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Tiivistelmä: 

Maisterintutkielmani tavoitteena on tutkia Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 2014 

toteuttaman kyselyn valossa, mistä lapsiperheet toivovat saavansa ja saavat tukea erilaisissa 

elämäntilanteissaan. Kvantitatiivisen tutkielmani tarkoituksena on tuottaa tietoa myös siitä, 

vaikuttavatko erilaiset vanhempia ja perheiden elämäntilanteita kuvaavat taustamuuttujat 

siihen, keneltä perheet saavat tukea sekä siihen, kokevatko vanhemmat ylipäänsä tarvetta 

tuelle. Tutkimuksen aineisto on internet-paneelissa kerätty kyselyaineisto (N=1065), johon 

ovat vastanneet 0–17-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmat.  

 

Sosiaalinen tuki on yksilön tietoa siitä, että hänestä välitetään, häntä rakastetaan, häntä 

arvostetaan ja hän kuuluu johonkin yhteisöön (Cobb 1976). Sosiaalinen tuki jaotellaan usein 

emotionaaliseen, konkreettiseen ja tiedolliseen tukeen, jotka eivät tukimuotoina kuitenkaan 

ole selvärajaisia vaan toisiinsa lomittuvia. Aineiston perusteella valtaosa, 80 prosenttia, 

vastaajista on tyytyväisiä perheensä saamaan tuen määrään. Vastaajista 20 prosenttia ei 

kuitenkaan koe saamaansa tukea riittävänä. Tulosten perusteella perheet ovat valmiita 

ottamaan tukea vastaan arkeensa hyvin joustavasti eri toimijoilta, jos etäisyys ja tuen 

kustannukset olisivat perheille samat.  

 

Tulosten perusteella äidit saavat sukulais- ja ystäväverkostoistaan tukea isiä useammin. Sen 

sijaan kansalaisyhteiskunnan tuottamat palvelut tavoittivat tämän tutkimuksen perusteella 

vanhemmat yhtä lailla sukupuoleen katsomatta. Tulosten perusteella korkeasti 

kouluttautuneet vanhemmat saavat matalammin kouluttautuneita vanhempia enemmän tukea 

sukulaisiltaan. Apua tarvitsemattomien perheiden joukossa korostuvat tämän aineiston 

valossa yli 50-vuotiaat vanhemmat ja matalammin kouluttautuneet. Tuloksista tulee esiin 

perheille annettavan varhaisen tuen tärkeys, sillä sekä nuorimmat vanhempien ikäryhmät että 

nuorimmat kotona asuvien lasten ikäryhmät ovat yhteydessä suurempaan saatuun tukeen niin 

sukulaisilta, ystäviltä kuin kansalaisyhteiskunnan palveluistakin.  
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1 Johdanto 
 

Marjatta Bardy (2013) on kirjoittanut mielestäni osuvasti lapsuuden merkityksestä ihmisen 

elämänkaaressa. Hän kuvaa, että lapsuus kulkee ihmisen matkassa koko elämän. Se, mikä on 

ensin, värittää ja valottaa sitä, mikä seuraa. Suhteet itseen, muihin ja maailmaan rakentuvat 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, johon vaikuttavat perhe, sukupolvien väliset suhteet, 

vertaissuhteet ja yhteiskunta. (Bardy 2013, 50.) Lasten, nuorten ja perheiden käsityksiä 

omista verkostoistaan, vuorovaikutussuhteistaan sekä yhteiskunnasta saatavilla olevasta 

tuesta on tärkeää tutkia, jotta saadaan tietoa siitä, kuinka tätä ihmisen elämänkaaren tärkeää 

ensimmäistä vaihetta voidaan parhaiten tukea. 

 

Maisterintutkielmani tavoitteena on tutkia Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 2014 

toteuttaman kyselyn avulla, mistä lapsiperheet toivovat saavansa ja saavat tukea erilaisissa 

elämäntilanteissaan. Kvantitatiivisen tutkielmani tarkoituksena on tuottaa tietoa myös siitä, 

vaikuttavatko erilaiset vanhempia ja perheiden elämäntilanteita kuvaavat taustamuuttujat 

siihen, keneltä perheet saavat tukea sekä siihen, kokevatko vanhemmat ylipäänsä tarvetta 

tuelle. Tutkielman näkökulmana on tuen vastaanottajan näkökulma, toisin sanoen viittaan 

tuella tässä tutkimuksessa yksilön käsitykseen omissa verkostoissaan ja 

vuorovaikutussuhteissaan saatuun tukeen. Tässä tutkielmassa tarkoitan tuella kuntien, 

järjestöjen, seurakuntien, sukulaisten ja ystävien perheille tarjoamaa apua ja erilaisia 

palveluita arkisissa elämäntilanteissa. 

 

Voidaan pohtia, mikä on yksilön vastuu omasta ja perheensä hyvinvoinnista ja mikä vastuu 

kuuluu yhteisölle ja yhteiskunnalle. Vaikka ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista ja 

kasvatuksesta kuuluu vanhemmille, on yhteiskunnan tuki perheille tärkeää. Heikki Hiilamon 

(2011) mukaan demokraattisessa yhteiskunnassa tarpeet ja arvot synnyttävät ne 

hyvinvointivaltion järjestelmät, jotka vastaavat kansalaisten tarpeisiin. Kyse ei ole vain 

kunnista ja valtiosta vaan myös markkinoista ja muista hyvinvointia synnyttävistä 

instituutioista kuten perheistä, naapurustosta, urheiluseuroista, seurakunnista ja järjestöistä. 

Tärkeää on myös kansalaisten käyttäytyminen ja se, kuinka he reagoivat hyvinvointivaltion 

instituutioihin. (Hiilamo 2011, 6–7.)  
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Alkuvuonna 2021 julkaistusta Kansallisesta lapsistrategiasta tulee myös esiin se, että lapsi- ja 

perhemyönteisen Suomen rakentaminen nähdään monen toimijan tehtäväksi. Kansallisen 

lapsistrategian tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Strategian laatinut 

komitea on yksimielinen siitä, että kansallisella lapsistrategialla tulee luoda lapsen oikeuksia 

kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lapsistrategian visiossa yhteiskunnan 

kaikkien sektoreiden toimijat tunnistavat lapsen oikeuksien merkityksen sekä lapsi- ja 

perhemyönteisen yhteiskunnan arvon. Strategian mukaan lapsi- ja perhemyönteinen Suomi 

investoi lasten ja perheiden hyvinvointiin. Hyvinvointia tukevat perheiden riittävä 

toimeentulo, toimiva työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, hyvät julkiset palvelut ja 

toimintaedellytykset paikallisella ja alueellisella tasolla sekä aktiivinen kansalaisyhteiskunta. 

Myös laadukas, yhdenvertainen sekä monipuolinen varhaiskasvatus ja koulutus toteuttavat 

lapsen oikeutta kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. (Kansallinen lapsistrategia 2021.)  

 

Perhepolitiikka kuuluu suuriin suomalaisiin saavutuksiin, sillä maailman mittakaavassa 

Suomessa on onnelliset kansalaiset, terveet lapset ja antelias perhevapaajärjestelmä. Toisaalta 

suomalainen perhepolitiikka on muutospaineiden alla johtuen muun muassa väestön 

ikääntymisestä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus koskettaa esimerkiksi palvelujen 

saatavuutta, niiden tuottamisen tapaa sekä erilaisten palveluiden yhteensovittamista. 

Perhepoliittiset tukitoimet voidaan jakaa taloudelliseen tukeen, perheille tarjottaviin 

palveluihin ja perhevapaisiin. Taloudellista tukea ovat lapsilisä, lapsiperheiden verotus ja 

pienten lasten kotihoidontuki. Perheille tarjottavia julkisia palveluita ovat päivähoito, koulut 

sekä lasten sosiaali- ja terveydenhuolto. Perhevapailla tarkoitetaan pienten lasten vanhempien 

mahdollisuutta osa-aikatyöhön sekä perhe-elämän ja työn joustavaa yhdistämistä.  (Kontula 

2018, 5–8.)  

 

Elämä koostuu pitkälti arkisista askareista. Juho Saari, Niko Eskelinen ja Liisa Björklund 

(2020) kirjoittavat, että arjen rakenteet ovat päivittäisiä ja toistuvia hyvinvointia ja terveyttä 

ylläpitäviä rutiineja, joiden avulla yksilöt ja perheet voivat suunnitella elämäänsä 

tavoitteidensa mukaisesti. Arjen rakenteet luovat jatkuvuutta ja ne muodostuvat yhtäältä 

henkilön omista valinnoista, mutta toisaalta niihin kytkeytyy myös ihmisten välistä 

luottamusta, sosiaalisia suhteita ja sosiaalista tukea. (Saari ym. 2020, 13.) Perinteisen 

määritelmän mukaan sosiaalinen tuki on yksilön tietoa siitä, että hänestä välitetään, häntä 

rakastetaan, häntä arvostetaan ja hän kuuluu johonkin yhteisöön (Cobb 1976). Hyvinvointi 

ulottuu yli sukupolvien, sillä geneettinen perimä yhdessä kasvuolosuhteiden ja ympäröivän 
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yhteiskunnan kanssa muokkaa ihmistä. Sukupolvelta toiselle siirtyy henkisiä, sosiaalisia, 

aineellisia ja kulttuurisia elämänhallinnan voimavaroja. (Paananen & Gissler 2014, 208.) 

Hyvinvointia tulisikin tukea varhain ja huolten varhaisella tunnistamisella sekä niihin 

puuttumisella tulisi olla yhteiskunnassa tärkeä sija perheiden hyvinvointia edistettäessä, sillä 

se on merkityksellistä niin inhimillisesti kuin yhteiskunnallisestikin. 

 

2 Eri toimijat lapsiperheiden tukena arjessa 
 

2.1 Kunta, järjestö ja seurakunta 

Hyvinvoinnin turvaamiseen on useimmissa yhteiskunnissa periaatteessa neljä eri tapaa ja 

näiden neljän eri tavan yhdistelmää. Hyvinvoinnista voivat olla vastuussa julkinen sektori eli 

valtiot ja kunnat, yksityinen sektori eli markkinat, kansalaisyhteiskunta eli voittoa 

tavoittelematon järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tai perhe. Käytännössä ihmiset eivät voi 

yksin päättää, turvaavatko he hyvinvointinsa julkisen sektorin, vapaiden markkinoiden, 

vapaaehtoistoiminnan tai sukulaistensa avulla.  Näihin päätöksiin vaikuttavat ja niitä 

rajoittavat olemassa olevat sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset rakenteet, jotka ovat 

muotoutuneet pitkän ajan kuluessa ja jotka ovat monimutkaisessa suhteessa toisiinsa. 

(Esping-Andersen 1990; Salamon, Sokolowski & Haddock 2017, 69, 74–75.) 

 

Lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan rakentaminen onkin monen toimijan tehtävä. Juho 

Saari (2010) näkee, että yksi suomalaisen yhteiskunnan ominaispiirteistä on julkisen vallan 

kansalaisten hyvinvoinnista kantama laaja vastuu, joka ilmenee hyvinvointivaltion 

tulonsiirroissa, palveluissa sekä organisoidussa kansalaisyhteiskunnassa. Hänen mukaansa 

hyvinvointivaltion perusrakenteita uudistavia murroskohtia on Suomessa ollut 1950-luvulta 

lähtien kolme. Monia sairauteen, eläkkeisiin ja lapsiin liittyviä päätöksiä tehtiin 1960-luvulla. 

Yhteiskunnassa saatiin yhteisymmärrys muun muassa asunto-, työllisyys-, koulutus- ja 

perhepolitiikassa 1970-luvulla, ja sosiaali- ja terveysministeriön rooli omalla 

hallinnonalallaan kasvoi. Suureksi lamaksi kutsuttu murros 1990-luvun alussa johti 

hyvinvointivaltiomallin uudistumiseen ja julkisten menojen supistamiseen. Sen jälkeen 2000-

luvulla on alettu kiinnittää huomiota siihen, kuinka onnistuneesti hyvinvointivaltion rakenteet 

sopeutuvat toimintaympäristön muutoksiin kuten väestön ikääntymiseen, eriarvoistumiseen ja 

globalisaatioon. (Saari 2010, 8–9.) 
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Pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle tyypillinen julkisten palveluiden kehitys sai Suomessa 

alkunsa 1960-luvulla tapahtuneista yhteiskunnallisista muutoksista väestön muuttaessa laaja-

alaisesti maaseudulta kaupunkeihin (Harju, Niemelä, Ripatti, Siivonen & Särkelä 2001, 39–

41). Suomessa käytiin 1960- ja 1970-luvuilla laajaa keskustelua kuntien yleisistä 

hyvinvointivastuista. Kuntien sosiaalisuunnittelu koettiin tärkeäksi ja nähtiin, että sosiaalisten 

ongelmien ehkäisemisessä ratkaisevaa on sosiaalihuollon näkökulmien ja tarpeiden huomioon 

ottaminen kuntapolitiikassa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Ajateltiin, että kunnat on 

velvoitettava ryhtymään toimiin sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja epäkohtien 

poistamiseksi. (Rimpelä, Rimpelä & Heinisuo 2018, 52–53.)  

 

Monet järjestöt ammatillistuivat Suomessa myös 1960- ja 1970-luvuilla. Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen tarkoituksena on jonkin erityisryhmän, oman jäsenistön tai laajan 

väestönosan fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. 

Suomalainen järjestökenttä, sen rooli ja tehtävät ovat muuttuneet 1990-luvun loppupuolelta 

lähtien, ja järjestöille on tullut entistä tärkeämpi tehtävä yhteisön ja kiinnittymisen 

mahdollisuuden tarjoamisessa erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen toiminnan ydintä ovat vaikuttamistoiminta, vertais- ja vapaaehtoistoiminta, 

asiantuntijuus sekä palvelujen ja tuen kehittäminen sekä tarjoaminen. (Särkelä 2011, 279–

284.) Vapaaehtoistoiminta ja -työ ovat vakiintuneet käsitteiksi Suomessa 1990-luvulta 

alkaen, ja niistä on aiemmin käytetty sellaisia nimityksiä kuin talkootyö, armeliaisuus, vapaa 

huoltotyö ja hyväntekeväisyys (Nylund & Yeung 2005, 13-15). Aila-Leena Matthies (1996, 

21–22) kirjoittaa, että pohjoismainen hyvinvointimalli ei ole ennen 1990-lukua juurikaan 

edellyttänyt vapaaehtoistyöltä merkittävää panosta Suomessa, sillä luokkaerot ovat olleet 

vähäisiä, naiset ovat käyneet töissä ja julkiset palvelut ovat olleet kattavia. 

 

Myös kirkot ovat perinteisesti olleet keskeisiä yhteiskunnallisia toimijoita Euroopassa. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli on 1900-luvun aikana muuttunut yhteiskunnassa, 

sillä vastuu monien palveluiden tuottamisesta on siirtynyt kirkolta valtiolle ja kunnille. 

Kirkolla on kuitenkin edelleen auttamistoimintaa muun muassa diakoniatyön ja 

ruohonjuuritasolla tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan muodoissa. Diakoniatyö on kirkon 

järjestynein ja institutionalisoitunein auttamisen muoto, ja se auttaa eri tavoin apua tarvitsevia 

perheitä, syrjäytyneitä ja vanhuksia. Diakonian eriytyneempiä työmuotoja ovat muun muassa 

perheneuvonta, kriisityö ja päihdetyö. (Grönlund & Pessi 2011, 229–232.)  
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Tyypillisesti suomalaisen yhteiskunnan toimijat jaetaan kolmeen sektoriin: julkiseen, 

yksityiseen ja kolmanteen eli vapaaehtoissektoriin. Julkiseen sektoriin kuuluvat valtio ja 

kunnat, jotka eivät tavoittele taloudellista voittoa toisin kuin yksityisen sektorin muodostavat 

yritykset. Kolmannesta sektorista käytetään nimitystä kansalaisyhteiskunta ja Suomessa sen 

muodostavat ammattiyhdistystoiminta, järjestöt, osuustoiminta, puolueet, säätiöt, 

uskonnolliset yhdyskunnat, vapaa kansalaistoiminta eli niin sanottu neljäs sektori sekä vapaa 

sivistystyö kuten kansalais- ja työväenopistot. (Harju 2020.)  2000-luvulla on alettu yhä 

enemmän pohtia, kuinka nämä eri toimijat voisivat osallistua yhteiskunnan rakentamiseen 

yhdessä. Kati Närhen (2015, 325–326) mukaan eri toimijoiden yhteistyö on resurssiniukassa 

yhteiskunnassa tärkeää ja esimerkiksi asiakkaita tulisi ottaa mukaan yhteistoimijoiksi ja 

kumppaneiksi vaikuttamaan palvelujärjestelmään. Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle (2021) 

tuovat esiin, että aktiivinen kansalaistoiminta haastaa hallinnon, muuttaa markkinat sekä 

laajentaa demokratiaa ja olisikin tärkeää löytää keinoja sellaisen kansalaistoiminnan 

tukemiseksi, joka synnyttää osallisuutta ja hyvinvointia. (Mt.) 

