
Tukihenkilötoiminta
- Tukea, iloa ja mukavia hetkiä perheen arkeen!

”Minulla on ihana tukihenkilö, jolta saan aikaa. 

Hän kuuntelee, kun kerron omia juttujani”

- Mari 8 v.
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ALUKSI 

Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminnan ensisijaisena 
tavoitteena on tarjota tukea erilaisissa elämäntilanteis-
sa eläville lapsiperheille. Monet lapsiperheet tarvitsevat 
arkeensa perheen ulkopuolista apua, sekä konkreettista 
että psykososiaalista tukea. 

Tukihenkilötoiminnan kantavana periaatteena on se, että 
tukea ja apua tarjotaan hyvin monenlaisille perheille. Toi-
minta on matalan kynnyksen palvelua, joka on helposti 
saatavilla ja perheille maksutonta. 

Keskeistä tukihenkilötoiminnassa on ehkäisevän ja var-
haisen tuen merkitys perheelle. Tukihenkilötoiminta sai 
alkunsa Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutetusta 
Eppu -projektista, joka toimi vuosina 1998 - 2001 Itä-
Suomen alueella. Projekti laajeni vuonna 2002 myös 
Turun seudulle. Projektin yhtenä tavoitteena oli luoda 
perheen tarpeisiin vastaava ja tekijälle mielekäs vapaaeh-
toistyön muoto. Eppu -projekti toteutti tavoitteensa ja 
tukihenkilötoiminta juurtui ja vakiintui yhdeksi Pelasta-
kaa Lasten ennaltaehkäiseväksi työmuodoksi. 

Tukihenkilötoiminnassa vapaaehtoisuuden periaate on 
tärkeää.  Tukihenkilöt toimivat aina vapaaehtoisina, ja 
myös näin varmistetaan perheen ehkäisevän ja varhai-
sen tuen toteutuminen. Tukihenkilöt ovat koko perheen 
tukihenkilöitä, toisin kuin perinteisemmässä lastensuo-
jelun tukihenkilötoiminnassa, jossa tukihenkilöt ovat ni-
menomaan lapsen tai nuoren tukihenkilöitä. Tukihenkilöt 
toimivat perheissä hyvin monenlaisissa tehtävissä: kuun-
telu- ja keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja 
kasvatuksessa, perheen tai perheenjäsenen harrastuska-
verina, ohjaajana, neuvojana, opastajana.

Lapsiperheiden elämä on antoisaa, mutta samalla vaati-
vaa. Vanhempien voimavarat voivat välillä olla ajoittain 
vähissä. On aivan luonnollista, että perheen jäsenet ko-
kevat välillä uupumusta arkiaskareiden pyörittämisessä. 

Lapset voivat usein paremmin, kun vanhemmat saavat 
välillä hengähtää ja ladata akkuja sekä lapset itse saavat 
tukihenkilöltä yksilöllistä huomiota ja aikaa. Vapaaehtoi-
nen tukihenkilö sopii nimikkoperheensä kanssa, miten 
perheen ja tukihenkilön yhteinen aika parhaiten tukee 
sekä lasten että aikuisten jaksamista.

Pelastakaa Lapset toteutti kyselyn tukihenkilötoiminnas-
sa mukana oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen, jotta 
lasten ja vanhempien näkemys toiminnasta tulee kuul-
luksi ja otetuksi huomioon toiminnan kehittämisessä. 
Kysely toteutettiin Itä-Suomen ja Varsinais-Suomen alu-
eella. Kysely lähetettiin 123 perheelle ja palautetta antoi 
38 perhettä. Vastausprosentti oli hiukan alhainen, mutta 
saatujen palautteiden tuloksena syntyi näkemys siitä, että 
tukihenkilötoiminta koetaan hyvin merkittävänä ja tär-
keänä perheen tukimuotona. Tämä raportti on kooste 
kyselyn palautteista ja sen vaikutuksesta toiminnan ke-
hittämiseen. Suomen Lions -liitto ry:n Punainen Sulka 
2006 keräyksen lahjoituksella on tuettu tukihenkilötoi-
mintaa tarjoamalla perheille ja tukihenkilöille virkistys-
toimintaa sekä taloudellista tukea vapaaehtoisten rek-
rytoimiseen. Tämä raportti on tuotettu Punaisen Sulan 
lahjoitusvaroilla. Toivomme, että yhä useampi tukihenki-
löksi ryhtymistä harkitseva päättäisi raportin luettuaan 
lähteä mukaan toimintaan ja tarjota tärkeän ja ennalta-
ehkäisevän tuen lapsiperheille.

