Minulla on oma aikuinen,
jolla on aikaa juuri minulle
LAPSIPERHEIDEN TUKIHENKILÖTOIMINTA LASTEN,
VANHEMPIEN JA TUKIHENKILÖIDEN KOKEMANA

Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta – raportin taustaa

L

apsiperheiden elämään liittyy erilaisia haasteita ja huolia. Monia lapsiperheiden vanhempia kuormittavat mm. epätyypilliset työajat, pienituloisuus, yhden vanhemman
huoltajuus ja pieni läheisverkosto. Ne voivat merkittävästi vaikuttaa perheiden arjen
sujuvuuteen ja samalla vanhemman lapselle antamaan aikaan. Viime vuosina näkynyt
tuloerojen kasvu on lisännyt erityisesti lapsiperheiden pienituloisuutta ja samalla köyhyysriskiä.
Köyhyys lisää lapsen osattomuutta. Kun perheen käytettävissä olevat tulot ovat niukat, jää
lapsi helposti ulkopuoliseksi kaveripiirin kulutus- ja harrastustottumuksista. Pienituloisten perheiden lapset osallistuvat muita lapsia harvemmin säännölliseen harrastukseen.
Pelastakaa Lasten lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan päämääränä on edistää koko perheen
hyvinvointia, tukea lapsen ja nuoren kehitystä ja terveyttä sekä ehkäistä mahdollisia ongelmia. Tavoitteena on tarjota tukea erilaisissa elämäntilanteissa eläville, monenlaisille lapsiperheille. Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta on perheille maksutonta.
Tukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jolla on oma merkittävä paikkansa yhteiskunnan auttamisjärjestelmässä ammattilaisten tarjoaman tuen rinnalla. Pelastakaa Lasten tukihenkilöt saavat tehtävään valmennuksen ja heitä tuetaan ja ohjataan toiminnan
aikana. Vapaaehtoisina toimiville tukihenkilöille järjestetään myös virkistys- ja vertaistoimintaa
sekä täydennyskoulutusta.
Tukihenkilöt toimivat perheissä hyvin monenlaisissa tehtävissä. He ovat muun muassa kuuntelu- ja keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa, perheen tai perheenjäsenen harrastuskaverina, ohjaajana ja neuvojana. Joskus tukihenkilöstä on tullut pysyvästi perheen ystävä. Vapaaehtoisten antama tuki muistuttaa ystävien ja läheisten ihmisten tarjoamaa
apua. Se ei korvaa ammattiapua, mutta se tukee ja täydentää ammatillista sosiaalialan työtä
sekä vahvistaa yhteisen välittämisen kulttuuria yhteiskunnassamme. Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnalla on voitu vaikuttaa siihen, että lapsi on saanut itselleen mielekästä vapaa-ajan
tekemistä ja uusia turvallisia aikuisia elämäänsä. Tukihenkilötoiminta antaa myös vanhemmille
mahdollisuuden omaan aikaan ja tilaan.
Pelastakaa Lapsissa Lapsiperheiden tukihenkilötoimintaa on ollut vuodesta 1998 saakka. Toiminnan lähtökohtana oli ehkäisevä lasten suojelu ja matalan kynnyksen palvelu, joka tukee
varhain mahdollisimman monenlaisia perheitä. Alkuperäinen ajatus koko perheen tuesta toteutuu toiminnassa edelleen. Nykyään toiminta on vakiintunut kaikkiin Pelastakaa Lasten viiteen
aluetoimistoon. Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan rinnalle on 2014 alkaen kehitetty Sporttikummitoimintaa, jossa sporttikummina toimiva vapaaehtoinen aikuinen etsii ja kokeilee lapsen
kanssa lapselle sopivaa liikkumismuotoa, kuljettaa lasta harrastuksiin tai yhteisiin tapahtumiin. Tukihenkilötoimintaa on Pelastakaa Lapsissa kehitetty myös PePPi-hankkeessa (20122016), jossa vapaaehtoistyöllä on haettu uudenlaista tukea myös sijaisperheille.
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Toimintaan osallistuvien lasten, vanhempien ja tukihenkilöiden näkemykset ja kokemukset ovat
merkittäviä toiminnan onnistumisen arvioinnin sekä kehittämisen kannalta. Tukihenkilötoimintaan osallistuneet ovat myös parhaita asiantuntijoita kertomaan siitä, mitä toiminta on ja
miten sitä tulisi kehittää. Tähän julkaisuun on koottu lasten, vanhempien ja tukihenkilöiden
näkemyksiä tukihenkilötoiminnasta. He kertovat siitä, mitä merkityksiä he kokevat toiminnalla itselleen olevan, minkälaista tukea tukihenkilöt toivovat ja miten toimintaa voisi kehittää.
Raportti on kooste Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelija Hanna Rekolan käytäntötutkimuksesta1 sekä Etelä-Suomen aluetoimiston tukihenkilötoiminnan koordinaattori Saana Mannisen tekemästä tukihenkilöille suunnatusta kyselystä2. Aineisto koostuu 63 lapsen tai nuoren
(3–17 v.) ja 76 vanhemman sekä 32 tukihenkilön vastauksista.

Lämmin kiitos kyselyihin vastanneille
lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen
sekä tukihenkilöille! Näitä arvokkaita
näkemyksiä hyödynnetään jatkossa toiminnan
kehittämisessä.