 

Yhteiskunnan tuki koskee käytännössä jokaista lapsiperhettä Suomessa 

vanhempainetuuksien, neuvolatoiminnan, lapsilisän, päivähoidon ja koulun välityksellä. 

Suomessa sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan julkisen sektorin on tarjottava perheille 

heidän tarpeitaan vastaavaa varhaista tukea matalalla kynnyksellä. Palvelut, jotka pyrkivät 

vastaamaan lapsiperheiden arkipäiväisiin huoliin ja avuntarpeisiin voidaan jaotella 

esimerkiksi sen mukaan, ovatko ne arkea ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, 

terveyspalveluja tai sosiaalipalveluja ja opetusta. Arkea ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa 

ovat muun muassa alle kouluikäisten lasten kerhotoiminta, leikkikentät- ja puistot sekä 

perhekahvilat. Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi kunnan, järjestön tai seurakunnan 

organisoimia. Arkea ja yhteisöllisyyttä tukeva toiminta sijaitsee yleensä lähellä perheitä, 

niissä vanhemmilla on mahdollisuus tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin 

vanhempiin ja ne ovat hyvin usein maksuttomia. Myös koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminta voidaan laskea arkea ja yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan piiriin, samoin 

kuin kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopalvelutkin. (Perälä, Halme & Kanste 2014, 230.) 

 

Terveyspalveluista lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja 

käyttävät vuosittain lähes kaikki lapsiperheet ja nämä palvelut ovat yleensä hyvin 

saavutettavissa. Kohdennetumpia terveyspalveluita ovat erilaiset terapiat kuten perhe-, puhe- 

ja toimintaterapia sekä aikuisten, lasten ja nuorten psykiatriapalvelut. Perheille suunnattuja 
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lakisääteisiä ja universaaleja sosiaalipalveluja ovat pienten lasten päivähoito sekä oppilas- ja 

opiskeluhuoltopalvelut kuten kuraattori- ja psykologipalvelut. Kohdennetumpia 

sosiaalipalveluja ovat muun muassa lastensuojelu, perhetyö ja perhekuntoutus. Opetuksen 

palveluihin kuuluvat esi- ja perusopetus sekä lukio ja ammatillinen koulutus. Kaikilla näillä 

koulutusasteilla oppilaalla on mahdollisuus yksilölliseen ja/tai yhteisölliseen oppilas- ja 

opiskelijahuoltoon. Näitä ovat yleinen, erityinen ja tehostettu tuki sekä erityiset 

opetusjärjestelyt. (Halme & Perälä 2014, 217.)   

 

Palveluilla pyritään vastaamaan perheiden huoliin ja tarpeisiin, joita on monenlaisia. Ne 

voidaan jaotella esimerkiksi sen suhteen, liittyykö huoli lapsen kasvuun ja kehitykseen vai 

liittyykö se vanhemmuuteen. Tyypillisiä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä huolia ovat 

lasten liikuntaan, ruokailuun ja lepoon liittyvät asiat. Muita vanhempien yleisiä huolenaiheita 

ovat lapsen sosiaalisiin suhteisiin ja tunne-elämään liittyvät kysymykset sekä tietokonepelien 

pelaamiseen ja internetissä vietettyyn aikaan liittyvät pohdinnat. Osa vanhemmista on myös 

huolissaan lasten ja nuorten tupakoinnista ja alkoholin tai huumeiden käytöstä. 

Vanhemmuutta koskevat huolet voivat liittyä muun muassa perheen taloudelliseen 

tilanteeseen, vanhempien keskinäiseen parisuhteeseen, aikuisen maltin menettämiseen 

ristiriitatilanteessa lapsen kanssa tai riittämättömyyteen vanhempana.  

(Halme ym. 2014, 218–221.) 

 

2.2 Perhe ja suku 

Perhe on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä sosiaalisista instituutioista. Perhe on sosiaalinen 

yksikkö, joka antaa jäsenilleen sosiaalista ja emotionaalista tukea ja johon kuuluminen luo 

jäsenilleen hyvinvointia ja turvaa (Saari ym. 2020). Perhe on tuttu käsite, jota on kuitenkin 

vaikeaa määritellä yleispätevästi. Aika ja paikka sekä kulttuuriset ja sosiaaliset käytännöt 

vaikuttavat osaltaan siihen, minkälaisiksi perheet muodostuvat. Perhe on paljon muutakin 

kuin perinteiseksi mielletty naisen, miehen ja heidän biologisten lastensa muodostama 

ydinperhe. Suomalaisten perhe-elämä on monimuotoistunut 1970-luvulta lähtien ja uudet 

läheissuhteissa elämisen tavat ovat vakiintuneet. Heteroseksuaalisen avio- ja avoliiton 

rinnalle ovat tulleet yhteiselämän muodoksi samaa sukupuolta olevien liitot. (Castren, 

Tuomaala & Neuvonen 2017, 12.) 
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Tilastokeskus tarkastelee suomalaisten perhe-elämää vuosittain kokoamissaan 

väestötiedoissa. Tilastojen mukaan perheisiin eli perheväestöön kuuluvat lapsettomat ja lasten 

kanssa samassa kotitaloudessa asuvat avio- ja avoparit, rekisteröidyt mies- ja naisparit sekä 

yhden vanhemman perheet. Tilastoissa yksin asuva henkilö ei kuulu perheväestöön. 

Lapsiperheitä ovat kotitaloudet, joissa on alle 18-vuotias lapsi tai lapsia. Perheessä voi 

tilastojen valossa olla korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea ja kukin henkilö voi kuulua 

vain yhteen perheeseen. Lapset kirjautuvat perheeseen tilastoissa sen mukaan, missä he ovat 

virallisesti kirjoilla eli erotapauksissa lapsi kirjautuu vain toisen vanhemman perheeseen, 

vaikka vanhemmilla olisikin yhteishuoltajuus. Vuonna 2020 lapsiperheväestön osuus oli 38 

prosenttia koko Suomen väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto oli eri sukupuolta 

olevien avioparien muodostama perhe, joita oli 57 prosenttia lapsiperheistä. Lapsiperheistä 

viidennes oli avoparien perheitä. Äiti ja lapsia -perheiden osuus lapsiperheistä oli niin ikään 

20 prosenttia ja isä ja lapsia -perheiden osuus kolme prosenttia. Lapsiperheissä oli 

keskimäärin 1,8 lasta vuonna 2020. Lapsiperheistä yksilapsisia oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 

39 prosenttia, kolmilapsisia 13 prosenttia ja neljän tai useamman lapsen perheitä oli viisi 

prosenttia lapsiperheistä. (SVT1.)   

 

Ihmisten oma ymmärrys ja kokemus siitä, mikä on heidän perheensä, on usein kuitenkin 

erilainen ja moninaisempi kuin tilastoista välittyvä kuva perheistä. Tilastot eivät myöskään 

kerro siitä, minkälaista hoivaa ja tukea ihmiset saavat perhesuhteistaan arkeensa. Perhe on 

dynaaminen käsite ja ihmisten yksilölliset perheeseen liitetyt merkitykset muuttuvat ajassa, 

samoin kuin ihmisten käsitykset omaan perheeseen kuuluvista henkilöistä. Perhe-elämän 

muutokset eivät synny tyhjiössä, vaan ne ovat yhteydessä muihin laajoihin muutoksiin kuten 

kaupungistumiseen, yhteiskuntien vaurastumiseen sekä muutoksiin palkkatyöhön 

osallistumisessa, sosiaaliturvassa ja väestön koulutuspohjassa. Perheellistymistä ja perheenä 

elämisen tapoja koskevat yksilölliset valinnat ovat lisääntyneet. Yksilön perheura voi sisältää 

useampia muutos- ja siirtymäkohtia elämänkaaren aikana. Liitot myös päättyvät aiempaa 

useammin eroon kuin puolison kuolemaan ja uusien liittojen solmiminen on yleistynyt. 

(Castren ym. 2017, 12–15.) 

 

Myös tutkimuksessa perheisiin liitetyt merkitykset ovat muuttuneet ajassa. Perheitä on 

vuosikymmenien saatossa lähestytty monista näkökulmista, joilla on omat kannattajansa sekä 

kriitikkonsa. Yhteistä näkökulmille lienee se, että ne ovat kaikki pyrkineet kuvaamaan 

perheen olemusta eli sitä, mikä perhe on ja miten se toimii. Perhetutkimuksen suuntaukset 
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voidaan luokitella monin tavoin, esimerkiksi aikajärjestyksessä. Yksi perhetutkimuksen 

jakolinja kulkee siinä, korostetaanko perheen muodostuksen ensisijaisena ohjaajana biologiaa 

vai kulttuuria. Suuntauksissa on eroja myös sen suhteen, miten paljon ihmisten nähdään itse 

ohjaavan oman perheensä muodostusta (individualismi) ja miten paljon perhe ymmärretään 

yksikkönä, jonka valmiisiin rakenteisiin ihmiset syntyvät ja sopeutuvat (yhteisöllisyys). 

Nämä kaikki jakolinjat voivat myös olla päällekkäisiä keskenään. (Jallinoja, Hurme & 

Jokinen 2014, 8–16.) Esittelen seuraavaksi aikajärjestyksessä perhetutkimuksen suuntauksia, 

joita Jallinoja ja kumppanit (2014) pitävät länsimaisen perhetutkimuksen keskeisimpinä 

suuntauksina. Olen koonnut suuntaukset taulukkoon (Taulukko 1) ja avaan jokaista 

suuntausta taulukon jälkeisessä tekstissä. 

 

Taulukko 1. Länsimaisen perhetutkimuksen keskeisimmät suuntaukset aikajärjestyksessä. 

(Jallinoja ym. 2014.) 

 

Parsonsin perheteoria ja Erik H. Erikssonin psykososiaalinen perheteoria ovat molemmat 

lähtöisin 1950-luvulta, ja ne korostavat ydinperhettä hyvänä tapana kasvattaa lapset 

toimiviksi yhteiskunnan jäseniksi sekä huolehtia aikuisten tarpeista. Parsonsilla oli vahva 

usko sosiaalisen toiminnan säännönmukaisuuteen ja siihen, että siitä on mahdollista luoda 

teoria. Parsonsin perheteoriaa on kritisoitu juuri tästä liiallisesta teoreettisuudesta kuten myös 

 Synty-

ajankohta 

Käsitys perheestä Vaikuttanut 

teorian 

ajatteluun 

Teoriaan kohdistunut kritiikki 

Perheteoria 1950-luku ydinperhe keskeinen Talcott Parsons liian teoreettinen, unohtaa 

perheiden moninaisuuden 

Psykososiaalinen 

perheteoria 

1950-luku keskiössä yksilö, joka 

on yhteydessä 

perheeseen ja 

yhteiskuntaan 

Erik H. Eriksson kuvastaa liiaksi amerikkalaista 

yhteiskuntaa, yksilön 

kehitystehtävät liian kaavamaisia 

Bioekologinen malli 1970-luku perhe on osa 

laajempaa ympäristöä, 

systeeminen teoria 

Urie 

Bronfenbrenner 

voimakas normatiivisuus siitä, 

miten tulee elää, mikä on hyvää 

Feministinen kritiikki 1970-luku naisnäkökulma 

perhetutkimukseen 

Dorothy E. Smith teoria nojaa osittain marxilaiseen 

tutkimustraditioon 

Elämänkulunteoria 1980-luku yksilön ja perheen 

elämänvaiheet 

joustavia 

Charlotte Bühler tutkimus pohjautuu liiaksi 

tilastotieteelliseen aineistoon 

Konstruktionismi 1990-luku ei määrittele perhettä 

etukäteen 

Jaber F. Gubrium  

James A. 

Holstein  

 

teoria ei vastaa yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin 

Konfigurationaalinen 

suuntaus 

1990-luku perhe muodostuu 

sosiaalisista siteistä 

Norbert Elias teoria on liian yleisellä tasolla 

Perheen evoluutioteoria 2000-luku kiinnostunut 

perheenjäsenten 

välisistä suhteista ja 

motiiveista 

Charles Darwin paino liiaksi 

evoluutiotutkimuksessa 
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siitä, että sen nähdään keskittyvän liiaksi ydinperheisiin ja unohtavan toisenlaiset perhetyypit. 

(Jallinoja 2014, 18–20.) Erikssonin teorian juuret ovat psykoanalyysissa, jossa korostetaan 

yksilön biologisuutta. Erikssonin teoriassa nähdään kuitenkin, että ihminen on elämänsä 

aikana sidoksissa myös perheeseen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Teorian mukaan yksilöllä on 

joka ikävaiheessa kehitystehtäviä, joiden ratkaisemiseen perhe ja muut elämänkulkua 

jäsentävät sosiaaliset yhteisöt luovat edellytyksiä. Kasvatusvastuu ei ole yksin vanhemmilla 

vaan Eriksson kokee yhteiskunnan tuen vanhemmille tärkeänä. Teoriaa on kritisoitu siitä, että 

se näkee yksilön kehitystehtävät liian säännönmukaisina. (Korhonen & Perho 2014, 37–40.) 

 

Bronfenbrennerin bioekologinen malli perheestä korostui 1970-luvulla. Se on systeeminen 

teoria lapsen kehityksestä ja sen myötä perhetutkimus kiinnostui yksilöiden ja perheiden 

laajemmasta ympäristöstä. Bronfenbrennerin mukaan perhe on osa laajempaa ympäristöä ja 

siksi lapsen kehitystä tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota myös ympäröivään yhteisöön, 

vanhempien tukiverkostoihin, kouluun, ystäviin ja työelämään. Kiinnostus ympäröivään 

yhteisöön yhdistää sitä Erikssonin teorian kanssa. Bioekologista mallia on kritisoitu 

Parsonsin ja Erikssonin teorioiden tavoin siitä, että se sisällytti teoriaansa aikansa 

amerikkalaisen yhteiskunnan arvoja ja käsitti perheen pääsääntöisesti ydinperheeksi. (Hurme 

2014, 60–81.) Uuden juonteen perheen tutkimukseen toi 1970- ja 1980-luvuilla feministinen 

kritiikki, joka nosti esiin perhe-elämän vähemmän tutkitun puolen. Feministisessä kritiikissä 

korostettiin, että perhettä pitäisi tutkia naisten näkökulmasta ja huomiota pitäisi kiinnittää 

perhe-elämässä sellaisiin asioihin kuin epätasainen työn, rahan ja vallan jako, naisiin 

kohdistuva väkivalta sekä naisiin äiteinä ja vaimoina kohdistuvat yhteiskunnalliset ja 

kulttuuriset odotukset ja paineet. (Kuronen 2014, 81.) 

 

Elämänkulunteoria kasvatti suosiotaan 1980-luvulla perhetutkimuksen piirissä. Siinä yksilön 

elämänvaiheet ovat samalla lailla keskeisiä kuin Erikssonin teoriassa, mutta elämänkulkua ei 

kuitenkaan elämänkulunteoriassa käsitetä lineaarisesti eteneväksi eikä normatiiviseksi vaan 

joustavaksi. Elämänkulunteorialla on yhteys myös Bronfenbrennerin teoriaan, sillä niiden 

molempien ajatuksena on kytkeä yksilöiden elämät siihen historialliseen ja sosiaalis-

taloudellis-yhteiskunnalliseen ympäristöön, jossa ne muotoutuvat. Elämänkulun teoria tuo 

esille perheen merkityksen yksilön elämänkululle eri ikävaiheissa ja se on kiinnostunut 

esimerkiksi eri sukupolvien välisistä suhteista toisiinsa. Elämänkulun tilastopohjaisten 

tutkimusten avulla suunnitellaan asuntoalueita sekä koulu-, päiväkoti- ja neuvolapiirejä. 

(Ruoppila 2014, 99–122.) 
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Konstruktionistinen suuntaus käsittää perheet erilaisina sekä jatkuvasti muotoutuvina ja 

kaihtaa sen vuoksi perheen määrittelemistä etukäteen. Perheen merkitys paljastuu tämän 

1990-luvulta alkaen yleistyneen suuntauksen mukaan puheessa, kuten perheen määrittelyssä 

tai vanhemmille annettavissa ohjeissa, jotka voivat olla myös ristiriitaisia keskenään. 

Suuntauksen mukaan perhettä voidaan ”etsiä” julkisesta keskustelusta, sillä julkisesti esiin 

tulevat käsitykset siitä, mikä perhe on ja keitä siihen kuuluu, kertovat, mikä perhe on. 

