen, lapsen mahdollisuuteen saada uusia kokemuksia ja lapsen 

etuun saada turvallinen ympäristö, jossa vierailla säännöllisesti: 

 
Vanhemmat ovat eronneet. Perheen äiti hoitaa lapsia pääsääntöisesti yksin. 

Isällä ei ole vakituista asuntoa, hän käy tapaamassa lapsia välillä mutta äiti ei 

voi suunnitelmallisesti saada omaa aikaa.  Äidillä ei ole tukiverkostoa. 

 
Haastava lapsi oli työntekijöiden perusteluiden perusteella neljänneksi suurin luokka. Haas-

tava lapsi oli kuvailtuna 20 hakemuksessa, esiintyen myös noin kolmasosassa (31 %) kaikista 

hakemuksista. Teemana haastava lapsi näkyi hakemuksissa siten, että lapsen kuvailtiin ole-

van itkuinen, vilkas tai lapsella todettiin olevan erityistarpeita. Joissakin hakemuksissa oli 

myös mainintoja lapsen diagnooseista, kuten ADHD tai Aspergerin syndrooma. Hakemukset 

joissa lapsen kerrottiin olevan haastava, työntekijät kirjasivat myös muita mahdollisesti ai-

heesta johtuvia perusteluita tuen tarpeelle, kuten vanhemman väsymystä ja tukiverkoston 

riittämättömyyttä: 

 

Perhe on muuttanut paikkakunnalta toiselle syyskuussa. Vanhalla paikkakun-

nalla ovat olleet lastensuojelun asiakkuudessa ja saaneet erilaisia tukitoimia. 

Lapsi on ollut vauvasta asti hyvin haastava ja itkuinen lapsi. Vanhemmat ovat 

hyvin kuormittuneita haastavassa perhetilanteessa. Äidillä taustalla vaikeaa 

masennusta. Perhe on toivonut ensisijaisesti lapsen päivähoitoa erityisesti äi-

din jaksamisen tukemiseksi, mutta näkevät myös tukiperheen hyvänä apuna hei-

dän tilanteeseen. Lastensuojelullinen huoli ei kohdistu niinkään vanhemmuu-

teen, vaan vanhempien jaksamiseen haastavassa elämätilanteessa. Edellisessä 

asuinpaikassa perhe on saanut vanhemmuudessa tukevia palveluita, joiden ei 
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olla katsottu auttavan perhettä juurikaan. Ongelma nimenomaan lapsen itkui-

suudessa, joka kuormittaa vanhempia. 

 

Äiti on kahden erityislapsen yksinhuoltaja. Toisella ei ole kontaktia isäänsä, 

toinen käy oman isänsä luona jokatoinen viikonloppu. Äidin arki kahden eri-

tyislapsen kanssa on kuormittavaa ja äidin sosiaaliset verkostot ovat niukat. 

 

Lapsi on vilkas ja touhukas ja vanhempien kuvaamana hyvin tarvitseva. Van-

hemmilla on jonkinasteista masennusta ja uupumusta. Isällä on käyntejä kun-

nan psykiatrian poliklinikalla, osa myös parikäyntejä. Perheellä ei ole sukulai-

sia lähellä eikä juurikaan verkostoja, jotka voisivat välillä tulla avuksi lapsen 

kanssa. Varsinkin isä kokee, ettei lapsi anna hänen olla juurikaan rauhassa 

vaan vaatii jatkuvaa huomiota. Vanhemmat toivovat saavansa tukiperheviikon-

loppujen aikana hengähtää ja yhteistä aikaa. Tukiperheviikonloppu toisi hiu-

kan lepoa arjen pyörityksestä lapsen kanssa. 

 

Viidenneksi yleisin teema oli työntekijöiden toive siitä, että lapsi pääsisi viettämään aikaa 

turvallisessa ympäristössä, jossa hän tuntisi olevansa turvassa. Työntekijät toivat perustelun 

eri sanoin esiin yhteensä 14 hakemuksessa, eli noin joka viidennessä (22 %) hakemuksessa. 