1 Käytäntötutkimus on osa Helsingin yliopiston sosiaalityön opintoja. Kysely lähetettiin 338 perheeseen. Kyselyssä oli omat lomakkeensa vanhemmille sekä lapsille ikäryhmissä 3–6 v ja 7–17 v. Pienten lasten kyselyssä
vanhemmat ohjeistettiin täyttämään lomake lapsen kanssa jutustellen ja kysellen siitä, miten lapsi on tukihenkilötoiminnan kokenut.
2 Järjestön aluetoimistoissa kootaan säännöllisesti palautetta tukihenkilöiltä. Etelä-Suomen aluetoimistossa
Helsingissä toteutettiin kysely tukihenkilöille heidän tuen ja virkistyksen tarpeistaan ja toiveistaan.
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”On mukava ja ystävällinen. Ja hänen kanssa on kiva olla”
-LASTEN KOKEMUKSIA TUKIHENKILÖTOIMINNASTA

K

yselyyn vastasi yhteensä 29 iältään 3–6-vuotiasta lasta, joista 18 oli poikaa ja 11
tyttöä. Heidän mielestään tukihenkilötoiminnassa merkittävää on leikkiminen, ulkoilu
ja liikkuminen, arkinen yhdessäolo, sekä retket ja elämykset. Seuraavassa tarkemmin
lasten kertomia merkittäviä asioita tukihenkilötoiminnassa.

Leikkimisen tärkeys
Lasten vastauksissa korostui leikkiminen. Tukihenkilön kanssa leikitään mm. barbeilla, legoilla,
poneilla ja autoilla.

”Afrikan tähtee!”

”Leikin junaradalla ja
legoilla ja muumilaivalla”

”Leikin hepoilla ja
barbeilla. Joskus
luetaan ja tehdään
muuta kivaa."

”Pelaan muistipeliä,
mää leikin sen kaa
paljon, teen hauskoja
asioita. Mää leikin mitä
leikkejä löytyy, mää
keksin niitä.”

Leikkiminen onkin mitä parhainta yhdessäoloa ja mukavien hetkien jakamista. Jaetuissa ilon
hetkissä lapselle vahvistuu käsitys: minusta iloitaan, minun kanssani on mukavaa.

Ulkoilu ja liikkuminen
Alle kouluikäiset lapset myös ulkoilevat tukihenkilön kanssa usein tai tekevät muuta liikunnallista. Leikkipuistossa käynti, uiminen, pyöräily ja metsäretket ovat suosittuja yhteisiä aktiviteetteja.

”Uinti, keilailu ja
kaikenlaista”
”Käydään uimassa,
metsässä tai leivotaan.”
”Leikin ja ulkoilen
tukihenkilön kanssa
omassa kotona tai
tukihenkilön kotona,
kun äiti on asioilla.”

”puistoilemme”

4

”Pyöräilen ja muita,
vähän kauas me pyöräillään ja takaisin
kotiin. Me käyään uimahallissa.”

Arkinen yhdessäolo
Leikin ja liikunnallisten aktiviteettien ohella lasten vastauksissa painottuivat myös arkiset toiminnot, kuten syöminen, keskustelut ja yhden lapsen kohdalla myös siivoaminen. Kotona tukihenkilön kanssa mm. luetaan, pelataan, leivotaan ja askarrellaan. Lasten vastausten perusteella
arkinen yhdessäolo on merkityksellistä.

”juttelimme”
”…tehdään lettuja,
jutellaan, siivotaan”

”…syöny leipää, leiponu,…”
”Me maalattiin kerran tai välillä…”

”…lukenut kirjoja…”

Joskus sisarussuhteissa näkyy myös mustasukkaisuutta tukihenkilön
antamasta ajasta.

Retket ja elämykset

”No me vähän.. no se on
vähä et Tiina tekee Peten
(veli) kaa kaikkee ja mun
kaa ei mitään... Virkkaan ja
teen vähän koulutehtävii”

Tukihenkilön kanssa tehdään lähinnä mukavia, helposti saavutettavia ja toteutettavia asioita. Joskus ohjelmassa voi olla jotain ”erikoisempaa”, esimerkiksi lastenteatterissa,
seikkailupuistossa tai museossa käynti tai vaikkapa retki jäätelökioskille.

”ollaan käyty jätskillä, uimassa, teatterissa, tekemässä
kynttilöitä…”

”… käytiin Hoplopissa.”

”Me maalattiin kerran
tai välillä, ollaan oltu
seikkiksessä ja nähty
museo.”

Lapset luettelivat erilaisia tukihenkilön kanssa tehtäviä toimintoja. Eniten lapset toivat esiin
leikkimistä. Muut toiminnot on luokiteltu liikuntaan, arkiseen yhdessäoloon, käsitöihin ja kulttuuriin. Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) lasten kertomia tekemisiä tukihenkilön kanssa.
Taulukko 1. Lapsen kertomia tekemisiä tukihenkilön kanssa
Leikkiminen

75

Liikunta

7

Arkinen yhdessäolo

7

Käsityöt

4

Kulttuuri

3
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Lasten kommentteja tukihenkilöstä
Lasten mielestä tukihenkilössä on parasta tukihenkilön persoonaan ja aktiviteetteihin liittyvät
asiat.

”Tukihenkilöllä on Skoda.”

”Hän silittää kauniisti
mun lemppari my little
ponia.”

”Varapappa on mukava.”

”Tukihenkilö tykkää
olla ulkona. Tukihenkilö
tykkää pelata pelejä.”

”Kun se leikkii meidän
kanssa, kun se käy
meillä, kun sen kanssa
käydään kaupungilla juhlii
synttäreitä.”

”Koska se osaa kertoa
satuja”

”… lähettää postikortteja”
”Hän on paras.”
”Että ajetaan veneellä …
mökillä ja kastellaa kukki
siellä…”

Joskus joku asia myös harmittaa tai tuntuu ikävältä
Suurin osa kyselyyn vastanneista 3–6 -vuotiaista lapsista totesi, että tukihenkilössä ei ole
mitään kurjaa. Eräs lapsi kertoi olevan ikävää, kun tukihenkilö lähtee tai kun häntä ei näe tarpeeksi usein. Myös kutittelu ja säikyttely sekä se, että tukihenkilö ei osaa käyttää elektroniikkalaitteita, tuntuvat erään lapsen mielestä kurjalta.