(Forsberg 2014, 127.) Myös konfigurationaalinen perheteoria korostaa suhteiden merkitystä 

ja sosiaalisia verkostoja perheitä tutkittaessa. Perhe muodostuu suuntauksen mukaan ihmisten 

sosiaalisista siteistä. Suuntauksen pyrkimyksenä on ennemmin purkaa perhe käsitteenä kuin 

tarjota sille tyhjentävä tai yleinen määritelmä. Konfigurationaalinen käsitys perheen 

kokoonpanosta määrittyy aina hiukan eri tavalla riippuen siitä, kenen näkökulmasta asiaa 

tarkastellaan. Perhe voi muodostua monin eri tavoin eikä ole yhtä yhteistä kriteeriä sille, keitä 

perheeseen voi tai ei voi kuulua. (Castren 2014, 139–142.) 

 

Ihmisen biologiaa ja evoluutiota lähtökohtanaan pitävässä perhetutkimuksen suuntauksessa 

ajatellaan, että perhe ei ole tasapainoinen, ehjä ja tarkkarajainen yksikkö vaan ydinperhettä 

laajempi sosiaalinen muodostelma, jonka jäsenillä on toistensa hoivan lisäksi erilaisia 

intressejä. Tämä evoluutioteoria etsii yleisiä lainalaisuuksia perheenjäsenten välisistä 

suhteista ja se on yleistynyt 2000-luvulla perhetutkimuksen suuntausten joukossa. (Jallinoja 

2014, 16–17.) Ihmiskäytöksen evoluutioteoria perustuu Charles Darwinin (1859) 

luonnonvalinnan teoriaan, jonka mukaan hyödylliset perinnölliset piirteet periytyvät 

seuraaville sukupolville. Keskeinen ajatus evoluutiotutkimuksessa on, että luonnonvalinta ei 

muokkaa vain yksilön fyysisiä piirteitä vaan myös psykologisia ja käytökseen liittyviä 

taipumuksia. Ihmisen evoluutiota lähtökohtana pitävä perhemalli pyrkii ymmärtämään, mikä 

motivoi yksilöitä tukemaan lähisukulaisiaan. (Tanskanen ym. 2018, 14–16.) 

Evoluutioteoreettisessa tarkastelussa ihminen ymmärretään lisääntyväksi lajiksi, jonka 

jälkeläisten hoivaan ja kasvatukseen osallistuvat säännöllisesti muutkin kuin biologiset 

vanhemmat (Rotkirch 2014, 216). 

 

Riitta Jallinoja ja kollegat (2014) eivät pidä ihmisperheen evoluutiotutkimusta keskeisenä 

suuntauksena perhetutkimuksen kentällä, mutta Mirkka Danielsbacka ja Antti Tanskanen 

(2015, 338) näkevät sen perhetutkimuksen kolmantena käänteenä 1940-luvulta alkaneen 

perheen teoretisointikäänteen ja 1980-luvulta alkaneen individualismia ja sosiaalista 
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konstruktionismia painottaneen käänteen jälkeen. Tanskanen ja Danielsbacka (2018) ovat 

kehittäneet perhesuhteiden tarkasteluun mallin, joka yhdistää sekä biologiset että sosiaaliset 

tekijät. Heidän mukaansa olennaista nykyisissä länsimaisissa yhteiskunnissa on se, että 

hyvinvointivaltioiden syntymisen myötä vastuu hyvinvoinnista on suurelta osin siirtynyt 

perheiltä yhteiskunnalle. Tämän seurauksena ihmiset voivat itse valita keiden sukulaisten 

kanssa he ovat tekemisissä. Tanskanen ja Danielsbacka ovat sitä mieltä, että perhesuhteiden 

tarkastelussa tulisi sukupuolen ja sukulaisyhteyden lisäksi huomioida myös kulttuurisia 

tekijöitä kuten perheen rakennetta ja sosioekonomisia tekijöitä. (Tanskanen & Danielsbacka 

2018, 149–151.) 

 

Gösta Esping-Andersenin (1990) mukaan länsimaissa on toisen maailmansodan jälkeen ollut 

tyypillistä, että hyvinvointivaltioiden kehityttyä yksilöiden hyvinvointi ei ole ollut enää niin 

voimakkaasti riippuvaista perheiden tuesta. Tanskanen ja Danielsbacka (2018) huomauttavat, 

että empiiristen tutkimusten mukaan näin ei ole tapahtunut vaan ihmiset solmivat ja 

ylläpitävät edelleen läheisiä ja merkityksellisiä perhesuhteita, vaikkakin perheen 

yhteiskunnallinen merkitys on vähentynyt hyvinvointivaltioissa. He kirjoittavat, että 

länsimaissa perhe käsitetään yhä edelleen usein ydinperheenä, johon kuuluu äiti, isä ja lapsi 

tai lapsia, ja tällöin sivuutetaan se, että ihmisperheiden rakenteet ovat joustavia ja perheisiin 

kuuluu myös ydinperheen ulkopuolisia jäseniä. Kirjoittajien mukaan ihmisillä on taipumus 

kasvattaa lapset yhteistoiminnallisissa verkostoissa, joissa muun muassa isovanhemmilla on 

suuri rooli. (Tanskanen & Danielsbacka, 1–3.)  
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3 Lapsiperheet ja sosiaalinen tuki 
 

3.1 Sosiaalinen tuki ja sosiaaliset verkostot 

Huolenpitoa ja tukea voi sekä vastaanottaa että antaa eri tavoin, ja seuraavaksi siirryn 

tarkastelemaan sosiaalisen tuen käsitettä. Sosiaalisen tuen teoria ei ole selvärajainen vaan 

pikemminkin kuin sateenvarjo, jonka alla yhdistyvät sosiaalisia suhteita, terveyttä ja 

hyvinvointia käsittelevät teoriat. Sosiaalisen tuen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille on 

tutkittu 1970-luvulta alkaen, jolloin löydettiin yhteys sairastavuuden, immuniteetin ja 

sosiaalisen kanssakäymisen välillä sekä havaittiin, että sosiaalinen tuki on terveyttä suojeleva 

piirre (Goldsmith & Albrecht 2011, 335–336). Sosiaalisen tuen on ajateltu olevan suotuisaa 

terveydelle ja hyvinvoinnille joko suoranaisesti tai siksi, että se hillitsee stressin negatiivisia 

vaikutuksia (House & Kahn 1985). Sidney Cobb (1976) määrittelee, että sosiaalinen tuki on 

yksilön tietoa siitä, että hänestä välitetään, häntä rakastetaan, häntä arvostetaan ja hän kuuluu 

johonkin yhteisöön. Sosiaalinen tuki voidaan ymmärtää myös verbaalina ja non-verbaalina 

kommunikaationa, joka auttaa sietämään epävarmuutta. Tällöin voidaan ajatella, että 

kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat sosiaalista tukea. (Goldsmith & Albrecht 2011, 336.) 

 

Sosiaalinen tuki jaotellaan usein emotionaaliseen, konkreettiseen ja tiedolliseen tukeen, jotka 

eivät tukimuotoina kuitenkaan ole selvärajaisia vaan toisiinsa lomittuvia. Ihmiset myös usein 

saavat (tai eivät saa) usean tyyppistä apua samoilta tahoilta. (House ym. 1985, 92–102.) 

Emotionaalinen tuki viittaa käyttäytymiseen, johon liittyy esimerkiksi kuuntelemista, 

rohkaisua ja empatian osoittamista. Se on tuen muoto, jonka on tarkoitus vaikuttaa tunnetason 

kuormitukseen ja toisaalta osoittaa hyväksyntää. Konkreettinen tuki on rahan, muun 

aineellisen avun tai ajan antamista toisen hyväksi. Synonyyminä konkreettisen tuen 

käsitteelle käytetään myös välineellistä tukea. Tiedollinen tuki tarkoittaa sellaisen 

informaation välittämistä, joka on olennaista tuen saajalle hänen ongelmatilanteessaan. 

Pelkkä tieto itsessään ei ole tiedollista tukea vaan oleellista on, kuinka tieto kytkeytyy tukea 

tarvitsevan tilanteeseen. Tiedolla voi olla jopa kuormitusta kasvattava vaikutus, sillä liiallinen 

informaatio voi lisätä epävarmuutta eikä vähentää sitä, jollei tiedollinen tuki kohdistu stressiä 

aiheuttaviin tekijöihin. (House ym. 1985, 92–102; Mikkola 2006, 44–46.) 

 

James House ja Robert Kahn (1985) ymmärtävät sosiaalisen tuen laaja-alaisesti. Sitä voidaan 

tarkastella sosiaalisten suhteiden määrän ja tyypin mukaan, esimerkiksi onko henkilö 
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parisuhteessa, onko hän jonkin yhteisön jäsen tai kuinka laaja hänen ystäväpiirinsä on. 

Toisaalta sosiaaliseen tukeen liittyy myös sosiaalisen verkoston tiheys ja intensiteetti sekä 

suhteiden vastavuoroisuus ja kesto. Tässä niin sanotussa verkostonäkökulmassa ajatellaan, 

että sosiaalisen tuen saamisen kannalta ei ole kyse vain siitä, ketkä ovat henkilön ystäviä vaan 

mielenkiintoista on myös se, ketkä ovat näiden ystävien ystäviä. (House & Kahn 1985, 88–

92.)  Myös Bert Uchino tutkijakumppaneineen (2018) on selittänyt sosiaalisen tuen ja 

terveyden välistä yhteyttä sosiaalisilla verkostoilla. Sosiaalisissa verkostoissa henkilöillä on 

erilaisia rooleja esimerkiksi eri perheenjäseniin tai yhteisöihin kuten vapaaehtoistoimintaan, 

ja nämä roolit voivat lisätä henkilön arvokkuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteita ja 

näin ollen kasvattaa hyvinvointia. Uchino ja kumppanit (2018) erottelevat näissä verkostoissa 

havaitun (perceived) ja saadun (received) tuen. Havaittu tuki viittaa henkilön käsitykseen ja 

luottamukseen siitä, että hän saa tukea tarvittaessa, kun taas saadulla tuella tarkoitetaan 

henkilön itsensä kertomaa tiettynä ajanjaksona vastaanottamaansa tukea. (Mt.) 

 

Erityisesti havaitun tuen on todettu olevan yhteydessä hyvinvointiin saatua tukea useammin. 

Tätä voi selittää se, että saatu tuki ei välttämättä aina ole sellaista, mitä avunsaaja on toivonut 

ja odottanut. Saatu tuki voi myös olla ristiriidassa henkilön käsityksestä omasta 

itsenäisyydestään ja riippumattomuudestaan. Hyvinvointi, terveys ja tuki ovatkin 

moniulotteisia ilmiöitä eikä niiden suuntaa toisiinsa ole aina helppo osoittaa. Sosiaalisissa 

suhteissa suhteiden määrä ei ole aina ratkaisevin tekijä vaan suhteiden laatu on myös tärkeä. 

Ei voida olettaa, että laaja sosiaalinen verkosto tuottaisi hyvinvointia, vaikkakin tietty määrä 

sosiaalisia suhteita aina tarvitaan, jotta tukea voi saada riittävästi, ja jotta sillä on vaikutusta 

hyvinvointiin. (Mikkola 2006, 38; Uchino ym. 2016; Antonucci, Ajrouch & Birditt 2014.) 

Kokemukseen sosiaalisesta tuesta saatuun hyötyyn vaikuttavat myös tuen vastaanottajan 

persoonallisuudenpiirteet sekä saadun tuen muodot ja lähteet. Ei ole yksimielisyyttä siitä, 

kuinka sosiaalinen tuki, avunsaajien persoonalliset piirteet sekä hyvinvointi ovat yhteydessä 

toisiinsa. (Armstrong, Birnie-Lefcovitch & Ungar 2005.) 

 

Sosiaalista tukea voidaan lähestyä myös erilaisten suhteiden näkökulmasta. Toni Antonucci 

(1990) ymmärtää ihmisten väliset suhteet eri tasoilla oleviksi. Ensimmäisellä tasolla ovat 

perheenjäsenet, toisella tasolla ovat ystävät, naapurit ja työkaverit sekä kolmannella tasolla 

ovat julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Bianca Suanet ja Toni Antonucci (2017) 

kirjoittavat, että suhdeverkostoista ihmiset voivat saada suojaavaa ja kannustavaa tukea 

elämänsä aikana, eivätkä verkostot ole pysyviä vaan henkilön elämänkulun aikana muuttuvia. 
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Eri maissa ja konteksteissa tehtyjen tutkimusten perusteella on huomattu, että ihmisten 

sosiaaliset verkostot rakentuvat tietyillä jäsentyneillä tavoilla. Henkilön suhdeverkosto voi 

olla hyvin monipuolinen ja koostua lähisukulaisista, naapureista ja useista ystävistä. Toisaalta 

verkosto voi olla hyvin perhekeskeinen koostuen lähimmästä perheestä ja vain muutamista 

ystävistä. Verkosto voi olla myös hyvin ystäväkeskeinen, jolloin siihen kuuluu paljon ystäviä, 

mutta vain vähän sukulaisia. Verkosto voi olla myös hyvin rajallinen ja siihen kuuluu vain 

vähän sukulaisia, naapureita ja ystäviä. (Suanet & Antonucci 2017.) 

 

Suanet ja Antonucci (2017) kirjoittavat, että ystäväavun merkitys on kasvanut länsimaissa 

1970-luvulta alkaen. Syinä tähän on nähty perheiden lapsiluvun pieneneminen, laajemman 

perheyhteyden muuttuminen ydinperheeksi ja itsensä toteuttamisen korostaminen. Tämän 

kehityssuunnan on nähty voimistavan ystävyyssuhteita, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen ja 

yhteenkuuluvuuteen eivätkä velvollisuudentunteeseen. Viime vuosikymmenien aikana 

perhesuhteet ovat myös monimuotoistuneet erojen ja uusien liittojen lisäännyttyä. On jopa 

kysytty, onko raja perheen ja ystävien välillä enää niin selvä kuin mitä se on ollut aiemmin. 

1990-luvulta alkaen internet ja sosiaalinen media ovat mahdollistaneet yhteydenpidon myös 

fyysisesti etäisempiin suhteisiin. (Mt.) Ihmiset saavat tukea sosiaalisen verkostonsa kautta ja 

erilaisten verkostojen on huomattu tarjoavan erilaista ja eritasoista tukea. Lähisukulaiset 

tarjoavat yleensä suurimman osan konkreettisesta avusta kuten pitkäaikaisesta hoitoavusta, 

sillä näihin suhteisiin liittyy suurempi odotus tuen antamisesta ja saamisesta kuin ei-

sukulaissuhteisiin. Ystävyyssuhteet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ystäviltä avun saaminen 

on epävarmempaa kuin läheisiltä sukulaisilta. Naapurit antavat yleensä lyhytaikaista apua ja 

tukea esimerkiksi hätätapauksissa jo senkin vuoksi, että asuvat lähellä. (Antonucci ym. 2014.)  

 

Antonucci ja kumppanit (2014) ovat tutkineet myös sukupuolen ja sosioekonomisen taustan 

vaikutusta sosiaalisen tuen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä sosiaalisten verkostojen 

laajuuteen. Vanhusväestön parissa tehtyjen tutkimusten mukaan naiset saavat ja antavat tukea 

laajemmalle verkostolle kuin miehet. Sosioekonominen asema vaikuttaa tutkimusten mukaan 

miehiin siten, että toimihenkilötehtävissä työskentelevillä miehillä on niukimmat sosiaaliset 

verkostot muihin ammattialoihin verrattuna. (Mt.)   

 

Vuorovaikutussuhteet voidaan nähdä keskeisenä osana perustarpeiden tyydyttämistä ja ne 

ovat osa yksilön psyykkistä hyvinvointia. Osa sosiaalisen tuen määritelmistä korostaa 

hyväksytyksi tulemisen tunnetta eli yksilön käsitystä osakseen saamasta hyväksynnästä ja 
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huolenpidosta. Tällöin sosiaalisen tuen nähdään perustuvan erityisesti siihen, että yksilölle 

syntyy vuorovaikutussuhteiden verkostossa käsitys omasta merkityksellisyydestään ja 

yhteenkuuluvuudestaan muiden kanssa. Hallinnan tunnetta korostavissa määritelmissä 

sosiaalinen tuki nähdään puolestaan selviytymiskeinoja lisäävänä voimavarana. Tällöin 

sosiaalinen tuki voi olla mitä tahansa toimintaa tai käyttäytymistä, joka auttaa henkilöä 

saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan tai käsittelemään tilannettaan. Sosiaalinen tuki on 

vähintään kahden välistä resurssien vaihtoa, joka lisää voimavaroja. Voimavarat näkyvät 

yksilön kasvaneena mahdollisuutena saavuttaa tavoitteitaan, ja voimavarat lisääntyvät 

erityisesti hallinnan tunteen kasvamisen kautta. (Mikkola 2006, 25.) 