Tätä perustelua ei esiintynyt vanhempien kirjaamissa syissä lainkaan. Samoissa hakemuk-

sissa tuli esille vahvasti myös vanhemman jaksamiseen ja vointiin liittyvät pulmat: 

 
Tukiperhettä haetaan äidin voimaannuttamiseksi, voimavaraistamiseksi ja ar-

jessa selviytymisen tukemiseksi. Lapsille tukiperhe mahdollistaisi lisää tuke-

via/kannattelevia aikuisia arkeen sekä virkistäytymismahdollisuuden. 

 
Äiti on hakenut tukiperhettä lapselleen. Perheellä on pieni tukiverkosto. Äiti on 

yksinhuoltaja ja lapsen suhde isäänsä ollut haasteellinen isän psyykkisen sai-

rauden vuoksi. Isän sairaus on vaikuttanut myös siihen, että luottamus aikuisiin 

on heikentynyt. Lapsella on rakastava ja lapsen tarpeita huomioiva perhe, 
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mutta tämän lisäksi olisi hyvä, että lapsella olisi myös toinen turvallinen 

paikka/perhe missä olla/minne mennä. 

 
Vanhemman psyykkisen terveyden pulmat muodostivat kuudenneksi suurimman teeman per-

hetuen tarpeelle työntekijän näkökulmasta, esiintyen joka viidennessä hakemuksessa. Van-

hemman psyykkisen terveyden ongelmista oli kirjattu 12 tapauksessa (92 %) samaan hake-

mukseen sekä vanhemman väsymykseen, että tukiverkoston puuttumiseen liittyen. Vanhem-

pien psyykkisen terveyden pulmiin liittyen työntekijät kirjasivat vanhemmalla oleva tarve 

muiden muassa lepoon, hengähtämiseen sekä riittävään unen saantiin: 

 
Lapsen toisella vanhemmalla on vakava masennus. Toinen vanhempi käy mie-

lenterveysongelman vuoksi terapiassa ja on voinut nyt paremmin. Lapsen tuki-

perhe antaisin vanhemmille tarvittava ”lepotauon”. 

 
Perhe tuli lastensuojelun asiakkaaksi kun äiti oli joutunut sairaalahoitoon 

psyykkisen sairauden vuoksi. Lapselle järjestettiin lyhytaikainen sijoitus avo-

huollon tukitoimenpitein. Äiti on kertonut, että hän hoiti pääasiassa yksin lasta. 

Äiti väsyi hoitamiseen ja koki loppuunpalamisen. 

 
Seitsemänneksi yleisin teema oli työntekijöiden perustelu siitä, että lapsen olisi tärkeä saada 

uusia myönteisiä kokemuksia. Lapselle kokemuksia oli kirjattu yhteensä 12 hakemukseen ja 

sama syy toistui myös 11 hakemuksessa, johon oli kirjattu myös vanhemman jaksamisen 

haasteista (92 %). Luokkana lapselle kokemuksia käsitteli kirjauksia siitä, kuinka lapsen toi-

votaan saavan uusia myönteisiä kokemuksia ja lisäksi tukea omaan kehitykseen:     

 
Tukiperhettä haetaan, jotta perheen äiti saisi hengähdystauon ja uusia voima-

varoja. Äiti on yksinhuoltaja eikä hänellä ole sukulaisia tai paljon tukiverkos-

toa. Perheen lapsilla ei ole lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkuutta. Tu-

kiperhe voisi kuitenkin antaa heille uusia kokemuksia sekä lisää turvallisia ai-

kuisia ja minäkuvan/itsetunnon vahvistusta. 