”Kun hän kutittaa kainaloista
ni se ei tunnu kivalta. Säikyttely ei tunnu kivalta”

”No ku se kahvittelee
äitin kanssa.”

”Se ettei häntä näe
useammin.”
”Tuntuu kurjalta, kun hän
ei osaa laittaa meidän
TV:tä päälle.”

”No se hippopeli, se peli
oli ikävä, koska en tykkää
mistään pelistä.”

”En tykkää, tykkään pelkästä
elokuvasta. En tykkää, koska
se sanoo, että tehtäis jotain
juttuja, en halua tehdä mitään
juttuja sen kanssa, kun en vaan
tykkää.”

”Tuntuu kurjalta kun hän
lähtee Martille (oman
miehen luo)”
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”On kiva, kun on joku, jolla on minulle aikaa”
- TUKIHENKILÖTOIMINTA 7-17 -VUOTIAIDEN LASTEN NÄKÖKULMASTA

K

yselyyn vastasi yhteensä 34 iältään 7–17 -vuotiasta lasta ja nuorta. Vastaajista kaksi
kolmasosaa oli tyttöjä ja kolmasosa poikia. Suurin osa vastaajista oli alakouluikäisiä,
ja yläkouluikäisiä tai sitä vanhempia vastaajien joukossa oli vain 6.

Tulosten mukaan selkeästi suurin osa 7–17 -vuotiaan lapsen ja tukihenkilön tapaamisissa harrastetuista aktiviteeteista liittyy liikuntaan. Tukihenkilön kanssa muun muassa pelataan erilaisia sisä- ja ulkopelejä, ulkoillaan, ja käydään uimassa. Toiseksi eniten tukihenkilön
kanssa tehdään erilaisia kulttuuriin liittyviä aktiviteetteja, kuten käydään elokuvissa, näyttelyissä tai huvipuistossa.
Kolmanneksi eniten lapset tekevät tukihenkilön kanssa erilaisia käsitöitä mm. askartelu, ruoanlaitto. Tulokset osoittavat myös, että välillä tukihenkilön kanssa ei välttämättä tehdä mitään
ihmeellistä vaan ainoastaan ollaan ja keskustellaan.

Tukihenkilön merkitys lapselle
Tulosten mukaan selkeästi suurin osa, 90 % lapsista kokee, että tukihenkilöä on mukava tavata.
Yhdenkään lapsen mielestä tukihenkilöä ei ole mukava tavata. Tulosten mukaan tukihenkilössä
on parasta ne asiat, jotka liittyvät leikkiin, pelaamiseen ja ylipäätään aktiviteetteihin ja toimintaan. Toiseksi eniten vastauksissa esiintyy tukihenkilön persoonaan liittyviä positiivisia asioita
kuten tukihenkilön ystävällisyys tai rauhallisuus. Tuloksissa korostuvat yhdessä tekeminen ja
liikkuminen.
Tulosten mukaan selkeästi suurin osa lapsista (85 %) pitää tukihenkilöä erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Tukihenkilö koetaan tärkeäksi,
koska tukihenkilöt ovat mukavia tai kun tapaamiseen liittyy tavallisesta arjesta poikkeaminen sekä tukihenkilö koetaan tärkeäksi, kun
hän välittää, auttaa, antaa tukea ja kuuntelee.

”Tukihenkilö on minulle
tärkeä koska hän piristää
minua kun tavataan ja
hänelle voi kertoa tärkeitä
asioita.”

Lapsista 79 % ilmoittaa tapaavansa tukihenkilöä kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Suurin
osa lapsista on tyytyväisiä tai ainakin jossain määrin tyytyväisiä tapaamiskertojen määrään.
Kuitenkin noin neljäsosa lapsista ilmoittaa olevansa tyytymätön, koska halusi tavata tukihenkilöä useammin.
Tulokset osoittavat, että lähes kenenkään lapsen mielestä tukihenkilöön ei liity negatiivisia
asioita. Vain neljän lapsen mukaan tukihenkilötoiminnassa esiintyy jotakin negatiivista. Syynä
on se, että tukihenkilö ei pidä eläimistä, tapaamisia on liian vähän, lopputapaamista ei pidetty
tai, koska tukihenkilö oli menehtynyt.
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Kyselyssä lapsia pyydettiin kuvailemaan tukihenkilöä Ehjä ry:n käsikirjassa esiintyvien tehtävien avulla, joita ovat yhdessä toimija, huomion antaja, kannustaja, keskustelukumppani, kuuntelija, rajojen asettaja sekä elämänopettaja.

Tukihenkilön koetaan olevan:
yhdessä toimija, jonka
kanssa harrastetaan,
liikutaan ja ulkoillaan
huomion antaja, joka välittää ja on kiinnostunut sekä
kannustaja, joka antaa
myönteistä palautetta ja
rohkaisee yrittämään.

keskustelukumppani
ja kuuntelija, jolle voi
kertoa omia huolia ja
asioita.

Perheen tilanteen muutokset
Tulosten mukaan suurin osa lapsista (73 %) kokee perheen tilanteen muuttuneen paremmaksi tai hieman paremmaksi tukihenkilön aloittamisen jälkeen. 30 % lapsista kokee, että tilanne on
pysynyt ennallaan. Yhdenkään lapsen mielestä perheen tilanne ei
ole muuttunut huonompaan suuntaan.

”Äiti jaksaa ja on iloinen
nykyään. Meillä kaikilla on
mukavaa.”