 

3.2 Lapsiperheiden tuen tarpeet ja saatu tuki aiemman suomalaisen 

tutkimuksen valossa 

Lapsiperheiden tuen tarpeita on tutkittu viime aikoina erityisesti COVID-19 pandemian 

aiheuttamien poikkeusolojen näkökulmasta. Lastensuojelun Keskusliiton perheille 

suuntaaman kyselyn perusteella perheet ovat kokeneet poikkeusajat stressaavana ja kriisiaika 

on nostanut esiin perheiden väliset hyvinvointierot. Osa perheistä on sopeutunut tilanteeseen 

kuitenkin nopeasti ja joissain perheissä poikkeusoloista on myös onnistuttu nauttimaan. (Paju 

2020.) Rissanen ja kumppanit (2020) ovat huolissaan perheiden eriarvoistumisen ja 

syrjäytymisriskin kasvamisesta, sillä erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sellaiset perheet, 

joissa on ollut ongelmia jo ennen koronapandemian alkua. Heidän tutkimuksensa perusteella 

lapsiperheiden taloudellisen tuen tarve alkoi näkyä kuntien palveluohjauksessa pandemian 

alusta alkaen. Myös vanhempien jaksaminen aiheutti huolta lasten ja perheiden kanssa 

työskenteleville. (Rissanen, Parhiala, Kestilä ym. 2020, 11–12, 33–34.)   

 

Eveliina Heino ja Hanna Kara (2020) ovat tarkastelleet sosiaalisen tuen vastaanottamisen 

kontekstia sekä tuen sisältöjä ja niille annettuja merkityksiä korona-poikkeusoloissa 

lapsiperheiden vanhempien vastausten pohjalta. Lapsiperheiden vanhemmat kertovat 

saaneensa poikkeusolojen aikana emotionaalista ja konkreettista tukea, jotka tuen muotoina 

kietoutuvat monin tavoin yhteen. Tutkimuksen mukaan jo ennen COVID-19 pandemiaa 

haastavassa elämäntilanteessa olleet perheet eivät automaattisesti ole poikkeusolojen aikana 

kaikista heikoimmassa tilanteessa. Merkittävää oli se, olivatko perheet jonkin ulkopuolisen 

sosiaalisen tuen tai avun piirissä ennen pandemian alkua. Jo olemassa oleva kontakti saattoi 

kannatella perhettä. Perheissä, joissa aiempaa yhteyttä avun piiriin ei ollut ennen 
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poikkeusaikoja, saattoi olla vaikeutta apuun hakeutumisessa, sillä vanhempien voimavarat 

menivät arjen pyörittämiseen eikä voimia riittänyt enää tuen etsimiseen. (Mt.)    

 

Anna-Maija Castren, Vaula Tuomaala ja Samuli Neuvonen (2017) tutkivat helsinkiläisiä 

vastasyntyneiden perheitä ja tiedustelivat, keneltä äidit kokevat saavansa emotionaalista ja 

konkreettista tukea. Emotionaalinen tuki oli esimerkiksi lohduttamista, kannustamista sekä 

huolien jakamista sekä konkreettinen apu oli lastenhoitoapua, muuttoapua tai auton 

lainaamista. Tukiverkostoistaan äidit saivat tyypillisimmin tukea ystäviltään, omilta 

äideiltään sekä omilta puolisoiltaan. Tutkimuksen perusteella 70 prosenttia äideistä koki 

saavansa emotionaalista tukea riittävästi, kun taas 49 prosenttia äideistä koki saavansa 

konkreettista tukea riittävästi. Tulokset viittaavat siihen, että äideillä on enemmän 

konkreettiseen apuun kuin emotionaaliseen tukeen liittyviä tarpeita tai ainakin he kokevat 

saavansa niihin vähemmän tukea. (Castren ym. 2017, 45.)  

 

Hans Hämäläinen (2017) on tutkinut väitöskirjassaan lapsiperheiden avuntarpeita apua 

antavien lähisukulaisten näkökulmasta. Hän tarkastelee, kuinka vuosina 1945–1950 

syntyneiden suomalaisten suurten ikäluokkien edustajat antavat taloudellista tukea ja ajallista 

apua omille vanhemmilleen sekä aikuisille lapsilleen. Sukupolvien väliseen auttamiseen ovat 

yhteydessä monenlaiset taustatekijät. Terveytensä hyväksi kokevat auttavat 

todennäköisemmin sukulaisiaan kuin terveydentilansa heikoksi arvioivat. Myös 

taloudellisesti hyvin toimeentulevat tarjoavat perhesukupolvien välistä apua pienituloisia 

todennäköisemmin niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa. Parisuhteessa elävät 

auttavat aikuista jälkikasvuaan enemmän kuin he, joilla ei ole kumppania. Autettavan 

sukupuoli vaikuttaa tuen saantiin siten, että todennäköisesti äidit saavat ajallista tukea isiä 

useammin ja vanhemmat antavat apuaan todennäköisemmin tyttärilleen kuin pojilleen. 

Korkeasti koulutetut tarjoavat tukeaan todennäköisesti alemman koulutuksen saaneita 

enemmän. Myös autettavan ikä vaikuttaa avun tarjoamiseen ja apua annetaan todennäköisesti 

aikuisista lapsista nuorimmille. (Hämäläinen 2017, 19–21.) 

 

Tanskanen ja Danielsbacka (2018) tuovat esiin, että eri yhteiskuntia koskevissa tutkimuksissa 

äidin rooli lapsen hyvinvoinnin ylläpitäjänä on suuri. On myös havaittu, että äitien ja tyttärien 

välit todennäköisesti lähentyvät lapsenlapsen synnyttyä, kun taas äitien ja poikien 

emotionaalinen etäisyys todennäköisesti kasvaa pojan tullessa isäksi. Tämän seurauksena 

Tanskanen ja Danielsbacka esittävät, että vanhemmuus todennäköisesti lähentää pariskuntaa 
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naisen suvun kanssa. (Tanskanen ym. 2018, 68–75.) He nostavat myös esiin tutkimuksia, 

joiden tulosten mukaan biologiset isovanhemmat panostavat ei-biologisia isovanhempia 

enemmän lapsenlapsiinsa ja biologisten isovanhempien joukossa äidin puoleiset 

isovanhemmat panostavat lastenlapsiinsa eniten. (Tanskanen ym. 2018, 14–16, 80.)    

 

Hämäläinen (2017) kirjoittaa, että eri sukupolvien välinen auttaminen on yhteydessä myös 

hyvinvointivaltion laajuuteen. Eurooppalaisia hyvinvointivaltioita vertailleissa tutkimuksissa 

2010-luvulla on havaittu, että maissa, joissa julkisesti tuotetut palvelut ja etuudet ovat 

kattavampia, useammat vanhemmat tarjoavat yleisemmin tukea aikuisille lapsilleen kuin 

valtioissa, joissa julkisesti tuotetut palvelut ja etuudet ovat suppeampia. Tällöin yksittäisten 

auttajien antama apu on kuitenkin vähemmän ajallisia ja taloudellisia resursseja vaativaa 

verrattuna maihin, joissa hyvinvointivaltiolliset panostukset ovat suppeampia. (Hämäläinen 

2017, 21–22.) Tanskanen ja kumppanit (2018) mainitsevat, että esimerkiksi Italiassa ja 

Espanjassa julkiset lastenhoitopalvelut ovat vähäisempiä ja isovanhempia tarvitaan 

säännöllisesti lastenhoitoavuksi. Tällöin isovanhempien suuri osallistuminen lastenlasten 

hoitoon nähdään seuraukseksi niukoista julkisista lapsiperhepalveluista (crowd out -ilmiö). 

Toisaalta tutkimuksessa on nähty, että laajat ja kattavat julkiset lapsiperheiden palvelut 

mahdollistavat perheenjäseniä antamaan toisilleen enemmän epämuodollisempaa vapaa-ajan 

apua, ja tämä voi jopa vahvistaa sukulaissuhteita (crowd in -ilmiö). Tällainen tilanne on 

arvioitu olevan Pohjoismaissa, joissa julkinen lastenhoito on kattavaa ja isovanhemmat 

osallistuvat lastenhoitoon vain ajoittain. Tanskanen ja kollegat arvioivat, että vahvat julkiset 

palvelut mahdollistavat isovanhempien osallistumisen lastenlasten elämään ilman liian suurta 

kuormitusta ja siten ne auttavat sekä vanhempia, lapsia että isovanhempia. (Tanskanen ym. 

2018, 78–79.) 

 

Lapsiperheiden tuen tarpeita on tutkittu myös käytettyjen palveluiden näkökulmasta. Johanna 

Lammi-Taskulan (2020) mukaan Suomessa lapsiperheiden eniten käyttämät julkiset palvelut 

alle kouluikäisten perheissä ovat varhaiskasvatus ja lastenneuvola, joista perheet voidaan 

tarvittaessa ohjata muiden palveluiden kuten esimerkiksi kotipalvelun tai perhetyön piiriin. 

Perhebarometrin (2018) kyselyssä vanhemmat mainitsivat tärkeimmiksi tarvitsemikseen 

julkisiksi palveluiksi perheneuvolat, kotiapupalvelut ja kodinhoitajat. Perheet toivoivat tukea 

arkeen matalalla kynnyksellä ja ongelmia ennaltaehkäisevällä otteella. Noin kaksi 

kolmasosaa lapsiperheiden vanhemmista ei pitänyt saamaansa tukea riittävänä. Kaikkein 

tärkeimmiksi perhepoliittisiksi toimenpiteiksi vanhemmat arvioivat joustavan työajan pienten 
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lasten vanhemmille ja lisäksi vanhemmat toivoivat enemmän ja parempia osa-aikatyön 

mahdollisuuksia. Työn ja perhe-elämän yhdistämisen joustavuus oli Perhebarometrin 

kyselyssä kaikkein tärkeimmäksi koettu perhepoliittinen kehittämiskohde. (Kontula 2018.) 

 

Julkisen sektorin lisäksi myös järjestöt ja seurakunta tarjoavat erilaisia palveluita lapsille ja 

perheille. Ajankohtaisinta tietoa järjestöjen toiminnasta antaa Järjestöbarometri 2020. Sen 

mukaan koronapandemia toi julkisten palveluiden toteutustapaan muutoksia ja tämä lisäsi 

järjestöjen antamien palvelujen tarvetta. Järjestöjen ketteryys auttoi, kun esimerkiksi ruoka-

avun jakelu piti laittaa koronaviruksen levitessä uusiksi tai kun asiakkaat halusivat 

keskustella poikkeusaikojen aiheuttamasta ahdistuksesta. (Järjestöbarometri 2020.) Kirkon 

toimintatilastoista puolestaan (2020) nähdään, että esimerkiksi kirkon perheneuvonnassa oli 

vuonna 2020 asiakkaita 16 840 henkilöä. Heistä 56 prosenttia oli naisia, tyypillinen asiakkaan 

ikä osui ikäryhmään 30–39 vuotta, yleisin asiakasperhetyyppi oli kahden lapsen ja kahden 

vanhemman muodostama ydinperhe, asiakkaista 76 prosenttia ilmoitti käyvänsä töissä ja 5 

prosenttia kertoi olevansa työtön. Yleisimmäksi tulosyykseen kirkon perheneuvontaan 

hakeutumiseen asiakkaat mainitsivat vuorovaikutusongelmat. (Mt.) 

 

Järjestöissä ja seurakunnissa toimii palkattujen työntekijöiden lisäksi myös vapaaehtoisia 

työntekijöitä. Suomessa vapaaehtoistoimintaan osallistutaan vilkkaasti. Lähes joka toinen 

suomalainen osallistuu vapaaehtoistoimintaan ja suosituimpia osallistumisen toimialoja ovat 

liikunta, ikäihmiset, sekä lapset ja nuoriso. Naiset ja miehet osallistuvat tasavahvasti ja nuoret 

osallistuvat Suomessa vapaaehtoistoimintaan vähemmän kuin vanhemmat henkilöt. 

Osallistumisessa on havaittavissa eriarvoisuutta koulutuksen ja tulotason suhteen, sillä 

korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan matalammin 

koulutettuja ja vähemmän ansaitsevia todennäköisemmin. (Sipola 2019, 51–52.) 

 

Perhebarometrin 2018 tavoitteena on luoda ajankohtainen kokonaiskuva siitä, minkälaista 

perhepolitiikkaa suomalaiset naiset ja miehet pitävät parhaana itsensä tai muiden kannalta. 

Edellä mainitun joustavuuden lisäämisen jälkeen tärkeimmäksi perhepoliittiseksi 

toimenpiteeksi kyselyssä arvioitiin tulonsiirrot ja tuki köyhille lapsiperheille. Kyselyssä 71 

prosenttia naisista ja 65 prosenttia miehistä oli sitä mieltä, että perheiden kahtiajako hyvä- ja 

huono-osaisiin oli voimistunut. Aineiston perusteella sosiaalinen eriarvoistuminen näkyy 

myös perheellistymisen edellytyksissä. Varsinkin miehillä korkeampi koulutus- ja tulotaso 

takaavat sen, että ylipäänsä tulee vanhemmaksi ja saa lapsia. Tämä lastensaannin sosiaalinen 



 

 22 

eriarvoisuus on huomattu tutkimuksissa niin Suomessa kuin koko Euroopassa. 

Perhebarometrin 2018 vastauksista tulee esiin, että monet vanhemmat kokevat perheiden 

asioiden jääneen markkinatalouden kehittämisen jalkoihin. Vanhemmat toivovat, että 

lapsiperheet nähtäisiin tulevaisuuden resursseina eikä pelkkinä kuluina yhteiskunnalle. 

(Kontula 2018.) 

 

Tarkastelen tässä maisterintutkielmassani, mistä lapsiperheet toivovat saavansa ja saavat 

tukea erilaisissa elämäntilanteissaan. Aihetta on tutkittu runsaasti laadullisella tutkimuksella, 

kuten esimerkiksi aiemmin mainitsemani Heino & Kara (2020), Castren ja kollegat (2017) 

sekä Paju (2020). Tämä maisterintutkielma on määrällinen tutkimus suomalaisten 

lapsiperheiden käsityksistä eri toimijoilta saamastaan tuesta. Lapsiperheet suomalaisessa 

yhteiskunnassa eivät ole yhtenäinen joukko. Toivon löytäväni tutkielmani avulla tekijöitä, 

jotka selittävät yleisellä tasolla toisaalta erilaisuutta perheiden tuen saamisessa, toisaalta 

erilaisuutta perheiden käsityksissä tuen tarpeellisuudesta ylipäätään. Tällaisten tekijöiden 

tutkiminen on mielestäni tärkeää, jotta yhteiskunnan eri toimijat voisivat tarjota tukeaan 

lapsiperheille oikea-aikaisesti. 

 

4 Tutkimustehtävä, aineisto ja tutkimuksen luotettavuus 

4.1  Tutkimustehtävä 

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena on tarkastella, mistä lapsiperheet kertovat saavansa 

tukea arkeensa ja mitkä taustamuuttujat selittävät perheiden tuen saamisen eroja eri 

toimijoilta. Tutkimustehtävä jakautuu kahteen kysymykseen: 

 

1. Mistä lapsiperheiden vanhemmat toivovat saavansa ja saavat tukea arkeensa ja mitkä 

taustamuuttujat selittävät eroja eri toimijoilta saadusta tuesta? 

2. Mitkä taustamuuttujat selittävät vanhempien käsityksiä tuen tarpeesta ja 

tarpeettomuudesta?  

 

Tämän tutkimuksen avulla tuodaan esiin perheiden näkemyksiä siitä, keneltä toimijoilta he 

ottaisivat mieluiten vastaan tukea erilaisissa arjen tilanteissa. Tarkoituksena on luoda 

yleiskuva siitä, mikä on eri toimijoiden – perhe ja suku, kotikunta, järjestöt, seurakunta, 

yritykset – merkitys perheille arkisen tuen antajina. Tutkimuksessa selvitetään myös, mitkä 
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taustamuuttujat selittävät perheiden tuen saamista eri toimijoilta sekä sitä, mikä selittää 

perheiden tuen tarpeen erilaisuutta. Tällaisina taustamuuttujina tarkastellaan vastaajan 

sukupuolta, ikää, koulutustasoa, perhetyyppiä ja työstatusta, jotka ovat aiemman tutkimuksen 

perusteella osoittautuneet merkitseviksi tekijöiksi tarkasteltaessa perheiden käsityksiä 

tarvitsemastaan ja saamastaan tuesta (esim. Antonucci ym. 2014; Hämäläinen 2017; 

Tanskanen ym. 2018). Yhtenä tarkasteltavana taustamuuttujana on myös kotona asuvien 

lasten ikä, jotta voidaan tutkia, onko vanhempien tuen tarve erilainen eri ikäisten lasten 

kohdalla. 