 
Tutkimuksessa esiintyi vielä kuusi pienempää teemaa tuen tarpeelle työntekijän näkökul-

masta sisältäen samankaltaisia, yksittäisiä perusteluita perheen tukiperheen tarpeesta. Muita 
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syitä tukiperheen hakemiselle olivat, että lapselle toivottiin lisää sosiaalista verkostoa, lapsi 

pääsisi kehittämään sosiaalisia taitojaan ja tukiperheen avulla voitaisiin tukea lapsen kehi-

tystä. Työntekijöiden näkökulmasta tukiperhe nähtiin myös keinona tuoda lapsen arkeen 

säännöllisyyttä. Tukiperheellä nähtiin myös tuettavan vanhemman tai vanhempien parisuh-

teen tilannetta, sekä lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Yhden lapsen kohdalla 

puollettiin tukiperhettä perustellen, että lapsi on sijaishuollossa. 
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3.2.3 Kohtaavatko tuki ja tuen hakemisen syyt? 

Edellä kuvatusti perheiden tuen tarpeiden syistä suurimmiksi teemoiksi nousivat vanhemman 

väsymys, tukiverkoston puute, yksinhuoltajuuteen ja lapsesta yksin huolehtimiseen liittyvät 

haasteet sekä vanhemman oman ajan tarve. Perheiden näkökulmasta tukiperhe näyttäytyi kei-

nona saada omaa aikaa ja mahdollisuuden levätä. Verkostoa vailla olevat perheet toivoivat, 

että lapsi saisi tukiperheen, jotta vanhempien on mahdollista saada arjessa hetkiä olla ilman 

lasta. 

 
Vanhempien kirjaamat tuen tarpeen syyt olivat useissa hakemuksissa moninaisia ja syiden 

kirjo oli laaja. Vanhempien perusteluista teimme yhteensä 10 luokkaa, joista kuusi luokkaa 

käsitteli vanhempaan tai vanhemmuuteen liittyviä haasteita. Loput neljä luokkaa liittyivät 

lapsen tarpeisiin. 

 
Työntekijöiden kirjauksista muodostui enemmän luokkia verrattuna perheen kirjauksiin, yh-

teensä 14 kappaletta. Työntekijöiden perusteluiden luokittelusta kahdeksan luokkaa käsitte-

livät vanhempaa tai vanhemmuutta, kuusi luokkaa käsitteli lasta. Neljä suurinta luokkaa 

työntekijöiden kirjausten perusteella olivat samat kuin perheiden kirjauksista nousseet luo-

kittelut: myös työntekijöiden kohdalla korostuivat vanhemman väsymys ja tukiverkoston 

puute sekä vanhempien oman ajan tarve. Matriisikuvan mukaisesti syyt kytkeytyvät tiiviisti 

toisiinsa ja esimerkiksi vanhemman väsymys esiintyy miltei kaikissa hakemuksissa. Työnte-

kijöiden kirjaamissa syissä näkyy, että vanhempiin kohdistuu paljon kuormitusta ja vanhem-

mat nähdään niin väsyneinä, että tarvitaan jaksavia ihmisiä tueksi. 

 

Työntekijöiden ja perheiden kirjaamat syyt erosivat toistaan siten, että vanhemmat kirjasivat 

lapseen liittyviä syitä vähemmän ja työntekijät enemmän kuin vanhempiin liittyviä syitä. 

Työntekijöillä hakemisen syinä esiintyi lapsen arjen säännöllisyyden tukeminen, lapsen so-

siaalisten taitojen kehittäminen ja muu kehitys sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen 

tukeminen. Näitä syitä ei ollut mukana vanhempien hakemuksissa.  Työntekijöiden peruste-

luiden lapsilähtöisyyteen voi vaikuttaa se, että yli puolet heistä työskentelevät lastensuoje-

lussa. Lastensuojelussa asiakkaana on aina lapsi. 
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Kolmas tutkimuskysymyksemme oli syiden ja tuen kohtaaminen. Kohtaavatko palvelu ja 