Tanja Kuivanen Paula Marjomaa
Projektikoordinaattori Kehittämispäällikkö
Punainen Sulka Keskustoimisto
Keskustoimisto
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Lasten ja vanhempien kokemuksia tukihenkilötoiminnasta 
–  ”Ilman tukihenkilöä emme olisi jaksaneet”

Tukihenkilötoiminta tarjoaa ehkäisevää tukea lapsiper-
heille. Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminnan tukea 
saa 123 lapsiperhettä Varsinais-Suomen ja Itä-Suomen 
alueella. Pelastakaa Lapset kysyi syksyllä 2008 tukihen-
kilötoiminnan piirissä olevilta perheiltä heidän mielipi-
teitään ja ajatuksia siitä, minkä vuoksi he ovat tukea ha-
keneet, miten tuki on heidän perhettään auttanut, miltä 
tuki on tuntunut sekä mitä kehittämistarpeita he näkevät 
toiminnassa. Kyselyyn vastasi 38 perhettä.  Tukihenkilö-
toiminnan piirissä on hyvin monenlaisia perheitä, yksin-
huoltajia sekä kahden aikuisen lapsiperheitä.  Kyselyyn 
vastanneista perheistä reilu puolet oli kahden aikuisen 
ja 1-3 lapsen perheitä sekä vajaa puolet yhden aikuisen 
ja 1-3 lapsen perheitä. Pelastakaa Lasten kokemuksen 
mukaan kyselystä poiketen yksinhuoltajuus on kuitenkin 
tyypillinen perhe tukea hakevista perheistä.

Vastauksien perusteella perheet ovat saaneet tietoa tu-
kihenkilötoiminnasta monenlaisten väylien kautta (tut-
tavat, naapurit, neuvola, päivähoito, seurakunta, sosiaa-
litoimi ja järjestöt). Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu 
kaikille perheille, ei ainoastaan lastensuojelun piirissä 
oleville perheille. Toiminnan ensisijaisena tarkoitukse-
na on tarjota tukea varhaisen puuttumisen ja ennalta-
ehkäisevän näkökulman muodossa. Palautteiden mukaan 
toiminnassa mukana olevat perheet kokivat, että ilman 
tukihenkilön apua he eivät olisi jaksaneet arjen pyöri-
tyksestä.

Perheen koko

    

Kaksi aikuista ja yksi lapsi
Kaksi aikuista ja kaksi 
lasta
Kaksi aikuista ja kolme 
lasta/enemmän
Yksi aikuinen ja yksi lapsi
Yksi aikuinen ja kaksi lasta
Yksi aikuinen ja kolme 
lasta/enemmän

Tyypillistä tukihenkilötoiminnan piirissä olevaa perhettä 
on vaikea määritellä, koska perheet ja heidän elämäntilan-
teensa ovat hyvin erilaisia. Perheiden jaksamiseen liittyvät 
vaikeudet voivat usein johtua monesta tekijästä. Kyse-
lyyn vastanneiden perheiden joukossa merkittävimmiksi 
tekijöiksi hakea tukihenkilöä nousivat vanhempien jaksa-
minen ja perheiden vähäinen tukiverkosto. Tukihenkilön 
avulla vanhemmat ovat saaneet mahdollisuuden irrottau-
tua pieneksi hetkeksi arjen paineista ja kiireistä sekä he 
ovat saaneet mahdollisuuden kerätä omia voimavarojaan. 