Lasten kokemuksia osallisuudesta
”Pelastakaa Lapset
-työntekijä tuli meille ja
saimme kertoa millaista
ihmistä kaveriksemme
toivomme.”

Pelastakaa Lasten toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jossa korostetaan muun muassa lapsen oikeutta osallisuuteen
(Pelastakaa Lapset ry 2014a, 3, 10). Tulokset osoittavat, että lasten
osallisuus tukihenkilötoiminnassa toteutuu melko hyvin. Lähes puolet
(47 %) lapsista kertoi, että oli saanut vaikuttaa tukihenkilön valintaan.
Lapset kertovat, että mielipide huomioitiin niin, että joko vanhemmat
tai Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä oli kysynyt asiasta.

Lapsista 53 % puolestaan kertoo, että hänen mielipidettään ei huomioitu tukihenkilön valintaprosessissa.
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”Tapaamisia tukihenkilön kanssa odotetaan niin minun
kuin lasten taholta”
- TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMPIEN KUVAAMANA

S

euraavassa tarkastellaan tukihenkilötoiminnan merkitystä toiminnan piirissä oleville
perheille vanhempien näkökulmasta. Kyselyyn vastasi 76 vanhempaa, joista naisia
oli 72 ja miehiä 4. Tukihenkilösuhteiden kesto vastaajien perheissä oli yleensä 1–2
vuotta. Myös tuoreiden, alle vuoden kestäneiden suhteiden lukumäärä oli vastaajissa
suuri. Yksittäisiä pisimpiä tukisuhteita olivat yli 7 vuotta kestäneet tukihenkilösuhteet.
Vanhemmat vastasivat saaneensa tiedon tukihenkilötoiminnasta ensisijaisesti tiedotusvälineistä
tai oman opiskelun tai vapaaehtoistoiminnan kautta. Muita tärkeimpiä tiedonsaantitapoja olivat perheneuvolat, Pelastakaa Lasten nettisivut sekä ystävät ja tuttavat.
Tukihenkilöiden vaihtuvuus oli pientä eli samat tukihenkilöt olivat toimineet vastaajien perheissä alusta alkaen. Toisaalta suurin osa vastaajien tukisuhteista oli juuri alkanut. Yksittäisissä vastauksissa tukihenkilö oli vaihtunut kerran, tai jopa kolme kertaa. Jos tuentarve jatkuu
pitkään, mutta tukihenkilön elämäntilanne muuttuu, voi olla tarve aloittaa uuden tukihenkilön
kanssa. Tukihenkilön elämäntilanteen muuttuminen, kuten muutto tai sairaus oli useimmiten
selityksenä tukihenkilön vaihtumiselle.

Tukihenkilön merkitys perheelle
Tulokset osoittavat, että tukihenkilötoiminta tukee sekä lasta että vanhempaa, sillä vanhempien mielestä saatu tuki liittyy suoraan joko vanhempiin itseensä (53 %), lapsiin (37 %) tai koko
perheeseen (10 %).
Suurin osa vanhemmista saa tukihenkilön avulla omaa aikaa (61 %) sekä tukea arjessa jaksamiseen (55 %). Vanhemmat saavat tukihenkilöltä myös ystävyyttä ja keskusteluseuraa (34 %)
sekä konkreettista apua ja tukea muun muassa lastenhoidossa, jolloin vanhempi saa aikaa
tehdä esimerkiksi kotitöitä (9 %). Lisäksi tukihenkilö nähdään tärkeänä, koska vanhemmat saavat lastenhoitoapua ja tukihenkilö on vanhempien arjen jaksamisen tukena. Vanhemmat ovat
saaneet myös keskusteluseuraa ja koko perhe on saanut tukihenkilöstä ystävän.
Lapsiin liittyvissä vastuksissa tukihenkilö nähdään tärkeänä muun muassa, koska lapsi saa
aikuiselta lisää huomiota, läsnäoloa, seuraa ja tukea. Lisäksi lapset ovat saaneet lisää aktiviteetteja ja virikkeitä sekä uusia kokemuksia elämäänsä.
Lapset saavat vanhempien mukaan tukihenkilön ansioista lisää aktiviteetteja, uusia kokemuksia
ja virikkeitä elämään sekä aikuisen läsnäoloa ja huomiota. Lisäksi lapset saavat tukihenkilöstä
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keskusteluseuraa ja ystävän. Myös koko perhe saa tukihenkilötoiminnan kautta mukavia hetkiä
arkeen.

Tuen tarpeen ja saadun tuen kohtaaminen
Tulokset osoittavat, että 91 % vanhemmista kokee, että tuki on vastannut perheen tarpeita
erittäin hyvin tai hyvin. Vain 8 % vastaajista suhtautuu tuen tarpeen ja saadun tuen kohtaamiseen neutraalisti ja vain yhden mielestä tuki on vastannut huonosti perheen tarpeita. Syyksi
kerrotaan, että tapaamisia tukihenkilön kanssa on ollut liian harvoin tai tukisuhteeseen on tullut pitkä tauko. Yksi vastaaja kertoo, että tapaamisaika on liian lyhyt. Suurin osa vanhemmista
ilmoittaa hakeneensa tukihenkilöä oman jaksamisensa tueksi, tukiverkoston puutteen vuoksi
sekä lasten tarvitsemien virikkeiden ja aktiviteettien lisäämiseksi.

Tukihenkilön tärkeys
Tulosten mukaan 92 % vanhemmista pitää tukihenkilöä joko erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Vain
8 % vanhemmista kokee tukihenkilön neutraalisti. Merkittävä tulos on, että kukaan vanhemmista ei koe, että tukihenkilö ei ole laisinkaan tärkeä. Tukihenkilö koetaan tärkeäksi, koska
hänen avullaan vanhempi saa omaa aikaa hoitaakseen asioita tai hengähdystauon arjen kiireistä. Tukihenkilö on myös tärkeä, koska vanhempien tukiverkosto on ollut puutteellinen ja
tukihenkilön avulla perhe on saanut lisää verkostoa elämään.