tuen tarve käytäntötutkimuksemme mukaan? Kysymys paljastui hyvin laajaksi, joten emme 

pysty tämän työn puitteissa siihen kattavasti vastaamaan. Tuloksistamme on kuitenkin tul-

kittavissa, että sekä perheet että työntekijät näkevät tukiperheen apukeinona ja mahdollisena 

helpotuksena monenlaisiin pulmiin. Perheiden vastauksissa korostui ajatus, että yksikin vii-

konloppu kuukaudessa suo heille mahdollisuutta levätä ja saada tarvittavaa omaa aikaa ilman 

lasta. Työntekijöiden kirjaamien syiden näkökulmasta tukiperheen hakeminen näyttäytyy 

myös keinona ehkäistä sitä, ettei perheeseen syntyisi suuria sosiaalisia ongelmia, jotka vaa-

tisivat vankempia tukitoimia. Työntekijät kirjasivat lisäksi edellä kuvatusti lapsen myöntei-

seen kehittymiseen ja oppimiseen liittyviä syitä tukiperheen hakemiselle. 
 

Sekä perheet että työntekijät asettavat siis paljon toiveita ja osoittavat suurta luottamusta tu-

kiperhetoimintaa kohtaan. Tukiperhetoiminta pohjautuu vapaaehtoistoiminnalle ja yksi ai-

neistostamme noussut kysymys onkin se, kuinka paljon vaatimuksia vapaaehtoisille voi aset-

taa. Tätä laajaa kysymystä koulutuksesta ja ammatillisuudesta ja ammatillistumisesta emme 

käsittele tarkemmin. Todettakoon kuitenkin, että vapaaehtoisiin kohdistuu suuria vaatimuk-

sia: lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen parantamisesta roolimallina toimimiseen. 
 

Hakemisen kirjo on suuri, joten pohdimme myös sitä, onko vanhemmilla, tukiperhetoimin-

nan työntekijöillä sekä lähettävän tahon työntekijöillä yhteneväinen käsitys siitä, minkälai-

siin tilanteisiin tukiperhettä haetaan. Toisaalta tässä kohden voi jälleen kysyä sitä, mikä vai-

kutus aineiston koostumisella juuri hakemusdokumenteista on? Onko niin, että vanhemmat 

ja työntekijät toivovat tukiperheen auttavan kaikkiin kirjaamiinsa asioihin vai kirjaavatko he 

mahdollisesti kaiken sen, minkä ajattelevat puoltavan tukiperheen saamista tilanteessa, jossa 

iso osa hakijoista joutuu jonottamaan pitkään tai hakemuksen raukeavat. 

Emme luokitelleet osaksi tutkimustamme sitä, onko perheellä muita lastensuojelun tai sosi-

aalihuollon palveluita tai mitä lähettävän tahon työntekijä perheelle suosittelee tukiperheen 

lisäksi. Täten hakemisen syiden kirjon roolin analyysi ja tuen kohtaaminen jäävät tältä osin 

vajaaksi: emme voi tietää, minkälaiseen muun tuen seuraksi tukiperhettä haetaan. 
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4 Johtopäätökset ja pohdinta!

Käytäntötutkimuksemme tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, minkälaisin syin perheet hakevat 

lapselleen tukiperhettä ja millä tavoin työntekijät puoltavat lapsen tarvetta tukiperheelle. 

Olemme tehneet käytäntötutkimuksen Pelastakaa Lapset ry:n Helsingissä sijaitsevassa alue-

toimistossa ja tutkimuskysymykset kytkeytyivät työyhteisön tiedon tarpeeseen. Tutkimusai-

neistonamme olivat 65 tukiperhehakemusta, jotka sisälsivät perheiden ja työntekijöiden pe-

rusteluita tuen tarpeesta. Tutkimusprosessi sujui suunnittelemallamme tavalla ja pysyimme 

hyvin aikataulussa. Yhteistyö työyhteisön kanssa oli sujuvaa ja koimme, että työyhteisössä 

ollaan aidosti oltu kiinnostuneita tutkimuksestamme. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin, 

sekä sisällön erittelyn käyttäminen tutkimusmenetelmänä sopi mielestämme hyvin aineis-

toomme. Saavutettuja tuloksia olemme pyrkineet esittelemään monipuolisesti taulukoiden ja 

lainauksien avulla, sekä sanoittamalla keskeisiä tuloksia.  