 

4.2 Aineisto 

Käytän tutkielmassa aineistona Taloustieto Oy:n internet-paneelissa marraskuussa 2014 

kerättyä aineistoa. Aineiston tuottajana on Lastensuojelun Keskusliitto. Kyselyn 

kohderyhmää olivat Suomessa asuvat lapsiperheet, joissa oli kyselyn hetkellä samassa 

kotitaloudessa asuvia 0–17-vuotiaita lapsia. Kysely toteutettiin suomen kielellä ja siihen 

vastasi 1065 isää ja äitiä. Kyselyssä kartoitettiin lapsiperheiden käyttämiä tukimuotoja ja 

avuntarpeita. Kysymykset koskivat tuen lähteitä, perheiden jaksamista, järjestöjen ja muiden 

sektoreiden roolia yhteiskunnassa palvelujen tuottajina, perheiden mielipiteitä lapsivapaista 

palveluista sekä internetiä tiedon ja tuen lähteenä. Tarkempi lista kyselyn kysymyksistä on 

esitetty tämän tutkielman liitteenä (Liite 1). 

 

Sain aineiston käyttööni Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta (Lastensuojelun Keskusliitto 

& Taloustutkimus Oy 2014). Maisterintutkielmassa on perusteltua käyttää valmista aineistoa, 

sillä aineistoja kerätään paljon ja monia hyviä aineistoja jää hyödyntämättä. Pelkästään 

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on yli 1600 aineistoa tutkijoiden saatavilla. Tämä 

aineisto on kerätty vuonna 2014. Aineiston avulla on mahdollista saada vielä 2020-luvulla 

tärkeää tietoa perheiden avuntarpeista ja niihin vastaamisesta, sillä avuntarpeet ja niihin 

vastaavat instituutiot ja palvelujärjestelmä ovat hyvin pysyviä, eivätkä ne muutu lyhyellä 

aikavälillä. Tietotekniikka on sen sijaan kehittynyt viimeisen seitsemän vuoden aikana paljon, 

ja koronapandemia sysäsi muun muassa sosiaalityön verkkopalveluiden kehittämistyön 

vauhdilla liikkeelle Suomessa keväästä 2020 alkaen (Koskiluoma 2020). Kysymykset 

vanhempien avun saamisesta internetistä ja sähköisistä palveluista jäävät tässä tutkielmassa 

tarkastelun ulkopuolelle, sillä vastaukset niihin eivät antaisi tilanteesta ajantasaista kuvaa.   
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty kyselyyn vastanneet taustatietoineen.  

Taulukko 2. Vastaajien taustatiedot. 

 N % 

Sukupuoli   

Nainen 529 50 

Mies 536 50 

Yhteensä 1065 100 

Ikä kyselyhetkellä   

18–28 46 4 

29–39 329 31 

40–50 466 44 

Yli 50 224 21 

Yhteensä 1065 100 

Asuinlääni   

Etelä-Suomi 513 48 

Länsi-Suomi 343 32 

Itä-Suomi 104 10 

Oulu 84 8 

Lappi 21 2 

Yhteensä 1065 100 

Koulutus   

Perus-/kansakoulu 24 2 

Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu 224 21 

Ylioppilas/lukio 112 11 

Opisto 156 15 

Ammattikorkeakoulu 193 18 

Yliopisto/korkeakoulu 356 33 

Yhteensä 1065 100 

Perhetyyppi   

Aviopari ja lapsia 765 72 

Avopari ja lapsia 170 16 

Äiti ja lapsia 98 9 

Isä ja lapsia 32 3 

Yhteensä 1065 100 

Kotona asuvien lasten ikä kyselyhetkellä   

0–2 vuotta 191 12 

3–6 vuotta 337 21 

7–12 vuotta 516 32 

13–15 vuotta 338 21 

16–17 vuotta 221 14 

Yhteensä 1603 100 

Talouden yhteenlasketut bruttotulot   

Alle 10 000 euroa 12 1 

10 000–30 000 euroa 87 8 

30 001–50 000 euroa 199 19 

50 001–70 000 euroa 261 25 

70 001–90 000 euroa 211 20 

Yli 90 000 euroa 165 16 

Yhteensä 935 89 

Tieto puuttuu 130 11 
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Sekä miehet (N=536) että naiset (N=529) vastasivat kyselyyn lähes samalla aktiivisuudella. 

Jakauma ei ole tavanomainen, sillä yleensä naiset vastaavat erilaisiin kyselyihin miehiä 

aktiivisemmin. Esimerkiksi Heinon ja Karan (2020) tutkimuksessa yli 95 prosenttia ilmoitti 

sukupuolekseen ”nainen”. Tähän kyselyyn vastanneissa 40–50-vuotiaat (N=466) ovat 

edustettuina parhaiten, sillä 44 prosenttia vastaajista kuuluu tähän ikäryhmään. Vähiten 

vastasivat 18–28-vuotiaat vanhemmat (N=46, 4 %). Maantieteellisesti vastauksissa 

painottuvat Etelä-Suomessa asuvien vanhempien vastaukset (N=513, 48 %), ja vaikka 

vastauksia on tullut kaikkien viiden läänin alueelta, on Oulun (N=84, 8 %) ja Lapin (N=21,   

2 %) läänien alueilla vastattu kyselyyn vain vähäisesti.  

 

Aineistossa korostuvat korkeakoulutetut vastaajat, sillä ammattikorkeakoulu- (N=193) tai 

yliopistotutkinnon (N=356) kertoo suorittaneensa peräti 51 prosenttia vastaajista. 

Korkeakoulutettujen aktiivinen osallistuminen kyselytutkimuksiin on yleistä ja esimerkiksi 

Heinon ja Karan (2020) tutkimuksessa 88 prosenttia vastaajista oli suorittanut korkea-asteen 

koulutuksen. Tässä kyselyssä perus- tai kansakoulun ylimmäksi koulutuksekseen ilmoittaa 

kaksi prosenttia vastanneista (N=24). Vastaajista valtaosa, 88 prosenttia (N=935), kertoo 

asuvansa kahden aikuisen taloudessa (avio/avoliitto) ja 12 prosenttia kertoo olevansa 

yksinhuoltajia (N=130). Kyselyyn ovat vastanneet eri ikäisten lasten vanhemmat melko 

tasaisesti. Alle kouluikäinen lapsi on 33 prosentilla vastaajista, alakouluikäinen lapsi on 32 

prosentilla ja teini-ikäinen nuori on 35 prosentilla vastaajista. Yleisin vastaajan talouden 

yhteenlaskettu vuosittainen bruttotuloluokka asettuu 50 000 ja 70 000 euron välille (N=261). 

4.3  Muuttujat ja tilastolliset menetelmät 

Käsittelin aineistoa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) tilasto-ohjelmalla. 

Aineisto on ladattavissa omalle koneelle Yhteiskuntatieteellisestä arkistosta ja sitä saa käyttää 

tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tietääkseni aineistoa ei ole vielä aiemmin 

analysoitu laajamittaisesti. Tutkimukseni kannalta keskeisiä muuttujia aineistossa ovat tietyt 

vastaajaa kuvaavat taustamuuttujat kuten vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, työstatus, 

perhetyyppi ja kotona asuvien lasten ikä. Muita tärkeitä muuttujia tutkielmassani ovat 

vastaukset siitä, miltä toimijoilta perheet ovat saaneet tukea viimeisen vuoden aikana ja miltä 

toimijoilta he mieluiten ottaisivat vastaan tukea erilaisissa arjen tilanteissa. Tarkastelen myös 

vastaajan aktiivisuutta järjestötoiminnassa ja vastaajan käsitystä saamansa tuen riittävyydestä. 
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Vastaajan ikää oli aineistossa kysytty syntymävuotena, jonka avulla muodostin 

neljäluokkaisen ikä-muuttujan, joka kuvaa vastaajan ikää kyselyhetkellä. Kotona asuvien 

lasten ikä on ilmoitettu kyselyssä viitenä ikäryhmänä, joista jokaista käsitellään omana 

muuttujanaan. Tuen riittävyyttä käsittelevästä väittämästä poistin en tiedä -luokkaan kuuluvat 

vastaukset ja yhdistin samaa sekä osittain samaa mieltä olevat vastaukset yhdeksi luokaksi 

sekä eri ja osittain eri mieltä olevat vastaukset toiseksi luokaksi. 

 

Esitän tulokset kuvioin ja ristiintaulukoiden. Ristiintaulukoinnilla tutkitaan muuttujien 

jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. Ristiintaulukoinnilla tutkitaan, onko tarkastelun 

kohteena olevan selitettävän muuttujan jakauma erilainen selittävän muuttujan eri luokissa. 

Esimerkiksi yksi tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksistä on, eroavatko naiseksi ja 

mieheksi itsensä määritelleet siinä, kuinka he saavat apua arkeensa sukulaissuhteistaan. 

Ristiintaulukointi kertoo, eroavatko nais- ja miesvastaajien vastausjakaumat toisistaan, ja 

saadut luvut osoittavat naisten ja miesten erot kyseisessä otoksessa. Tilastollisessa päättelyssä 

ollaan kuitenkin kiinnostuneita siitä, pätevätkö otoksessa havaitut erot myös perusjoukossa. 

Tällainen ristiintaulukoinnille soveltuva tilastollisen merkitsevyyden testausmenetelmä on 

khii toiseen -testi (χ2 -testi). (Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja.) Tässä 

tutkielmassa otos on kyselyaineisto (N=1065) ja perusjoukko on Suomessa asuvat 

lapsiperheet, joissa on 0–17-vuotiaita lapsia.  

 

Khii toiseen -testi on riippumattomuustesti, jonka oletuksena eli nollahypoteesina on, että 

muuttujat ovat riippumattomia toisistaan. Esimerkiksi tässä tutkielmassa yhtenä 

nollahypoteesina on, että vastaajan sukupuolella ei ole merkitystä avunsaantiin 

sukulaissuhteissa vaan miehet ja naiset saavat sukulaisapua saman verran. Tällöin sukupuoli 

ja sukulaisapu olisivat toisistaan riippumattomia muuttujia. Testin perustana on havaittujen 

frekvenssien ja odotettujen frekvenssien erotusten suuruus. Havaitut frekvenssit ovat miesten 

ja naisten antamia vastauksia siitä, ovatko he saaneet apua sukulaisiltaan ja odotetuilla 

frekvensseillä tarkoitetaan havaintojen jakaumaa, joka syntyisi, jos miehet ja naiset saisivat 

samalla lailla apua sukulaisiltaan. Khii toiseen -testissä tarkastellaan sitä, kuinka paljon 

havaitut ja odotetut frekvenssit eroavat toisistaan. Jos erot ovat tarpeeksi suuria, voidaan 

todeta, että havaitut erot eivät todennäköisesti johdu sattumasta vaan ne ovat löydettävissä 

myös perusjoukossa. (Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja.) 
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Testin tuloksen kannalta p-arvo on tärkeä, sillä se kertoo virhepäätelmän todennäköisyyden 

silloin kun oletetaan, että otoksessa havaitut erot löytyvät myös perusjoukosta. Khii toiseen -

testi laskee p-arvon, jota tulkitaan seuraavasti: p = 0,05: vaihtoehtoinen hypoteesi on 5 %:n 

todennäköisyydellä väärä, p = 0,01: vaihtoehtoinen hypoteesi on 1 %:n todennäköisyydellä 

väärä ja p = 0,001: vaihtoehtoinen hypoteesi on 0,1 %:n todennäköisyydellä väärä. Yleisesti 

p-arvot, jotka ovat p < 0,05 katsotaan tilastollisesti merkitseviksi ja osoitukseksi siitä, että  

vaihtoehtoinen hypoteesi pitää paikkansa. (Nummenmaa 2004, 137-138.) Tätä p-arvon 

tulkintaa noudatan myös tässä tutkielmassa.  

 

Ristiintaulukoinnin tilastollisen merkitsevyyden testaamisessa tulee huomioida se, että testaus 

ei kerro mitään ristiintaulukoinnin sisältämien erojen sisällöllisestä merkitsevyydestä. 

Aineistosta irralleen otettu p-arvo ei kerro mitään aineiston jakautumisesta ja sen vuoksi 

tässäkin tutkielmassa khii toiseen -testin p-arvo liitetään aina ristiintaulukoinnin yhteyteen. 

Vastuu johtopäätöksistä on aina tutkijalla, jonka täytyy pohtia tilastollisen merkitsevyyden 

lisäksi myös eroavaisuuksien suuruuden sisällöllistä merkitystä. (Valli 2001, 76; 

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja.) 

4.4  Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. 

Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä eli hyvyyttä mitata juuri sitä, mitä sen on 

tarkoitus mitata. Mittaria on osattava käyttää oikeaan kohteeseen, oikealla tavalla ja oikeaan 

aikaan. Esimerkiksi mittauksen ajankohta tai epäonnistunut otanta voivat aiheuttaa 

epäpätevyyttä mittarin käytössä. Validiteetti tarkoittaa pohjimmiltaan vastaavuutta 

todellisuuden ja siitä tehtyjen väittämien välillä. Tutkimuksen validiteetin kannalta voi 

aiheutua hankaluuksia, jos esimerkiksi vastaaja ymmärtää kysymykset eri tavalla kuin tutkija. 

(Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja). Sanotaan myös, että tutkimuksen validiteetti 

on tulosta tutkijan ajatusprosessista, jossa hän käyttää aiheen tuntemustaan, aikaisempia 

tutkimuksia ja yleistä logiikkaa vakuuttaakseen itsensä ja muut valittujen muuttujien 

järkevyydestä (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 91–90). Reliabiliteetilla puolestaan 

tarkoitetaan luotettavuutta ja toimintavarmuutta eli mittarin johdonmukaisuutta. Sillä 

viitataan tutkimuksen kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliabiliteetin perusajatus 

on, että reliaabeliin kyselyyn annetut vastaukset eroavat vastaajien erilaisten mielipiteiden 
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vuoksi, eivätkä sen vuoksi, että kysely on monitulkintainen. (Kvantitatiivisen tutkimuksen 

verkkokäsikirja.) 

 

Tässä tutkielmassa keskeisiä mittareita ovat valmiilla kyselytutkimuksella saadut tiedot 

vastaajan kokemista avuntarpeista, avunlähteistä sekä vastaajaa kuvailevat taustamuuttujat.   

Vastaajan taustamuuttujat ovat periaatteessa luotettavaa tietoa eikä muistivirheitä yleensä 

juurikaan esiinny. Kyselyssä on kuitenkin huomioitava se, että kysyttävät taustatiedot on 

määritelty ja kysytty yksiselitteisesti (Alkula ym. 1994, 128–129) niin kuin tässä kyselyssä 

oli tehty. Vastaajien kokemuksia avuntarpeistaan ja -lähteistään voidaan pitää valideina 

kuvaamaan vastaajan omia subjektiivisia käsityksiä kysytyistä aiheista.   

 

Tässä tutkielmassa kyselyaineisto oli valmiiksi kerätty, ja minun tehtäväni tutkijana oli 

muodostaa oma näkökulmani aineistoon. Valmiin kyselyaineiston vuoksi en voinut itse 

vaikuttaa kyselylomakkeen sisältöön vaan tutkimustehtävän muotoutumiseen vaikutti paljon 

se, millaiseen vuoropuheluun jo kerätty aineisto taipui. Aineistot eivät ole kuitenkaan 

koskaan täydellisiä vaan rajallisia vahvuuksineen ja heikkouksineen (Järventie 2006, 35). 

Tämän aineiston vahvuuksia ovat sosiaalisen tuen aihepiiri, kohtuullisen suuri vastaajamäärä 

sekä aineiston helppo saatavuus.     

 

On hyvä pohtia, kuinka hyvin tämän tutkielman tulokset edustavat laajempaa väestöä eli 

Suomessa asuvia lapsiperheitä, joissa on 0–17-vuotiaita lapsia. Kyselyyn vastasivat miehet ja 

naiset tasavahvasti, jolloin tulosten voidaan arvioida edustavan vanhempien mielipiteitä 

laajasti eikä vain esimerkiksi äitien tai isien ajatuksia. Toisaalta kyselyyn vastanneissa 

korostuivat hyvin koulutetut, jolloin herää epäilys siitä, että tutkimus ei ole välttämättä 

tavoittanut perheitä monipuolisesti. Vastaajien joukossa painottuvat myös eteläsuomalaiset 

vanhemmat. Tähän kyselyaineistoon vastattiin internet-paneelissa, joten vastaajien joukosta 

ovat jääneet pois ainakin ne kotitaloudet, joilla ei ole internet-yhteyttä. Vastaajat täyttivät 

verkossa olevan kyselylomakkeen itse, jolloin kaikki kohderyhmään kuuluvat eivät ole 

välttämättä tienneet kyselystä, vaan kysely on tavoittanut parhaiten ne, jotka ovat löytäneet 

kyselyn oman aktiivisuutensa tai verkostonsa avulla ja joilla on ollut kiinnostusta sekä 

voimavaroja vastata siihen. Kyselyn kieli oli suomi, joten suomea osaamattomien ei ole ollut 

mahdollista vastata kyselyyn. 
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Kyselytutkimusten tavoitteena on saada mahdollisimman kattava vastaajajoukko, mutta se 

voi olla käytännössä hankalaa. Maria Ohisalo (2017) kuvaa väitöskirjassaan, että suurten 

kyselyotantojen ulkopuolelle jäävät helposti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat 

väestöryhmät ja tällöin kyselyjen perusteella yliarvioidaan suomalaisten hyvinvointia. 