”Meidän perheellä on suuri
pula tuesta, joten tukihenkilö
on hirveän tärkeä.”

”Ystävät ja sukulaiset ovat
liian kaukana auttamaan
arkea merkittävästi.”

Voidaan nähdä, että tukihenkilön tärkeyttä selitetään lähes samoilla asioilla kuin, mitä apua
ja tukea tukihenkilöltä saadaan. Tukihenkilöstä on siis tullut tärkeä perheelle tukihenkilöltä
saadun avun ja tuen kautta.
Pelastakaa Lasten tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka tukevat lapsia ”tavallisen arkitiedon
ja taidon” avulla. Tulosten mukaan vanhemmat näkevät tämänlaisen vapaaehtoistoiminnan
hyvänä siksi, että se perustuu asiantuntijattomuuteen ja viranomaisvapaaseen toimintaan, joka
ei leimaa. Etuna nähdään olevan muun muassa myös se, että vanhemmat ja tukihenkilö ovat
suhteessa tasavertaisessa asemassa, ja voivat jakaa keskenään kasvatuskokemuksia.

Perheen tilanteen muutokset
Tulosten mukaan suurin osa vanhemmista kertoo perheen tilanteen muuttuneen parempaan tai
hieman parempaan suuntaan tukihenkilön aloittamisen jälkeen (77 %). Vain pieni osa vanhem-
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mista ilmoittaa tilanteen pysyneen ennallaan (16 %) tai muuttuneen huonommaksi (8 %). Tulosten mukaan perheen tilanteiden muuttuminen huonommaksi johtuu olosuhteiden muutoksista,
kuten vanhemman työttömäksi jäämisen sekä lapsen tai vanhemman sairastumisen johdosta.
Näin ollen voidaan nähdä, että tukihenkilön tarve saattaa korostua entisestään. Tulosten
mukaan syy, miksi perheen tilanne on pysynyt kutakuinkin ennallaan, johtuu siitä, että tukihenkilö on vasta aloittanut tai, koska tapaamisia on ollut liian vähän.
Lähes puolet vanhempien kertomista positiivisista muutoksista liittyy vanhempiin itseensä ja
puolet lapsiin. Eniten vanhempiin liittyviä muutoksia on vanhempien oman ajan sekä yhteisen
ajan lisääntyminen, jonka ansiosta myös arkisten asioiden hoitaminen on helpottunut. Myös
vanhempien oma jaksaminen on lisääntynyt ja vanhemmille on jäänyt enemmän aikaa myös
perheen muille lapsille. Yli puolet vanhempien kertomista perheen tilanteen positiivisista muutoksista liittyy lapsiin. Tulosten mukaan muutosta parempaa on tapahtunut erityisesti siinä,
että lapsi saa enemmän aikuisen huomiota sekä ystävyyttä.
Muutama vanhempi kertoo, että lapsen rohkeus ja sosiaaliset taidot ovat parantuneet ja, että lapsi on saanut tärkeän miehen mallin
elämäänsä. Myös virikkeiden määrän lisääntyminen lapsen elämässä
koetaan positiivisena muutoksena. Eräs vanhempi kertoo myös lapsen olevan tukihenkilön ansioista hyväntuulinen.

”Tukihenkilö ei ole enää
pelkkä tukihenkilö. Tukihenkilöstä on tullut hyvä ystävä.”

Haasteet ja kehittäminen
Tulokset osoittavat, että 79 % vanhemmista ei näe tukihenkilötoiminnassa olevan pulmia.
Tukihenkilötoiminnassa ilmenneet pulmalliset tilanteet liittyivät joko tukihenkilön yksilöllisiin
tekijöihin, vanhemman ja tukihenkilön väliseen yhteistyöhön tai Pelastakaa Lapsiin. Tukihenkilön yksilöllisistä tekijöistä haastaviksi nousi tukihenkilön sitoutumattomuus, tapaamiskertojen epäsäännöllisyys sekä tukihenkilön autottomuus, jolloin vanhemmilla ei ole mahdollisuutta
saada tukihenkilöltä kuljetusapua lasten harrastuksiin. Jotkut tukihenkilötoiminnassa esiintyvät
pulmalliset asiat nähdään liittyvän vanhemman ja tukihenkilön välisen yhteistyön sujumiseen,
johon liittyy muun muassa vanhemman ja tukihenkilön välisen keskusteluyhteyden puuttuminen sekä aikataulujen sopimattomuus. Pelastakaa Lapsiin liittyviä pulmia olivat muun muassa
tukihenkilön saamiseen liittyvä pitkä jonotusaika sekä vanhempien ja Pelastakaa Lasten välisen
yhteydenpidon puuttuminen.

Yhteistyö
Tulokset osoittavat, että suurin osa vanhemmista kokee yhteistyön olevan toimivaa lapsen ja
tukihenkilön, vanhemman ja tukihenkilön sekä vanhemman ja Pelastakaa Lasten työntekijän
välillä. Vain pieni osa vanhemmista on sitä mieltä, että yhteistyö toimii tyydyttävästi tai ei lainkaan. Puolet syistä yhteistyön tyydyttävään toimivuuteen liittyy Pelastakaa Lasten ja vanhempien yhteistyöhön. Syynä on se, että vanhemmat eivät ole olleet tekemisissä sosiaalityöntekijän
kanssa enää tukihenkilön aloittamisen jälkeen.
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Puolet vastauksista liittyy puolestaan vanhemman ja tukihenkilön väliseen yhteistyöhön. Syynä
on muun muassa se, että vanhempi kokee jääneensä tukihenkilötoiminnan ulkopuolelle liittyen
tukihenkilön ja lapsen tapaamisajankohdan sopimiseen sekä, mitä tapaamisissa on tehty. Myös
liian harvat tapaamiset lapsen ja tukihenkilön välillä sekä epäselvyys, jatkaako tukihenkilö,
nähdään syyksi tyydyttävään yhteistyöhön. Eräs vanhempi kokee myös lapsen ja tukihenkilön
suhteen olevan epätyydyttävä, sillä äidin poissaolo tukihenkilön aikana vaivaa lasta.