Yhä useampien perheiden ympäriltä puuttuvat tukiver-
kostot, jotka koostuvat sukulaisista tai ystävistä. Kiire ja 
pitkät välimatkat saattavat asettaa haasteita sosiaalisten 
suhteiden ylläpidolle. Tukihenkilön kautta monet perheet 
ovatkin saaneet uusia sosiaalisia kontakteja sekä turval-
lisen aikuisen tukea. Monilapsisissa perheissä tukihen-
kilö on tarjonnut lapselle yksilöllistä huomiota ja omaa 
aikaa. Muutaman perheen kohdalla avioero tai perheen 
elämäntilanteen muutokset ovat vaatineet ulkopuolista 
tukea. Pelastakaa Lasten kokemuksen mukaan tukihenki-
lötoiminnan yksi rikkaus onkin se, että tukihenkilö kyke-
nee huomioimaan perheiden avuntarpeet hyvin laajasti 
ja yksilöllisesti.  Avuntarpeita ei arvoteta, vaan niihin suh-
taudutaan kunnioittavasti ja ymmärtäväisesti. 

Miksi haitte tukihenkilöä järjestömme 
kautta?

    

Vanhempien jaksamisen 
tukemiseen
Yksinhuoltajuus

Vähäinen tukiverkosto

Perheen elämäntilanteen 
muutokset: kuten van-
hemman masennus/sairas-
tuminen, avioero jne.
Lapsille omaa aikaa ja 
virikkeitä

Lapsen/lasten erityisvaike-
udet, kuten ylivilkkaus jne.

11 % (4)

32 % (12)

5 % (2)

21 % (8)

16 % (6)

16 % (6)

3 % (1)

66 % (25)

18 % (7)

18 % (7)

45 % (17)

32 % (12)

Olen yhdessä tukihenkilöni kanssa askar-
rellut monenlaista kivaa. Talvella teimme 
joulukalenterin ja lumiukon.
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Tukihenkilöt ovat usein vuosia perheiden rinnalla 
–  ”Kahdeksan vuoden tuki on ollut kor vaamaton apu”
Tarvitsemme koko ajan uusia tukihenkilöitä mukaan toi-
mintaan ja etsimme keinoja löytää tukihenkilöitä, ja toi-
saalta myös keinoja tukea heitä tehtävässään niin, että he 
voivat sitoutua toimintaan. Pelastakaa Lapset on kehit-
tänyt Eppu-projektin myötä tukihenkilöiden valmennuk-
sen, johon jokainen vapaaehtoinen osallistuu. Kyetäk-
seen sitoutumaan toimintaan jokaisen vapaaehtoisen on 
hyvä tiedostaa etukäteen, mihin on ryhtymässä jo ennen 
varsinaisen tukisuhteen alkamista, jotta vältyttäisiin tur-
hilta tukisuhteiden katkeamisilta. Valmennus sisältää mm. 
tietoa vapaaehtoistyön ja lastensuojelutyön keskeisistä 
periaatteista. Valmennuksen aikana kukin vapaaehtoinen 
voi pohtia sitä, onko tämä toiminta juuri hänelle sopivaa.

Tiedämme, että tukisuhteet kestävät yleensä vuosia, ja 
tämänkin kyselyn mukaan vapaaehtoiset tukihenkilöt 
ovat olleet hyvin pitkäaikaisesti toiminnassa mukana. 
Yli puolet vastanneista kertoi tukisuhteensa kestäneen 
yli kolme vuotta tai jopa yli seitsemän vuotta. On hy-
vin merkittävä asia, että tukihenkilöt ovat motivoitunei-
ta ja sitoutuneita toimintaan, jolla voidaan turvata pit-
käaikainen suhde lapseen sekä autettavan perheeseen. 
Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisauttajia, ja mukana on eri-
ikäisiä miehiä ja naisia. Tukihenkilöltä vaaditaan oman 
elämäntilanteen tasapainoisuutta, jotta auttamistyö on 
mahdollista. Tukihenkilöt toimivat motivoituneesti ja va-
paaehtoisesti, eivätkä he saa toiminnasta palkkaa. Järjes-
tössämme onkin kiinnitetty erityishuomiota tukihen-
kilöiden tukemiseen mm. järjestämällä heille riittävästi 
työntekijän henkilökohtaista tukea, jatkokoulutusta sekä 
erilaisia virkistys tapahtumia, joissa on mahdollisuus ta-
vata muita toiminnassa mukana olevia tukihenkilöitä.