Tällaisia vaikeasti tutkittavia väestöryhmiä (hard-to-survey populations, H2S) ovat 

esimerkiksi laitoksissa asuvat ihmiset tai ihmiset, joilla ei ole puhelinliittymää tai osoitetta, 

johon haastattelututkimuksen voisi lähettää. (Ohisalo 2017, 13-14.) Tietopohjan kattavuus on 

syytä ottaa huomioon tämänkin tutkimuksen tuloksia tulkittaessa. 
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5 Toivottu ja saatu tuki lapsiperheiden arjessa 

5.1 Toivottu tuki 

Vastaajilta kysyttiin, keneltä heidän perheensä ostaisi tai ottaisi mieluiten vastaan apua ja 

tukea arkeen olettaen, että hinta ja etäisyys palveluun ovat kaikissa tapauksissa samat. 

Seuraavassa kuviossa (Kuvio 1) on esitetty perheiden toiveet palvelun järjestäjästä erilaisissa 

avuntarpeen tilanteissa. Olen ryhmitellyt aineistossa mainitut avuntarpeet emotionaaliseksi ja 

konkreettiseksi tuen tarpeeksi sekä harrastustoiminnaksi. Jako emotionaaliseen ja 

konkreettiseen tukeen on tyypillinen jaottelu sosiaalisen tuen teoriassa (esim. House & Kahn 

1985; Mikkola 2006) ja kävin sitä tarkemmin läpi tämän tutkielman luvussa 3.1. 

 

 
Kuvio 1. Perheiden toiveet palvelun järjestäjästä emotionaalisen ja konkreettisen tuen 

tarpeissa sekä lasten harrastustoiminnassa. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lasten vapaa-ajalla tapahtuva opetus (esim. soittotunnit)

Kilpailullinen harrastus

Ohjattu harrastus (ei kilpailullinen)

HARRASTUSTOIMINTA

Lasten päivähoito

Koululaisten iltapäivähoitopalvelut

Tilapäistä lastenhoitoapua

Lapsiperheiden kotipalvelut (esim. ruuanlaitto, siivous)

KONKREETTISEN TUEN TARVE

Terapiaa

Henkistä tukea perheelle vaikeuksissa

Apua, jos lastani kiusataan koulussa

Apua omaan jaksamiseen vanhempana

Neuvoja lasten kasvuun ja kehitykseen

EMOTIONAALISEN TUEN TARVE

Keneltä ottaisit vastaan palveluita, kun hinta ja etäisyys palveluun 
ovat samat? (n=1065)

Kunta Järjestö Seurakunta Yritys Ei merkitystä
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Kun tarkastellaan kuviota (Kuvio 1), nähdään, että kotikunta on vastaajille mieluinen 

palvelun järjestäjä, kun tarvitaan palvelua, jossa korostuu emotionaalinen tuki. Kaikkiaan 60 

prosenttia vastaajista toivoo saavansa kotikunnastaan apua, jos lasta kiusataan koulussa, 50 

prosenttia vastaajista toivoo saavansa kotikunnasta neuvoja lasten kasvuun ja kehitykseen 

sekä 42 prosenttia toivoo kotikunnalta terapiapalveluita. Järjestöjen, seurakunnan ja yritysten 

rooli ei korostu vastauksissa minkään emotionaalisen tuen muodon ensisijaisena tuottajana. 

Järjestöjen rooli koetaan vastauksissa kuitenkin suurimmillaan vanhemmuuden tukemisessa, 

jota 14 prosenttia vastaajista toivoo järjestöiltä. Seurakunnalta perheet ottaisivat mieluiten 

vastaan henkistä tukea vaikeuksissa, sillä 22 prosenttia vastaa näin. Yrityksiltä toivotaan 

emotionaalista tukea pääasiassa terapiapalveluina (13 %). Vähintään kolmasosa vastaajista on 

sitä mieltä, että palveluntuottajalla ei ole heille merkitystä missään viidessä mainitussa 

emotionaalisen tuen tarpeessa. 

 

Myös konkreettisen tuen antajana vastaajat näkisivät mieluiten oman kotikuntansa, etenkin 

lasten päivähoidon osalta (68 %) ja koululaisten iltapäiväkerhon tuottajana (50 %). 

Järjestöjen osuus ei korostu minkään konkreettisen avuntarpeen tuottajana, mutta se on 

suurimmillaan tilapäisen lastenhoitoavun kohdalla (27 %). Yritysten rooli on vanhempien 

mielestä suurimmillaan kotipalveluiden tuottajana (15 %). Vastausten perusteella 

seurakunnan rooli konkreettisen avun antajana on vanhempien mielikuvissa pieni ollen 

suurimmillaan koululaisten iltapäivätoiminnan tuottajana (7 %). Vastaajista vähintään 40 

prosenttia on sitä mieltä, että palveluntuottajalla ei ole heille merkitystä kotipalveluiden ja 

tilapäisen lastenhoitoavun osalta. 

 

Harrastustoiminnan kannalta perheille mieluisimpia palveluntuottajia ovat järjestöt. 

Vastaajista 42 prosenttia ottaisi vastaan järjestöiltä ohjattua ei-kilpailullista 

harrastustoimintaa ja peräti 64 prosenttia vanhemmista kokee järjestöt mieluisimmaksi 

palveluntuottajaksi kilpailullisen harrastuksen kohdalla. 

 

Perheet voivat saada tukea ammattilaisilta, vapaaehtoisilta tai sukulaisilta ja ystäviltä. 

Vastaajat ovat kyselyssä arvioineet mieluisinta avunantajaa erilaisissa arjen tilanteissa ja 

vastaukset on koottu seuraavaan kuvioon (Kuvio 2). Vastauksista nähdään, että vanhemmat 

toivovat ensisijaisesti ammattiauttajan apua kaikissa mainituissa tiedollisen ja emotionaalisen 

tuen tarpeissaan, mutta erityisesti lainopillisissa pulmissa (92 %) tai lapsen 

oppimisvaikeuksissa (89 %).  
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Kuvio 2. Perheille mieluisin avunantaja tiedollisen ja emotionaalisen tuen tarpeen tilanteissa. 

 

Sukulainen tai ystävä on mieluisin avunantaja tilanteessa, jossa toivotaan apua rajojen 

asettamiseksi lapselle (38 %). Vapaaehtoisen apu on toivotuinta silloin, kun lapsi tarvitsee 

tukiopetusta (38 %) tai kun vanhempi tarvitsee apua lapsen liialliseen pelaamiseen (34 %). 

 

5.2 Saatu tuki ja sitä selittävät taustamuuttujat 

Tähän mennessä olen käsitellyt tutkielmassa lapsiperheiden toiveita avunantajatahoista. 

Seuraavaksi tarkastelen, mistä lapsiperheiden vanhemmat kertovat saaneensa apua ja tukea 

arkeensa viimeisen vuoden aikana. Vastaajilla oli kyselyssä valittavanaan yksitoista ennalta 

määrättyä auttajatahoa, joista he saivat valita niin monta kuin olivat käyttäneet (Liite 1, kohta 

3). Tuki on näin ollen saatua tukea, sillä se kuvaa henkilön itsensä kertomana viimeisen 

vuoden aikana vastaanottamaansa tukea. Vastausvaihtoehtojen joukossa ei ollut vaihtoehtona 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Epäilen lapsellani olevan oppimisvaikeuksia

 Lastani epäillään ilkivallasta

Tarvitsen keskusteluapua vanhempana jaksamiseen

Tarvitsen lainopillista neuvontaa lasta ja perhettä
koskevissa asioissa

Lapseni tarvitsee tukiopetusta/läksykerhoa

Tarvitsen apua rajojen osoittamiseksi lapselleni

Perheeni tarvitsee keskusteluapua arjen haasteiden
pohdintaan

Tarvitsen apua lapsen netin/pelien liikakäyttöön liittyen

TIEDOLLISEN JA EMOTIONAALISEN TUEN TARVE

Kuka olisi perheellesi mieluisin avunantaja seuraavissa 
tilanteissa? (n=1065)

Sukulainen, ystävä Vapaaehtoinen/vertainen Ammattiauttaja
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kuntaa, joka todennäköisesti johtuu siitä, että käytännössä kaikki lapsiperheet ovat vuosittain 

kotikunnasta saatavan tuen piirissä esimerkiksi neuvolan ja/tai koulun välityksellä.  

 

Seuraavassa kuviossa (Kuvio 3) olen jakanut auttajatahot kolmeen eri ryhmään. Jaottelu 

noudattaa tämän tutkielman luvussa 3.1 esitettyä Antonuccin (1990) mallia, jossa ihmisten 

väliset suhteet ymmärretään eri tasoisina. Ensimmäisen ryhmän muodostavat sukulaiset, 

joilta 67 prosenttia vastaajista kertoo saaneensa tukea lapsiperhearkeensa viimeksi kuluneen 

vuoden aikana. Toisen ryhmän muodostavat naapurit, muut ystävät kuten työkaverit, 

internetin kautta saatu vertaistuki sekä muilta henkilöiltä saatu apu. Tästä toisesta ryhmästä 

käytän jatkossa nimeä ystävät. Kolmannen auttajaryhmän muodostavat muodollisemmat 

avunlähteet kuten järjestöt, seurakunta, säätiöt ja yhdistykset, yritykset sekä vastaajalle 

tuntemattomat auttajatahot. Tästä ryhmästä käytän jatkossa nimitystä kansalaisyhteiskunnan 

tuottamat palvelut. Yritykset eivät perinteisesti kuulu kansalaisyhteiskuntaan vaan ne 

muodostavat yksityisen sektorin. Tässä tutkielmassa yrityksiä ei ollut mahdollista pienen 

vastaajamäärän vuoksi tarkastella erikseen ja siksi sisällytin ne kansalaisyhteiskunnan 

tuottamiin palveluihin. Kansalaisyhteiskunnalla viitataan tässä tutkielmassa siis muodolliseen 

tukeen, jota perheet saavat lähipiirinsä ulkopuolelta.   

 

 

Kuvio 3. Perheitä viimeisen vuoden aikana auttaneet tahot. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ei ole tarvinnut.

Ei ole saanut, vaikka olisi tarvinnut.

Tuntemattomalta

Yritys

Seurakunta

Järjestö

KANSALAISYHTEISKUNNAN TUOTTAMAT PALVELUT

Naapuri

Ystävät, tuttavat, työkaverit

Internet

Muilta

YSTÄVÄ

Sukulainen

SUKULAINEN

Mistä perheesi on saanut apua tai tukea arkeen viimeisen 
vuoden aikana?

Kyllä Ei
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Kuviosta 3 nähdään, että kaksi prosenttia (N=21) vastaajista on kertonut, että perhe ei ole 

saanut tukea, vaikka olisi sitä tarvinnut. Olisi tärkeää tutkia, mitkä taustamuuttujat selittävät 

tätä kokemusta, mutta pienen vastaajamäärän vuoksi ei tilastollista analyysia pystytä tästä 

vastaajaryhmästä tekemään. Sen sijaan tutkielman luvussa kuusi tarkastelen lähemmin 

vastaajaryhmää, joka ilmoittaa, ettei se ole tarvinnut apua arkeensa viimeisen vuoden aikana. 

Heitä on 25 prosenttia vastanneista (N=262).  

 

Seuraavaksi tarkastelen kolmea avunantajaryhmää – sukulaiset, ystävät, 

kansalaisyhteiskunnan palvelut – ja pohdin, mitkä taustamuuttujat selittävät perheiden tuen 

saamista eri toimijoilta. Aikaisemman tutkimuksen perusteella on viitteitä siitä, että vastaajan 

sukupuoli, ikä, koulutus, työstatus ja perhetyyppi vaikuttavat avun saamiseen ja antamiseen 

(Antonucci ym. 2014; Hämäläinen 2017; Tanskanen ym. 2018). Teen tarkastelun 

ristiintaulukoimalla kultakin avuntarjoajaryhmältä apua saaneita perheitä erilaisten 

taustamuuttujien kanssa, jotka kuvaavat vanhempia ja perheiden elämäntilanteita. Esitän 

jokaisen avunantajatahon ristiintaulukoinnin omassa taulukossaan. Kotona asuvat lapset on 

jaettu viiteen ikäryhmään, joista jokaista käsittelen omana muuttujanaan ja sen vuoksi 

jokaiselle ikäryhmälle on laskettu oma p-arvo. 

 

Sukulaisavun saajissa korostuvat korkeakoulutetut vanhemmat ja pikkulapsiperheet 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) ristiintaulukoidaan perheiden saama apu sukulaisilta 

viimeksi kuluneen vuoden aikana taustamuuttujien kanssa. Taustamuuttujista kaikki 

perhetyyppiä lukuun ottamatta ovat khii toiseen -testin perusteella tilastollisesti merkitseviä 

eli aineiston perusteella sukulaisilta saatavaan apuun vaikuttavat avunsaajan sukupuoli, ikä, 

koulutus, ammatti ja kotona asuvien lasten ikä.  

 

Taulukosta 3 nähdään, että naiset (70 %) kertovat miehiä (63 %) useammin saavansa 

perheelleen apua sukulaisiltaan. Tulos on tilastollisesti merkitsevä (p = 0,01) eli voidaan 

sanoa, että suomalaisissa lapsiperheissä naiset turvautuvat miehiä useammin sukulaisapuun. 

Ikäryhmittäin avunsaantia tarkasteltaessa nähdään, että 29–39-vuotiaat vanhemmat kertovat 

saavansa eniten (85 %) apua sukulaisilta lapsiperhearkeensa. Tulos on luonteva, sillä 

Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset naiset tulevat ensimmäistä kertaa äidiksi keskimäärin 

30 vuoden ja miehet isäksi keskimäärin 32 vuoden iässä (SVT2), joten tähän ikäryhmään 

kuuluvat vanhemmat elävät todennäköisesti kiireisimpiä pikkulapsivuosiaan. Lisäksi heidän 
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Taulukko 3. Perheiden saama apu sukulaisilta viimeksi kuluneen vuoden aikana 

ristiintaulukoituna vastaajan sukupuolen, iän, koulutuksen, ammatin, perhetyypin ja kotona 

asuvien lasten iän kanssa. 
Taustamuuttuja Perheeni on saanut apua sukulaiselta  Yhteensä % 

Sukupuoli (p= 0,01) Kyllä (%) Ei (%)  

Nainen (N=529) 70 30 100 

Mies (N=536) 63 37 100 

 

Vastaajan ikä (p= 0,00) Kyllä (%) Ei (%)  

18-28 vuotta (N=46) 78 22 100 

29-39 vuotta (N=329) 85 15 100 

40-50 vuotta (N=466) 65 35 100 

Yli 50 vuotta (N=224) 41 59 100 

 

Koulutus (p= 0,03) Kyllä (%) Ei (%)  

Perus/kansakoulu (N=24) 54 46 100 

Ammattikoulu (N=224) 67 34 100 

Lukio (N=112) 56 44 100 

Opisto (N=156) 69 31 100 

Ammattikorkeakoulu (N=193) 69 31 100 

Yliopisto (N=356) 70 30 100 

 

Vastaajan ammatti (p= 0,01) Kyllä (%) Ei (%)  

Yrittäjä (N=76) 59 41 100 

Johtava asema (N=48) 63 38 100 

Muu ylempi toimihenkilö (N=290) 70 30 100 

Toimihenkilö (N=181) 64 36 100 

Työntekijä (N=291) 68 32 100 

Maanviljelijä (N=10) 60 40 100 

Opiskelija (N=29) 72 28 100 

Eläkeläinen (N=35) 43 57 100 

Kotiäiti/-isä (N=55) 84 16 100 

Työtön (N=50) 58 42 100 

 

Perhetyyppi (p=0,530) Kyllä (%) Ei (%)  

Aviopari ja lapsia (N=765) 66 34 100 

Avopari ja lapsia (N=170) 67 33 100 

Äiti ja lapsia (N=98) 70 30 100 

Isä ja lapsia (N=32) 56 44 100 

 

Kotona asuvien lasten ikä  Kyllä (%) Ei (%)  

0-2 vuotta (N=191) (p=0,00) 91 9 100 

3-6 vuotta (N=337) (p=0,00) 85 15 100 

7-12 vuotta (N=516) (p=0,00) 71 29 100 

13-15 vuotta (N=338) (p=0,00) 53 47 100 

16-17 vuotta (N=221) (p=0,00) 43 57 100 
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omat vanhempansa saattavat olla eläkeiässä, jolloin isovanhemmilla on enemmän aikaa 

lapsenlapsilleen kuin nuorempien vanhempien ikäryhmässä. 