Tyytyväisyys tapaamiskertojen määrään
Pelastakaa Lapset suosittelee tukihenkilövalmennuksessa tukihenkilön ja lapsen tapaamisten
määräksi noin 1–2 kertaa kuukaudessa. Tulokset osoittavat, että yli puolet lapsista tapaa tukihenkilöä kaksi kertaa kuukaudessa. Kolmasosa lapsista tapaa tukihenkilöä kerran kuussa. Toisin sanoen lähes kaikki lapset tapaavat tukihenkilöä 1–2 kertaa kuukaudessa. Tulos on hyvin
positiivinen, sillä suurimmaksi osaksi suositellut tapaamismäärät toteutuvat. Vain pieni osa vanhemmista ilmoittaa, että lapsi ja tukihenkilö tapaavat kerran kuussa tai harvemmin.
Tulosten mukaan suurin osa vanhemmista on tyytyväinen tapaamiskertojen määrään, mutta
noin neljäsosa vanhemmista ilmoittaa olevansa kuitenkin tyytymätön. Vanhemmat kertovat
tyytymättömyyden johtuvan siitä, että lasten ja tukihenkilön tapaamisia on liian harvoin ja,
niitä voisi olla useammin. Syyt tapaamisten liian harvalle määrälle liittyvät joko tukihenkilöön
tai olosuhteisiin. Tukihenkilöön liittyvänä syynä nähdään aikataulujen sovittamisen ongelmat,
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jotka johtuvat tukihenkilön opiskelusta, työstä tai matkustamisesta. Vanhemmat myös kertovat, että eivät kehtaa pyytää tukihenkilöltä lisää tapaamisia, sillä lisäavun pyytäminen koetaan
kohtuuttomana. Myös pitkä tauko tapaamisissa on erään vanhemman syy tyytymättömyyteen.
Olosuhteisiin liittyviä syitä vanhemmat esittävät olevan se, että tukihenkilö asuu toisella paikkakunnalla sekä tukihenkilön sairastuminen.

Vanhempien kehittämisehdotuksia
Suurin osa vanhempien kehittämisehdotuksista liittyy tukihenkilötoiminnan prosessin alkuvaiheeseen. Vanhempien mukaan valmennuksessa tukihenkilöille annettavaa ohjeistusta tulisi
lisätä ja, vanhemmille tulisi antaa lisää tietoa tukihenkilöistä ja itse toiminnasta. Kaikki vanhemmat eivät ole tietoisia, että tukihenkilöiden on mahdollista saada Pelastakaa Lapsista rahallista
tukea lapsen ja tukihenkilön tapaamisten aktiviteetteihin. Muita vanhempien kehittämisehdotuksia on muun muassa se, että Pelastakaa Lapset järjestäisivät tapaamisia muiden tukihenkilöiden ja perheiden kesken. Vanhemmat toivoisivat myös yhteydenpitoa Pelastakaa Lasten
työntekijän kanssa ja, että tukihenkilö asuisi samalla paikkakunnalla perheen kanssa. Eräs vanhempi ehdottaa myös tukihenkilön järjestämistä vanhemmille sekä parempaa tiedottamista
toiminnasta.
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”Tukilapsen hymy ja yhteinen tekeminen,
josta molemmat pitävät”
-TUKIHENKILÖTOIMINTA TUKIHENKILÖNÄ TOIMIVIEN NÄKÖKULMASTA

T

ukihenkilöiden mielestä toiminnassa palkitsevaa on lapsen ja tukihenkilön välinen suhde, joka tuo lapselle paljon iloa, tarjoaa luottamuksellisen ihmissuhteen ja
asioiden jakamisen mahdollisuuden. Suhteen syveneminen ystävyydeksi, luottamuksen kasvun huomaaminen ja lapsen kasvun ja kehityksen seuraaminen ovat iloa
tuovia asioista.

”Yhdessä vietetyt hetket
tuettavan kanssa hänen
iloineen ja murheineen”

”Lapsella ja minulla on
lämmin suhde”

”Yhdessä vietetty aika,
hyvät hetket, eteenpäin
meneminen”

”Vilpitön hymy lapsen
kasvoilla ja onnistumisen
riemu”

”Tukiperhe ja lapset itsessään
jo niin mahtavia, että on
tuntunut luontevalta olla
perheen kanssa tekemisissä”

”Lapsen luottamuksen
saavuttaminen ja uuden
ihmissuhteen luominen”

Palkitsevaa on myös mahdollisuus olla avuksi ja tueksi sekä lapselle että vanhemmille ja
siinä onnistuminen.

”Palkitsevaa toiminnassa
on ajatus siitä, että pienellä
aikapanostuksella voi vaikuttaa
lapsen elämään valtavasti”

”Lasten ilo, nauru ja hyvä
olo palkitsee”

”Minua motivoi halu auttaa
ja mahdollisuus tuoda lasten
elämään piristystä, hauskuutta,
turvallisen aikuiskontaktin ja
luoda positiivista näkemystä
heidän tulevaisuuteensa”

Paitsi lapselle avun antaminen, tärkeää on myös koko perheen saama tuki ja hyöty .