Tukihenkilö on tärkeä koko perheelle 
– ”Tukihenkilö on ar vokas ja hyvin välittävä”
Tukisuhteen alussa tukihenkilö ja perhe sopivat yhdes-
sä keskustellen toiminnan pelisäännöt. Tukihenkilö vie-
railee perheessä perheen tarpeiden ja toiveiden mukaan, 
mutta kuitenkin huomioon ottaen tukihenkilön mahdol-
lisuudet ja voimavarat. Keskimäärin vapaaehtoiset vierai-
levat perheessä parin viikon välein 2-3 tuntia kerrallaan. 
Kyselyn mukaan erityisiä yhteistyön ongelmia ei perhei-
den ja tukihenkilön välillä ilmennyt. Jopa 93 % vastaajis-
ta oli sitä mieltä, että yhteistyö tukihenkilön kanssa on 
sujunut erinomaisesti ja he kertoivat olevansa erittäin 
tyytyväisiä tukihenkilötoimintaan. Loputkin vastaajista 
olivat muutoin tyytyväisiä, mutta olisivat toivoneet hiu-
kan tiiviimpää yhteydenpitoa. Tukisuhteen kestolla ei ole 
aikarajaa: tavoitteena on pidempiaikainen yhteistyö, joka 
ottaa huomioon perheen ja tukihenkilön elämäntilantei-
den muutokset.

Kauanko perheellänne on ollut tukihenkilö?

    

Alle puoli vuotta

Yli vuoden mutta alle kolme 
vuotta 

Yli kolme vuotta 

 Yli viisi vuotta 

Yli seitsemän vuotta 

Miten yhteistyö tukihenkilön  
kanssa on sujunut?

    

Erinomaisesti, ei ole mitään 
lisättävää 93 % (26)

Hyvin, mutta toivoisin yhteyden-
pitoa enemmän 7 % (2)

Yhteistyö ei ole sujunut 0 % (0)

Meillä on ollut tyttöjen iltoja, jolloin olemme 
tehneet kampauksia ja kaikkea kaunista. 
Olemme myös käyneet museoissa.

18 % (7)

37 % (14)

13 % (5)

11 % (4)

21 % (8)

93 % (26)

7 % (2)
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Leikkiä, pelejä, askar telua, ulkoilua ja keskustelua 
– ”Me uidaan ja luistellaan”
Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu koko perheen hyväk-
si; siitä hyötyvät niin lapset kuin aikuisetkin. Tukihenki-
lön ”työnkuva” on hyvin monipuolinen ja ihmisläheinen. 
Kyselyn mukaan 89 % vanhemmista koki tukihenkilö-
toimintaan liittyvän lasten viriketoimintaa. Tukihenkilö 
leikki, pelasi ja ulkoili yhdessä lapsen kanssa. Lapsen ja 
aikuisen aktiivisen yhdessäolon myötä myös lasten so-
siaaliset taidot kehittyvät. Tukihenkilöltä lapsi saa myös 
yksilöllistä aikaa ja huomiota. Kolmannes vanhemmista 
koki, että tukihenkilö on myös tärkeä vanhemmalle, sillä 
toimintaan liittyy myös vanhemmalle suunnattu keskus-
telutuki. Monelle perheelle tukihenkilöstä on muodostu-
nut todellinen luottohenkilö, jonka kanssa voidaan jakaa 
arjen ilot kuin surutkin. Perheiden mukaan tukihenkilön 
apu on erittäin ihmisläheistä ja luonnollista apua, jota on 
helppo ottaa vastaan. 