 
Työstäessämme käytäntötutkimustamme saimme selville tukiperhetoiminnan merkittävyy-

den ja ymmärsimme tukiperheiden tarvitsijoita olevan paljon. Tutkimuksessamme selvisi, 

että vanhempien kirjaamia tuen tarpeen syitä oli paljon ja ne olivat useasti päällekkäisiä. 

Tämä kertoo perheiden haastavista elämäntilanteista, joissa kuormittavia tekijöitä on paljon. 

Tänä päivänä tukiperhettä voi hakea ennaltaehkäisevänä tukitoimena sekä lastensuojelun 

avohuollon tukitoimena, ja se varmasti näkyy hakemusten määrässä. Tässä tutkimuksessa 

suurempi osa oli niitä perheitä, joiden lapsi ei ole lastensuojelun asiakkaana. On mahdollista, 

että tukiperheen hakemisen kynnys on tänä päivänä matalampi, kun tukiperhetoiminta ei ole 

sidonnaista lastensuojelun asiakkuuteen. Se taas vaikuttaisi siihen, että tukiperhehakemukset 

ovat vuosien myötä lisääntyneet ja tulevat myös jatkossa ehkä lisääntymään.  Tällöin myös 

tieto tuen tarpeesta ja tarve kohdistaa palvelua kasvavat. 

 

Tukiperhetoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää on, että kunnan työntekijöiden ja tukiper-

hetoiminnan työntekijöiden kesken käydään keskustelua siitä, minkälaisiin tarpeisiin tuki-

perhetoiminnalla pyritään vastaamaan. Työntekijöillä ja perheillä tulisi olla ajankohtaista ja 

selkeää tietoa siitä, minkälainen palvelu tukiperhetoiminta on ja kenelle sitä tarjotaan. 
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Syitä analysoidessamme huomasimme sen, että tukiperhelomake on tärkeässä roolissa tuki-

perheestä päätettäessä. Lomakkeella kerätään paljon tietoa lapsesta. Se sisältää paljon konk-

reettisia kysymyksiä esimerkiksi lapsen taidoista, syömisestä ja nukkumisesta. Kyseiset tie-

dot ovat tärkeitä, kun lapsi aloittaa vierailut tukiperheessä. Pohdimme kuitenkin voisiko lo-

makkeessa olla tarkempia kysymyksiä perheen ja vanhempien arjesta ja siihen liittyvistä 

haasteista. Tarkemmat kysymykset tuen tarpeen syistä voisivat selkeyttää seulontaa, kun pää-

tetään kenelle lapselle tukiperhesuhde aloitetaan. Näin tuen ja sen hakemisen syiden kohtaa-

misen varmistaminen voisi helpottua ja olisi mahdollista miettiä, onko juuri tukiperhe oikea 

ja riittävä palvelu perheelle. 

 

Käytäntötutkimuksemme tuotti tietoa perheiden ja ammattilaisten kirjaamista syistä hakea 

lapselle tukiperhettä. Näitä syitä ei ole aiemmin systemaattisesti tilastoitu, joten tiedon näky-

väksi tekeminen on tärkeää työyhteisölle. Vaikka tutkimuksemme pohjautuu suhteellisen 

pieneen ja näytteenomaiseen aineistoon, voi se antaa suuntaa myös laajemmassa kontekstissa 

syistä hakea tukiperhettä. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa jatkotutkimusta varten. 
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