”Vanhempien levänneet
kasvot ja hymyilevä suu
motivoi. Tietää, että nyt he
jaksavat arkea edes pikkuisen
paremmin.”

”Tunne siitä, että on
perheelle hyödyksi”
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Tukihenkilöt pitävät toimintaan valmentavaa alkukoulutusta tärkeänä. Sen jälkeen tukihenkilöt
toivovat tuekseen keskusteluja toisten tukihenkilöiden kanssa sekä yhteyttä tukihenkilötoiminnan koordinaattoriin Pelastakaa Lapsissa ja apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. Myös tukihenkilöiden, tukiperheiden ja koordinaattorin yhteistä tapaamista aika ajoin
toivottiin. Täydentäväksi koulutukseksi toimintaan pidettiin hyvänä erilaisia asiantuntijapuheenvuoroja.
”Tietoa lapsen
kehityksestä, suhteesta
eri aikuisiin”

”Asiantuntijapuheenvuoroja
lasten, nuorten ja vanhempien
tukemisen eri alueilta”

”Miten kannustaa nuorta
jatkamaan koulua, ottamaan
vastuuta elämästään…”

”Miten ottaa vaikeatkin asiat
puheeksi lasten kanssa”

”Miten toimia, jos huoli
herää perheestä”

Tukihenkilöiden antaman palautteen perusteella, he pitävät toimintaa erittäin tärkeänä.

”On todella hyvä asia, että
tukihenkilötoimintaa on olemassa.
Sitä pitäisi olla paljon enemmän.
Ensisijaisesti tukea pitäisi antaa
sitä todella tarvitseville lapsille”

”Tukihenkilönä toimiminen on
erittäin antoisaa ja palkitsevaa”

Niin lasten, koko perheen kuin tukihenkilöidenkin näkökulmasta pätee toteamus ”pienikin tuki
on suuri apu oikealla hetkellä”.
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”Totaalinen yksinhuoltajuus" ja "normaaliydinperhe”
- LASTEN JA PERHEIDEN ERILAISET TARPEET TUKIHENKILÖTOIMINNAN TAUSTALLA

Perheiden taustoja
Tuen piirissä olevat lapsiperheet olivat hyvin monimuotoisia. Suurin osa perheistä oli kuitenkin
yhden vanhemman perheitä. Kolmasosa perheistä oli yhden vanhemman perheitä. Suurimmalla
osalla on lapsia kaksi tai enemmän.
Tukihenkilön tarpeen syyt ovat yksilöllisiä ja perhekohtaisia. Osa syistä liittyy lapsiin itseensä ja
osa heidän vanhempiinsa. Tukihenkilön tarpeen syyt liittyvät eniten vanhempiin itseensä. Näitä
ovat muun muassa vanhemman tuen tarve arjessa jaksamiseksi, vähäinen tukiverkosto sekä
yksinhuoltajuus.

”Totaalinen yksinhuoltajuus,
isä ei ole pitänyt yhteyttä
lapseensa koskaan”

”omat vanhemmat kuolleet ja
ympärillä erittäin pieni
tukiverkosto

”oman ajan tarve edes
2 h kerran 3 viikossa”

”oma sairastuminen
masennukseen”

Lapsiin liittyviä syitä tukihenkilön tarpeelle ovat muun muassa lapsen tarvitsema oma aika
ja virikkeet, erityisen tuen tarve sekä vaikeudet sosiaalisissa suhteissa. Lapset kokevat syynä
olevan hänen oma yksinäisyytensä ja tukiverkostojen puutteellisuudessa. Sen lisäksi he katsoivat, että tukihenkilöä on tarvittu, koska vanhemmilla on liian vähän aikaa kaikille lapsilleen, vanhemmat tarvitsevat omaa aikaa tai lapset tarvitsevat enemmän aikaa äidin kanssa
olemiseen. Muutama lapsi kokee myös tarvitsevansa enemmän virikkeitä, miehen tai naisen
mallia elämäänsä tai tukea koulunkäynnin sujumiseen. Lisäksi muutama lapsi kertoo tukihenkilön tarpeen syyksi joko lapsen tai vanhemman sairauden tai sairastumisen tai isovanhemman
menehtymisen. Mielenkiintoinen tulos on, että kaikki lapsista eivät tiedä, miksi perheellä on
tukihenkilö.
Suoraan perheen olosuhteisiin liittyviä syitä ovat perheen heikko taloudellinen tilanne, vanhempien avioero tai sairastuminen sekä toisen vanhemman kuolema.
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Taulukko 2: Tukihenkilön tarpeeseen liittyviä syitä
Lapsen tarvitsema oma aika ja virikkeet
LAPSIIN LIITTYVÄT SYYT

Erityisen tuen tarve
Vaikeudet sosiaalisissa suhteissa
Miehen tai naisen mallin tarve
Vanhempien jaksamisen tukeminen

VANHEMPIIN LIITTYVÄT SYYT

vähäinen tukiverkosto
Yksinhuoltajuus
Kasvatusvaikeudet
Heikko taloudellinen tilanne

PERHEEN OLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT
SYYT

Avioero
Toisen vanhemman kuolema
Perheen sosiaaliset vaikeudet (päihde)

Tukisuhteen kesto
Ihanteellisinta on, jos tuki kestää koko lapsen ja perheen tuen tarpeen ajan (Ehjä ry 2012, 18),
joka voi vaihdella riippuen lapsen ja perheen tilanteesta. Pelastakaa Lapset suosittelee tukihenkilöiden sitoutuvan toimintaan mielellään vähintään vuodeksi. Tulosten mukaan reilulla kolmasosalla lapsista tukisuhde on kestänyt vasta alle vuoden ja noin kolmasosalla tukisuhde on kestänyt 1–2 vuotta. Pitkiä suhteita eli yli 3 vuotta kestäneitä tukisuhteita on vastaajien joukossa
kohtalaisesti, sillä näitä tukisuhteita on melkein joka neljännellä vastaajalla.
Selkeästi enemmistöllä vastaajista (83 %) ei tukisuhde ole katkennut kertaakaan ja vain pienellä osalla (17 %) tukisuhde on vaihtunut kerran tai useammin.
Tulosten pohjalta voidaan arvioida, että tukisuhteet ovat kestäneet melko vähän aikaa. Positiivista lapsen ihmissuhteiden jatkuvuuden kannalta kuitenkin on, että suurimmalla osalla lapsista
ei tukisuhde ole katkennut kertaakaan.