 

Vastaajan ikä vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi (p=0,00) sukulaisilta saadun tuen määrään 

siten, että mitä iäkkäämmät vanhemmat ovat kyseessä, sitä vähemmän he saavat 

sukulaisapua. Aineiston perusteella myös vastaajan koulutustasolla on tilastollista merkitystä 

siihen, kuinka paljon perhe saa sukulaisapua. Yliopistotutkinnon suorittaneista 70 prosenttia 

kertoo saavansa tukea sukulaisiltaan, kun pelkän peruskoulututkinnon suorittaneiden 

keskuudessa näin vastaa 54 prosenttia. Vanhempien korkeampi koulutustaso on siis tulosten 

perusteella yhteydessä sukulaisten suurempaan osallistumiseen perheen arkeen (p = 0,03). On 

kuitenkin huomioitava, että pelkän perus- tai kansakoulun suorittaneita oli vastaajissa vain 24 

henkilöä, joten tulosten tulkintaan heidän osaltaan tulee suhtautua varauksella.  

 

Tarkasteltaessa tuloksia vastaajien ammateittain, huomataan, että kotiäidit ja -isät kokevat 

saavansa eniten sukulaisapua (84 %) ja eläkeläiset (43 %) sekä työttömät vähiten (58 %). 

Tulosten perusteella perheet turvautuvat sukulaisapuun sitä todennäköisemmin mitä 

nuorempia lapsia heillä on, sillä vastausten mukaan yli 90 prosenttia 0–2-vuotiaiden 

vanhemmista kertoo saaneensa apua ja tukea sukulaisilta perheensä arkeen kuluneen vuoden 

aikana. 16–17-vuotiaiden nuorten vanhemmista enää 43 prosenttia vastaa näin. 

 

Ystäviltä apua saavien joukossa korostuvat naiset ja nuoret vanhemmat 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) ristiintaulukoidaan perheiden saama arkinen apu 

ystäviltä viimeksi kuluneen vuoden aikana taustamuuttujien kanssa. Taustamuuttujista kaikki 

koulutusta ja kotona asuvien 7–12-vuotiaiden lasten ikäryhmää lukuun ottamatta ovat khii 

toiseen -testin perusteella tilastollisesti merkitseviä eli aineiston perusteella ystäviltä 

saatavaan apuun vaikuttavat avunsaajan sukupuoli, ikä, ammatti sekä kotona asuvat alle 

kouluikäiset lapset sekä teini-ikäiset nuoret.  

 

Vastausten perusteella perheelliset naiset (53 %) saavat perheellisiä miehiä (41 %) enemmän 

tukea ystäviltään arkeensa. Erityisesti tämä korostuu yksinhuoltajaperheissä, sillä 

yksinhuoltajaäideistä 61 prosenttia kertoo saaneensa tukea ystäviltä, kun yksinhuoltajaiseistä 

näin vastaa vain 28 prosenttia. Vanhempien oma ikä vaikuttaa saatuun ystäväapuun siten, että  
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Taulukko 4. Perheiden saama tuki ystäviltä viimeksi kuluneen vuoden aikana 

ristiintaulukoituna vastaajan sukupuolen, iän, koulutuksen, ammatin, perhetyypin ja kotona 

asuvien lasten iän kanssa.  

 
Taustamuuttuja Perheeni on saanut apua ystäviltä Yhteensä % 

Sukupuoli (p= 0,00) Kyllä (%) Ei (%)  

Nainen (N=529) 53 47 100 

Mies (N=536) 41 59 100 

 

Vastaajan ikä (p=0,00 ) Kyllä (%) Ei (%)  

18-28 vuotta (N=46) 67 33 100 

29-39 vuotta (N=329) 56 44 100 

40-50 vuotta (N=466) 42 58 100 

Yli 50 vuotta (N=224) 41 59 100 

 

Koulutus (p=0,19) Kyllä (%) Ei (%)  

Perus/kansakoulu (N=24) 38 63 100 

Ammattikoulu (N=224) 44 56 100 

Lukio (N=112) 45 55 100 

Opisto (N=156) 42 58 100 

Ammattikorkeakoulu (N=193) 48 52 100 

Yliopisto (N=356) 52 48 100 

 

Vastaajan ammatti (p=0,04 ) Kyllä (%) Ei (%)  

Yrittäjä (N=76) 45 55 100 

Johtava asema (N=48) 48 52 100 

Muu ylempi toimihenkilö (N=290) 49 51 100 

Toimihenkilö (N=181) 44 56 100 

Työntekijä (N=291) 45 55 100 

Maanviljelijä (N=10) 70 30 100 

Opiskelija (N=29) 59 41 100 

Eläkeläinen (N=35) 43 57 100 

Kotiäiti/-isä (N=55) 66 35 100 

Työtön (N=50) 32 68 100 

 

Perhetyyppi (p=0,00) Kyllä (%) Ei (%)  

Aviopari ja lapsia (N=765) 45 55 100 

Avopari ja lapsia (N=170) 53 47 100 

Äiti ja lapsia (N=98) 61 39 100 

Isä ja lapsia (N=32) 28 72 100 

 

Kotona asuvien lasten ikä Kyllä (%) Ei (%)  

0-2 vuotta (N=191) (p=0,00) 63 37 100 

3-6 vuotta (N=337) (p=0,00) 58 42 100 

7-12 vuotta (N=516) (p=0,41) 48 52 100 

13-15 vuotta (N=338) (p=0,00) 38 62 100 

16-17 vuotta (N=221) (p=0,00) 31 69 100 
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mitä nuorempaan ikäluokkaan vanhempi kuuluu, sitä useammin hän kertoo saavansa apua 

ystäviltään (p=0,00).  

 

Tarkasteltaessa ystäviltä saatua apua suhteessa vastaajan ammattiin, huomataan, että 

maanviljelijät (70 %) sekä kotiäidit ja -isät (66 %) kertovat saavansa ystäväapua eniten ja 

työttömät (32 %) vähiten. Maanviljelijöiden kohdalla vastaajamäärä on pieni (N=10), joten 

tulos ei ole luotettava. Kotona asuvien lasten ikä vaikuttaa ystäviltä saatuun apuun siten, että 

apua saadaan sitä enemmän mitä pienempiä lapset ovat.  0–2-vuotiaiden vanhemmista 63 

prosenttia kertoo saavansa ystäväapua, kun 16–17-vuotiaiden vanhemmista näin vastaa noin 

joka kolmas.  

 

Kansalaisyhteiskunnasta apua saadaan sukupuolesta, iästä ja koulutuksesta riippumatta 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) ristiintaulukoidaan perheiden saama apu 

kansalaisyhteiskunnan palveluista viimeksi kuluneen vuoden aikana taustamuuttujien kanssa. 

Khii toiseen-testin perusteella tilastollisesti merkitseviä taustamuuttujia ovat vastaajan 

ammatti ja kotona asuvat alakouluikäiset lapset. Aineiston perusteella vastaajan sukupuolella, 

iällä, koulutuksella tai perhetyypillä ei ole siis vaikutusta siihen, kokeeko vastaaja saavansa 

apua kansalaisyhteiskunnan palveluista.  

 

Tulosten perusteella eläkeläiset (37 %) ja kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat (35 %) 

kokevat saavansa eniten apua kansalaisyhteiskunnan tuottamista palveluista ja maanviljelijät 

(10 %) sekä työttömät (14 %) vähiten. Vastaajamäärät ovat monissa ammattiryhmissä 

alhaisia, joten vastausten tulkintaan tulee suhtautua varauksella. Alakouluikäisten lasten 

vanhemmista noin joka neljäs kokee saavansa apua arkeensa kansalaisyhteiskunnan 

toiminnasta ja teini-ikäisten vanhemmista näin kokee vähemmän kuin joka viides. Perheiltä ei 

kyselyssä kysytty, minkälaista tukea he ovat saaneet kansalaisyhteiskunnasta. Tulos 

vanhempien kertomasta nuorempien lasten saamasta suuremmasta tuesta teini-ikäisiin 

verrattuna voi selittyä järjestöjen ja seurakunnan aktiivisella kerhotoiminnalla, jossa 

kohderyhmänä ovat usein nuoremmat koululaiset. 

 

Aineiston perusteella kansalaisyhteiskunnan tuottamista palveluista perheet saavat siis apua 

vanhempien sukupuolesta, iästä tai koulutuksesta riippumatta. Tämä tulos on yhteneväinen 

järjestöjen tavoitteen kanssa, joka on tukea laajan väestönosan hyvinvointia.  
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Taulukko 5. Perheen saama tuki kansalaisyhteiskunnan tuottamista palveluista viimeksi 

kuluneen vuoden aikana ristiintaulukoituna vastaajan sukupuolen, iän, koulutuksen, ammatin, 

perhetyypin ja kotona asuvien lasten kanssa.  

 
Taustamuuttuja Perheeni on saanut apua 

kansalaisyhteiskunnan tuottamista palveluista  

Yhteensä % 

Sukupuoli (p= 0,74) Kyllä (%) Ei (%)  

Nainen (N=529) 21 79 100 

Mies (N=536) 21 80 100 

    

Vastaajan ikä (p=0,17) Kyllä (%) Ei (%)  

18-28 vuotta (N=46) 33 67 100 

29-39 vuotta (N=329) 20 80 100 

40-50 vuotta (N=466) 22 78 100 

Yli 50 vuotta (N=224) 18 82 100 

    

Koulutus (p=0,84) Kyllä (%) Ei (%)  

Perus/kansakoulu (N=24) 13 87 100 

Ammattikoulu (N=224) 22 78 100 

Lukio (N=112) 21 79 100 

Opisto (N=156) 19 81 100 

Ammattikorkeakoulu (N=193) 20 80 100 

Yliopisto (N=356) 22 78 100 

    

Vastaajan ammatti (p= 0,03) Kyllä (%) Ei (%)  

Yrittäjä (N=76) 26 74 100 

Johtava asema (N=48) 23 77 100 

Muu ylempi toimihenkilö (N=290) 21 79 100 

Toimihenkilö (N=181) 19 81 100 

Työntekijä (N=291) 17 83 100 

Maanviljelijä (N=10) 10 90 100 

Opiskelija (N=29) 24 76 100 

Eläkeläinen (N=35) 37 63 100 

Kotiäiti/-isä (N=55) 35 66 100 

Työtön (N=50) 14 86 100 

    

Perhetyyppi (p=0,17) Kyllä (%) Ei (%)  

Aviopari ja lapsia (N=765) 20 80 100 

Avopari ja lapsia (N=170) 21 79 100 

Äiti ja lapsia (N=98) 29 71 100 

Isä ja lapsia (N=32) 13 87 100 

   

Kotona asuvien lasten ikä  Kyllä (%) Ei (%)  

0-2 vuotta (N=191) (p=0,01 ) 28 72 100 

3-6 vuotta (N=337) (p=0,04) 25 75 100 

7-12 vuotta (N=516) (p=0,01) 24 76 100 

13-15 vuotta (N=338) (p=0,16) 18 82 100 

16-17 vuotta (N=221) (p=0,18) 18 82 100 
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6 Vanhempien käsitykset tuen tarpeesta ja tarpeettomuudesta 
 

Vastaajista 25 prosenttia (N=262) koki, että heidän perheensä ei ole tarvinnut viimeksi 

kuluneen vuoden aikana apua sukulaisilta, ystäviltä eikä kansalaisyhteiskunnan palveluista. 

Vastaavasti 75 prosenttia (N=803) vastaajista kertoi tarvinneensa tukea vähintään yhdeltä 

edellä mainituista toimijoista. Tässä luvussa tarkastelen, mitkä tekijät ovat yhteydessä 

vastaajan todennäköisyyteen yhtäältä pärjätä ilman sosiaalista tukea, toisaalta kokea tarvetta 

siihen. Nimitän jatkossa vastaajaryhmää, joka on ilmoittanut, ettei se tarvitse tukea, 

pärjääjiksi ja toista ryhmää tuen tarvitsijoiksi. 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6) ristiintaulukoin vastaajien käsitykset perheensä tuen 

tarpeesta samojen taustamuuttujien kanssa kuin edellisessä luvussa. Niistä tilastollisesti 

merkitseviä ovat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus sekä kotona asuvien lasten ikä.  

 

Apua tarvitsemattomien perheiden joukossa korostuvat yli 50-vuotiaat vanhemmat ja 

matalammin kouluttautuneet 

 

Taulukosta 6 nähdään, että miehet (28 %) ovat naisia (21 %) useammin sitä mieltä, että 

heidän perheensä ei ole tarvinnut apua sukulaisilta, ystäviltä tai esimerkiksi järjestöiltä 

viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tulosten perusteella nuorempiin ikäluokkiin kuuluvat 

vanhemmat kokevat tarvitsevansa vanhempia ikäluokkia enemmän tukea perheelleen, sillä 

29–39-vuotiaista vastaajista tukea kertoo tarvinneensa 89 prosenttia, kun 50 vuotta 

täyttäneistä näin vastaa 59 prosenttia. Todennäköisesti nuoremmilla vanhemmilla on myös 

pienempiä lapsia, jolloin tulos kertoo siitä, että vanhemmat kokevat tarvitsevansa tukea 

erityisesti lasten ollessa pieniä.  

 

Myös vanhempien koulutustaso vaikuttaa kokemukseen avuntarpeesta, sillä 

yliopistotutkinnon suorittaneista 80 prosenttia on sitä mieltä, että he ovat tarvinneet tukea 

viimeksi kuluneen vuoden aikana, kun muiden koulutustasojen kohdalla käsitys tuen 

tarpeesta vaihtelee 77 prosentista 54 prosenttiin. Tulos on tilastollisesti merkitsevä (p=0,01) 

ja vaikuttaa siis siltä, että korkeammin koulutetut kokevat tarvitsevansa tukea perhearkeensa 

matalammin koulutettuja enemmän. Tosin vertailu pelkän peruskoulututkinnon suorittaneisiin 

on haasteellista ryhmän pienen koon vuoksi (N = 24).  
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Taulukko 6. Perheeni ei ole kokenut tarvitsevansa tukea viimeksi kuluneen vuoden aikana. 

Ristiintaulukointi on tehty vastaajan sukupuolen, iän, koulutuksen, ammatin, perhetyypin ja 

kotona asuvien lasten iän kanssa. 
Taustamuuttuja Perheeni ei ole tarvinnut tukea Yhteensä % 

Sukupuoli (p= 0,01) Samaa mieltä (%) Eri mieltä (%)  

Nainen  21 79 100 

Mies 28 72 100 

    

Vastaajan ikä (p=0,00 ) Samaa mieltä (%) Eri mieltä (%)  

18-28 vuotta (N=46) 15 85 100 

29-39 vuotta (N=329) 11 89 100 

40-50 vuotta (N=466) 28 73 100 

Yli 50 vuotta (N=224) 41 59 100 

    

Koulutus (p= 0,01) Samaa mieltä (%) Eri mieltä (%)  

Perus/kansakoulu (N=24) 46 54 100 

Ammattikoulu (N=224) 24 76 100 

Lukio (N=112) 27 73 100 

Opisto (N=156) 33 67 100 

Ammattikorkeakoulu (N=193) 23 77 100 

Yliopisto (N=356) 20 80 100 

    

Vastaajan ammatti (p=0,41 ) Samaa mieltä (%) Eri mieltä (%)  

Yrittäjä (N=76) 26 74 100 

Johtava asema (N=48) 23 77 100 

Muu ylempi toimihenkilö (N=290) 22 78 100 

Toimihenkilö (N=181) 29 71 100 

Työntekijä (N=291) 26 74 100 

Maanviljelijä (N=10) 30 70 100 

Opiskelija (N=29) 21 79 100 

Eläkeläinen (N=35) 26 74 100 

Kotiäiti/-isä (N=55) 11 89 100 

Työtön (N=50) 28 72 100 

    

Perhetyyppi (p=0,10) Samaa mieltä (%) Eri mieltä (%)  

Aviopari ja lapsia (N=765) 26 74 100 

Avopari ja lapsia (N=170) 21 79 100 

Äiti ja lapsia (N=98) 17 83 100 

Isä ja lapsia (N=32) 34 66 100 

    

Kotona asuvien lasten ikä  Samaa mieltä (%) Eri mieltä (%)  

0-2 vuotta (N=191) (p=0,01) 7 93 100 

3-6 vuotta (N=337) (p=0,01) 10 91 100 

7-12 vuotta (N=516) (p=0,00) 21 80 100 

13-15 vuotta (N=338) (p=0,00) 34 66 100 

16-17 vuotta (N=221) (p=0,00) 44 56 100 
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Kokemus avuntarpeesta korostuu pikkulapsiperheissä, sillä vain 7 prosenttia 0–2-vuotiaiden 

vanhemmista kokee tulleensa toimeen kuluneen vuoden aikana ilman minkäänlaista apua 

sukulaisilta, ystäviltä tai kansalaisyhteiskunnan palveluista, kun taas 16–17-vuotiaiden 

vanhemmista näin kokee jo 44 prosenttia. 