Lasten kommentteja tukihenkilötoiminnasta:

* ”tuntuu hauskalta mennä tukihenkilön luokse, 
kun siellä on kivaa ja ihana koira”

* ”ollaan oltu luistelemassa, pulkkailemassa, 
tehty lumiukkoja ja pelattu”

* ”minulla on ihana tukihenkilö, jolta saan 
laatuaikaa. Hän kuuntelee, kun kerron omia 
juttujani”

* ”Onhan se kivaa, että on tukihenkilö!”

* ”tukihenkilöni tykkää lapsista, lukee aina, 
ajattelee paljon. On se aika kiva!”

* ”kiva, reilu, kekseliäs ja mukava!”

Minkälaista toimintaa  
tukihenkilötoimintaan liittyy?

a) Lapsille viriketoimin-
taa, kuten leikit, pelit, 
askartelut, ulkoilut jne.

87 % 33

b) Yhteisiä retkiä 34 % 13

c) Lastenhoitoapua 50 % 19

d) Vanhemmalle keskus-
telutukea 29 % 11
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Tukihenkilö on odotettu vieras 
– ”Tukihenkilötoiminta on mahtava asia!”
Tukihenkilötoiminnan anti perheille on hyvin monenlais-
ta. Paitsi puolisoiden, myös lasten ja vanhempien yhteinen 
aika on liian vähäistä ja arki kiivastahtista. Tukihenkilötoi-
minta tarjoaa pieniä hetkiä joko omaan tai puolisoiden 
yhteiseen aikaan. Tällä on hyvin tärkeä merkitys perheen 
hyvinvoinnin kannalta; se ehkäisee vanhemman uupumi-
sen ja auttaa jaksamaan paremmin vanhemman roolissa. 
Kysyttäessä, mitä tukihenkilötoiminta on perheille anta-
nut, pääosa vastaajista oli sitä mieltä, että tukihenkilö on 
todella tukenut heitä omassa jaksamisessaan ja tarjon-
nut heille välillä oman hengähdystauon. Tukihenkilöiden 
vierailut perheissä tuovat myös iloa ja piristystä perheen 
arkeen. Monelle perheelle tukihenkilöstä on muodos-
tunut ajan myötä tärkeä luottohenkilö. Puolet vastaajis-
ta oli sitä mieltä, että tukihenkilötoiminta on tarjonnut 
molemminpuolista ystävyyttä ja keskustelutukea. Monen 
vanhemman vastauksissa nousi esille, että tukihenkilöstä 
on muodostunut heille hyvin tärkeä henkilö. Yli puolet 
vastaajista toi vastauksissaan esille myös sen, että tuki-
henkilö on tuonut lapsen elämään uuden turvallisen ai-
kuiskontaktin. Esimerkiksi monilapsisessa perheessä lap-
si saa tukihenkilön avulla yksilöllistä aikaa ja huomiota, 
toisaalta myös lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät heidän 
tavatessaan perheen ulkopuolista aikuista. 

Mitä tukihenkilötoiminta on perheellenne 
antanut?