Perheiden muut tukitoimet
Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on tarjota ennaltaehkäisevää lapsiperheiden palvelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
tukihenkilötoiminnan lapsiperheiden pulmat eivät ole kasautuneet vielä
suuriksi. Reilu kolmasosa perheistä ei tarvinnut muuta kuin tukihenkilön
apua.
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”Olemme normaali ydinperhe
ilman sen kummempia
ongelmia. Ainoa on tuo
isovanhempien puuttuminen.”

Tulosten mukaan noin puolet perheistä sai tukea myös muilta tahoilta. Suurin osa saa tukea
kuitenkin tukihenkilötoiminnan lisäksi vain yhdeltä taholta. Tulosten pohjalta vaikuttaisi siltä,
että suurimmalla osalla vastanneista perheistä tukihenkilötoiminta on oikea-aikaista.

Lisätuen tarve
Noin puolet vanhemmista kokee, että perheen nykyinen
tuen määrä on sopiva, mutta melkein puolet vastaajista
toivoisi saavansa lisätukea. Suuri osa lisätukea kaipaavista vanhemmista toivosi saavansa tukiperheen tai
käytännön arkeen apua erityistilanteissa kuten esimerkiksi vanhemman sairastaessa. Toiveena esiintyy muun
muassa lastenhoitoavun tarvetta. Tulosten mukaan vanhemmat kokevat olevansa yksinäisiä ja toivoisivat myös
itselleen lisää tukiverkostoa tai vertaisryhmiä.

”Joskus toivon, että itsellänikin olisi
tukihenkilö, koska ei ole paikkakunnalla
ystäviä ja pitkä työttömyys, joten ei ole
sosiaalisia kontakteja. Joskus tunnen olevani
todella yksin, seuranani vain lapset.”

Tulosten mukaan vanhemmat toivovat tukihenkilöä myös muille lapsilleen, taloudellista tukea
lähinnä lapsen harrastusmenoihin, useampia tapaamisia tukihenkilön tai perhetyöntekijän
kanssa sekä neuvoa ja ohjausta liittyen muun muassa sairauden kanssa elämiseen.
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Lopuksi

T

ukihenkilö merkitsee sekä vanhemmille että lapsille tärkeää henkilöä elämässä.
Lapsille tukihenkilö on yhdessä toimija, kannustaja ja läsnäoleva aikuinen. Tukihenkilö merkitsee vanhemmille sekä omaa että yhteistä aikaa puolison kanssa sekä
konkreettista tukea arjessa jaksamiseen. Tukihenkilön ansiosta vanhemmat saavat
lastenhoitoapua ja hengähdystauon arjen kiireistä.
Vanhemmat ja lapset kokevat perheen tilanteen muuttuneen parempaan suuntaan tukihenkilön
aloittamisen jälkeen. He näkevät, että perheen sosiaalisten verkostojen määrä ja vanhempien
jaksaminen on lisääntynyt, mikä on vaikuttanut myös koko muun perheen hyvinvointiin.
Tukihenkilöillä on vahva motivaatio olla lasten tukena ja perheen rinnalla kulkijana. Keskeistä
on ilo olla lasten kanssa. Palkitsevana ja merkityksellisenä koetaan luottamuksen saaminen
perheeseen ja varsinkin se, että voi kokea olevansa hyödyksi. Tukihenkilöiden palautteissa
korostui selvästi tyytyväisyys vapaaehtoisena toimimiseen, samoin kuin vanhempien ja lasten
palautteissa tyytyväisyys heidän saamaansa tukeen.
Tukihenkilötoiminnan kehittämistarpeina lasten ja vanhempien vastauksissa nousee näkyviin
lapsen osallisuuden lisääminen. Lisäksi kehitettävää löytyy Pelastakaa lasten työntekijän ja
perheen yhteydenpidossa ja tiedon kulussa. Perheet toivoisivat lisätueksi muun muassa vertaisryhmiä ja muun tuen piiriin ohjaamista.
Tukihenkilöillä keskeinen toive on keskustelut toisten tukihenkilöiden kanssa. Vaikka tukihenkilöt saavat järjestön toimintaa ohjaavilta työntekijöiltä apua ja tukea erilaisiin tilanteisiin, se ei
poista tarvetta jakaa kokemuksia ja ajatuksia vertaisten kanssa. Toisiin tukihenkilöihin tutustuminen voi vaikuttaa olennaisesti omaan jaksamiseen. Tukihenkilöiden toiveet virkistystoiminnasta ja täydennyskoulutuksen tarpeesta vaihtelevat. Erilaisiin tukihenkilöille järjestettäviin virkistystapahtumiin suurin osa toivoi mukaan myös tuettavia lapsia. Täydennyskoulutuksena osa
kaipasi luentoja muun muassa lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä.

19

Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset tekee työtä kaikkein vaikeimmissa oloissa elävien lasten ja nuorten hyvinvoinnin
ja oikeuksien puolesta kotimaassa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset toimii yli 100 maassa lapsen
oikeuksien toteutumiseksi ja toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Suomen Pelastakaa Lapset on perustettu vuonna 1922.
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