a) Vanhemman jaksa-
miseen tukea ja hetken 
hengähdystauon

95 % 36

b) Molemminpuolista 
ystävyyttä 50% 19

c) Lapselle/lapsille aikui-
sen läsnäoloa, tukea ja 
virikkeitä

63 % 24

d) Erittäin paljon tukea 
koko perheelle tarjo-
amalla mukavia hetkiä 
arkeen

13 % 5

e) Keskustelutukea 
vanhemmalle 16 % 6

Pelastakaa Lapset kehittää jatkuvasti toimintaansa ja ky-
syy perheiltä palautetta, ehdotuksia ja ideoita liittyen tu-
kihenkilötoiminnan kehittämiseen. Perheiltä tuli runsaasti 
kiitoksia ja myönteistä palautetta. Paria perhettä lukuun 
ottamatta kaikki palautetta antaneet perheet olivat ko-
konaisuudessaan erittäin tyytyväisiä tukihenkilötoimin-
taan, eivätkä osanneet nimetä yhtään muutostarvetta.  
Kahden perheen kohdalla toivottiin, että tukihenkilöllä 
olisi enemmän aikaa sekä mahdollisuuksia tiheämpiin ta-
paamisiin. Useat vanhemmat toivoivatkin, että toiminta 
jatkuu myös tulevaisuudessa, ja uusia vapaaehtoisia tulee 

toiminnan pariin. Jokainen oli sitä mieltä, että tukihen-
kilötoiminta on ehdottoman tärkeää ja merkityksellistä 
koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Perheet ovat ko-
keneet saavansa toiminnasta arvokkaita ja ainutlaatuisia 
kokemuksia ja hetkiä niin lapsille kuin itselleenkin.

Vanhempien kommetteja toiminnasta:

 � ”Tukihenkilötoiminta on mahtava asia!”

 �  ”Kun on olemassa ihania ihmisiä jotka tekevät tätä va-
paaehtoisesti, niin ei kyllä voi enempää vaatia!”

 �  ”Ruusuja siitä, että tällainen toiminta on ylipäätänsä 
keksitty sekä kaikille jotka jaksavat tätä vapaaehtois-
työtä tehdä”

 �  ”Jatkakaa hyvää ja tärkeää toimintaa”

 �  ”Olen onnellinen, että löysimme toisemme! Olemme 
iloisia tästä ystävyydestä.”

 �  ”Suuri kiitos sydämestä!”

 �  ”Enkeli, joka on pelastanut meidät monesta tilanteesta.”

Onko teillä ehdotuksia/toiveita 
tukihenkilötoiminnan suhteen?

a) Ei, olen niin tyyty-
väinen, että tällaista 
toimintaa on olemassa

97 % 37

b) Toivottavasti jatkos-
sakin toiminta jatkuu ja 
vapaaehtoiset löytävät 
toiminnan pariin

55 % 21

c) Tuki on ollut ehdot-
toman tärkeää, sillä 
perheemme tilanne on 
tasapainottunut

13 % 5

d) Toivoisin, että tuki- 
henkilöllä olisi enem-
män aikaa ja mahdol-
lisuuksia tiheämpiin 
tapaamisiin

5 % 2

Kesällä teimme retken 
Muumimaailmaan.
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Tukihenkilötoiminnassa on ollut mukana hyvin monenlai-
sia lapsiperheitä monenlaisine tuen tarpeineen. Toiminta 
on tärkeää ehkäisevää ja varhaisen puuttumisen lasten-
suojelutyötä, jossa kullekin perheelle pyritään antamaan 
juuri heidän tarvitsemaansa apua ja tukea. Työ on arvo-
kasta vapaaehtoisten antamaa tukea, jolla voi olla per-
heelle ja yksilölle kauaskantoiset positiiviset vaikutukset. 
Tämän kyselyn myötä lasten ja vanhempien palautteet 
kertoivatkin tukihenkilötoiminnan merkityksellisyydestä 
ja tarpeellisuudesta. Kysely antoi hyvin positiivisen ku-
van tukihenkilötoiminnasta. Kiitämme kaikkia toimin-
nassa mukana olevia lapsia, vanhempia ja tukihenkilöitä! 
Antamanne palaute on ensiarvoisen tärkeää ja osaltaan 
rohkaisee uusia vapaaehtoisia tulemaan toimintaamme 
mukaan.

KIITOS

Lisätietoja tukihenkilötoiminnasta saa 
Itä-Suomen aluetoimistosta ja Turun 
paikallistoimistosta sekä kotisivuiltamme 
www.pelastakaalapset.fi
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