 

Tulos korkeakoulutettujen suuremmasta tuen tarpeesta herättää kysymyksen, hakevatko 

korkeakoulutetut matalammin koulutettuja herkemmin tukea perheelleen. Voidaan myös 

pohtia, kertooko käsitys tuen tarpeettomuudesta joidenkin vastaajien kohdalla enemmän 

avunhakemisen voimavarojen puutteesta kuin tosiasiallisesta tuen tarpeettomuudesta. Tällöin 

tämän tutkielman pärjääjät eivät olisikaan välttämättä pärjääjiä sanan varsinaisessa 

merkityksessä ja tuen tarvitsijoiden ryhmään kuuluminen voisi merkitä aktiivisempaa 

sosiaalisen tuen hakemista ja siten oman hyvinvoinnin lisääntymistä. 

 

Osallisuuden vaikutus hyvinvointiin on huomattu aiemmissa tutkimuksissa. Uchino ja 

kumppanit (2018) ovat huomanneet, että erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa henkilöillä on 

erilaisia rooleja toisiin perheenjäseniin ja yhteisöihin kuten vapaaehtoistoimintaan. Nämä 

roolit voivat lisätä henkilön arvokkuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteita ja näin 

ollen kasvattaa hyvinvointia. (Mt.) Suomessa vapaaehtoistoimintaan osallistumisessa on 

havaittavissa eriarvoisuutta koulutuksen ja tulotason suhteen, sillä korkeasti koulutetut ja 

hyvätuloiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan matalammin koulutettuja ja vähemmän 

ansaitsevia todennäköisemmin (Sipola 2019, 51-52). 

 

Seuraavaksi tarkastelen tämän tutkielman aineiston valossa vastaajien osallistumista 

järjestötoimintaan sekä heidän käsityksiään omasta tuen tarpeestaan. Kyselyssä oli väite En 

osallistu järjestötoimintaan missään muodossa, johon vastaaja vastasi kyllä tai ei. Seuraavassa 

taulukossa (Taulukko 7) ristiintaulukoin henkilön osallistumisen järjestötoimintaan ja hänen 

käsityksensä tuen tarpeestaan.  
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Taulukko 7. Vastaajan osallistuminen järjestötoimintaan ja käsitys tuen tarpeesta 

ristiintaulukoituna.  
 Perheeni ei ole tarvinnut tukea 

Osallistuminen järjestötoimintaan (p=0,01) Samaa mieltä %  

(pärjääjä) (N=262) 

Eri mieltä %  

(tuen tarvitsija) (N=803) 

Osallistun.  48 57 

En osallistu.  52 43 

Yhteensä % 100 100 

 

Kun tarkastellaan taulukkoa (Taulukko 7), nähdään, että ne vanhemmat, jotka kertovat 

tarvinneensa tukea kuluneen vuoden aikana, osallistuvat järjestötoimintaan (57 %) useammin 

kuin vanhemmat, jotka eivät ole kokeneet tarvitsevansa tukea (48 %). Vastaavasti tukea 

tarvinneet vanhemmat kieltäytyvät järjestötoimintaan osallistumisesta harvemmin (43 %) 

kuin pärjääjä-ryhmän vanhemmat (52 %). Tulos on tilastollisesti merkitsevä (p=0,01) ja 

tämän aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että sosiaalista tukea verkostoistaan tarvinneet ja 

hakeneet vastaajat osallistuvat järjestötoimintaan aktiivisemmin kuin vastaajat, jotka kokevat 

pärjäävänsä ilman tukea. Herää kysymys, aktivoiko sosiaalinen tuki henkilöitä niin, että he 

myös itse voimaantuvat ja osallistuvat sen ansiosta enemmän. Tätä kysymystä ei tämän 

aineiston puitteissa ole mahdollista tarkastella syvemmin, mutta tämä on ehdottomasti tärkeä 

jatkotutkimuksen aihe.   

 

Perhebarometrin (2018) kyselyssä noin kaksi kolmasosaa lapsiperheiden vanhemmista ei 

pitänyt saamaansa tukea riittävänä (Kontula 2018). Myös tämän tutkielman aineistossa 

vastaajille esitettiin väittämä Tarvitsisin enemmän tukea vanhemmuuteen kuin tällä hetkellä 

saan. Väittämään vastattiin neliportaisella asteikolla, jossa 1= täysin eri mieltä, 2=eri mieltä, 

3=samaa mieltä ja 4=täysin samaa mieltä. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 8) on koottu 

vastaukset tähän väittämään. 

 

Taulukko 8. Vastaukset väittämään Tarvitsisin enemmän tukea vanhemmuuteen kuin tällä 

hetkellä saan (keskiarvo 1,70 ja keskihajonta 0,82). 
Tarvitsisin enemmän tukea vanhemmuuteen kuin tällä hetkellä saan. 

 N % 

Täysin eri mieltä 498 51 

Osittain eri mieltä 318 32 

Osittain samaa mieltä 141 14 

Täysin samaa mieltä 29 3 

yhteensä 986 100 
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Taulukosta 8 nähdään, että 17 prosenttia vastaajista on osittain tai täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa, ja he kokevat tarvitsevansa enemmän tukea vanhemmuuteensa kuin mitä 

tällä hetkellä saavat. Kuitenkin valtaosa, 83 prosenttia vastaajista, on täysin tai osittain eri 

mieltä väittämän kanssa ja he kokevat saamansa tuen riittävänä. Tässä aineistossa korostuvat 

tuen määrään tyytyväiset vanhemmat toisin kuin Perhebarometrin (2018) aineistossa. On 

vielä mielenkiintoista tarkastella, kuinka riittäväksi tuen tarvitsija-ryhmään kuuluvat kokevat 

saamansa tuen. Tätä tarkastellaan seuraavassa taulukossa (Taulukko 9), jossa on 

ristiintaulukoitu vastaajan käsitys tuen tarpeesta ja tuen riittävyydestä. Taulukkoon 9 on 

yhdistetty täysin eri mieltä ja eri mieltä olevat yhdeksi luokaksi sekä samaa mieltä ja täysin 

samaa mieltä olevat toiseksi luokaksi. 

 

Taulukko 9. Vastaajan käsitys tuen tarpeesta ja tuen riittävyydestä ristiintaulukoituna. 

 Perheeni ei ole tarvinnut tukea 

Tarvitsisin enemmän tukea vanhemmuuteen kuin tällä 

hetkellä saan. (p=0,00) 

Samaa mieltä %  

(pärjääjä) N= 231 

Eri mieltä %  

(tuen tarvitsija) N= 755 

Eri mieltä 92 80 

Samaa mieltä 8 20 

yhteensä 100 100 

 

Taulukosta 9 nähdään, että valtaosa (80 %) tukea tarvinneista vanhemmista on sitä mieltä, 

että he eivät tarvitse tukea tällä hetkellä enempää kuin mitä he saavat. Pärjäävistä 

vanhemmista 92 prosenttia on sitä mieltä, että he eivät tarvitse enempää tukea itselleen. 

Tukea tarvinneista vanhemmista 20 prosenttia on kuitenkin sitä mieltä, että he tarvitsisivat 

tukea vanhemmuuteensa enemmän kuin mitä he tällä hetkellä saavat. 8 prosenttia vastaajista, 

jotka ovat ilmoittaneet tulleensa toimeen ilman tukea, kertovat kuitenkin tarvitsevansa 

tämänhetkistä enemmän tukea vanhemmuuteensa. Tuen kohdentamisen kannalta nämä kaksi 

jälkimmäistä vastaajaryhmää ovat tärkeitä ja palvelujärjestelmän tulisi tavoittaa erityisesti 

heidät. 
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 
 

 

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena oli selvittää, mistä lapsiperheiden vanhemmat 

toivovat saavansa ja saavat tukea arkeensa sekä mitkä taustamuuttujat selittävät eroja eri 

toimijoilta saadusta tuesta. Tarkoituksena oli myös tutkia, mitkä taustamuuttujat selittävät 

vanhempien käsityksiä tuen tarpeesta ja tarpeettomuudesta.  

 

Tulosten perusteella perheet ovat valmiita ottamaan tukea vastaan arkeensa hyvin joustavasti 

eri toimijoilta, jos etäisyys ja tuen kustannukset olisivat perheille samat. Lasten päivähoito ja 

kilpailullinen harrastus pois lukien keskimäärin useampi kuin noin joka kolmas vanhempi on 

sitä mieltä, että palveluntuottajalla ei ole heidän perheelleen merkitystä eri tuen tarpeissa. 

Oman kotikunnan rooli korostuu emotionaalisen tuen tarpeissa esimerkiksi silloin, kun perhe 

toivoo neuvoja lasten kasvuun ja kehitykseen tai tarvitsee terapiapalveluita. Kotikunta on 

myös mieluisin konkreettisen tuen tuottaja järjestäessään päivähoitoa ja koululaisten 

iltapäiväkerhotoimintaa. Järjestöjen rooli korostuu ohjatun ei-kilpailullisen ja kilpailullisen 

harrastustoiminnan järjestäjänä. Seurakunnan ja yritysten rooli ei korostu vastauksissa 

minkään tuen muodon ensisijaisena tuottajana. Mieluiten perheet näkevät seurakunnan 

tukijana henkisissä vaikeuksissa ja yritykset tuottamassa terapiapalveluita, kotipalvelua ja 

lasten tilapäistä hoitoa. 

 

Sukulaisilta, ystäviltä ja kansalaisyhteiskunnan palveluista tuen saamiseen voimakkaimmin 

vaikuttaneet taustamuuttujat ovat sukupuoli, vanhemman ikä, kotona asuvien lasten ikä ja 

koulutustaso. Aineiston perusteella äidit saavat apua sukulaissuhteistaan ja ystäviltään isejä 

enemmän. Tulos on samansuuntainen aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan äidit 

antavat tukea todennäköisemmin tyttärilleen kuin pojilleen (Hämäläinen 2017; Tanskanen 

ym. 2018) ja jonka perusteella äidit saavat tyypillisesti tukea ystäviltään ja omilta äideiltään 

(Castren ym. 2017). Tässä tutkimuksessa äitien saama apu ystäviltä korostuu erityisesti 

yksinhuoltajaäitien kohdalla, jotka kertovat saavansa ystäväapua selvästi yksinhuoltajaisejä 

useammin. Tulosten perusteella syntyy kuva, että naisten sosiaalinen verkosto on keskimäärin 

miesten verkostoa laajempi ja että naiset saavat sukulais- ja ystäväverkostoistaan tukea ja 

sosiaalista pääomaa miehiä useammin. Sen sijaan kansalaisyhteiskunnan tuottamat palvelut 

tavoittivat tämän tutkimuksen perusteella vanhemmat yhtä lailla sukupuoleen katsomatta.  
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Vanhemman ikä vaikutti tuloksissa siten, että 18–39-vuotiaat vanhemmat saivat enemmän 

sekä ystävä- että sukulaisapua kuin yli 40-vuotiaat vanhemmat. Myös Hämäläinen (2017) on 

huomannut, että sukulaiset antavat apua todennäköisemmin aikuisista lapsista nuorimmille. 

Myös kotona asuvien lasten ikä vaikutti perheiden vastausten perusteella saatuun tukeen, sillä 

perheet kertoivat saaneensa apua kaikilta kolmelta toimijalta – sukulaisilta, ystäviltä ja 

kansalaisyhteiskunnasta – sitä enemmän mitä nuorempia lapsia heillä oli. Mielestäni nämä 

tulokset kertovat varhaisen tuen tärkeydestä. Yhteiskunnassa tulisikin mielestäni kiinnittää 

huomiota siihen, että tukea on tarjolla perheille varhain ja matalalla kynnyksellä, sillä kaikilla 

perheillä ei ole sukulais- ja ystäväverkostoja, joihin turvautua. Saari ja kumppanit (2020) 

muistuttavatkin, että vaikka suomalainen yhteiskunta on vaurastunut huimin harppauksin 

viimeisen sadan vuoden aikana, eivät kaikki suvut ja perheet ole päässeet mukaan tähän 

myönteiseen kehitykseen ja Suomessa on ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta kärsiviä 

ryhmiä, joiden toimintakykyä edellisten sukupolvien valinnat kuormittavat.  

 

Tämän tutkielman tulosten perusteella korkeasti kouluttautuneet saavat matalammin 

kouluttautuneita enemmän tukea sukulaisiltaan. Ystäviltä saatuun apuun tai 

kansalaisyhteiskunnasta saatuihin palveluihin koulutusaste ei vaikuttanut yhtä voimakkaasti. 

Pelkän peruskoulututkinnon suorittaneita oli aineistossa kuitenkin vain vähän ja siksi 

tuloksiin tulee suhtautua varauksella. Aiemmissa tutkimuksissa avunantajan näkökulmasta on 

huomattu, että korkeakoulutetut isovanhemmat auttavat todennäköisemmin jälkikasvuaan 

kuin matalammin kouluttautuneet isovanhemmat (Hämäläinen 2017). Tässä tutkielmassa ei 

ollut mahdollista saada selville tuen antajan koulutustaustaa, mutta tulos korkeakoulutettujen 

vanhempien saamasta suuremmasta sukulaisavun määrästä herättää kysymyksen tuen 

saamisen eriarvoisuudesta sukulaissuhteissa ja sen sosioekonomisesta taustasta. Tutkimusten 

mukaan koulutustaso periytyy yhä vahvemmin vanhemmilta lapsille (SVT3) ja sukupolvelta 

toiselle siirtyy myös henkisiä, sosiaalisia, aineellisia ja kulttuurisia elämänhallinnan 

voimavaroja. Perhetutkimuksen suuntausten joukossa onkin 2000-luvulla yleistynyt 

perheiden evoluutiotutkimus, joka on kiinnostunut perheenjäsenten välisistä suhteista ja 

motiiveista sekä perheen sosioekonomisista tekijöistä (Tanskanen ym. 2018, 149-151). 

Mielestäni hyvä- ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuuden syiden ja taustamuuttujien 

tarkempi selvittely olisikin jatkotutkimuksessa tärkeää. 
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Vertasin tässä tutkimuksessa perheiden käsityksiä tuen saamisesta eri toimijoilta myös 

vanhempien ammatteihin. Monissa ammattiryhmissä vastaajamäärät olivat pieniä ja sen 

vuoksi tulosten laajempaan yleistettävyyteen tulee suhtautua varauksella. Aineistossa 

kotiäidit ja -isät kokivat saaneensa tukea niin sukulaisilta, ystäviltä kuin 

kansalaisyhteiskunnan palveluistakin, mikä on ilahduttavaa. Sen sijaan mietteitä herättää, että 

työttömäksi itsensä määritelleet ovat kaikista ammattialoista vähiten tukea saaneiden 

joukossa kaikkien kolmen avuntarjoajan osalta. Löydös herättää lisäkysymyksiä. Heino ja 

Kara (2020) huomasivat, että COVID-19 pandemian aikana vanhemmilla saattoi olla 

vaikeutta avun piiriin hakeutumisessa, jos yhteyttä apuun ei ollut ennen poikkeusaikoja, sillä 

heidän voimavaransa menivät arjen pyörittämiseen eikä voimia riittänyt avun etsintään. 

Voisiko myös työttömien vanhempien vähäisemmän tuen saamisen kokemuksen taustalla olla 

se, että tukea ei ole ollut helposti saatavilla eivätkä vanhempien voimat ole riittäneet tuen 

etsintään? Yhteiskunnassa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että tukea on tarjolla varhain 

ja matalalla kynnyksellä. Tämä toive tuli esiin myös Perhebarometrissa (2018), jonka tulosten 

mukaan perheet toivoivat tukea arkeen matalalla kynnyksellä ja ongelmia ehkäisevällä 

otteella. 

 

Tarkastelin tässä tutkimuksessa myös sitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen, että osa 

vastaajista kokee pärjäävänsä ilman sosiaalista tukea ja osa kokee tarvitsevansa sitä. 

Aineiston perusteella vanhempien käsityksiin tuen tarpeesta ja tarpeettomuudesta vaikuttavat 

vahvimmin vanhemman ikä ja koulutustaso. Apua tarvitsemattomien perheiden joukossa 

korostuivat yli 50-vuotiaat vanhemmat ja matalammin kouluttautuneet.  Yli 50-vuotiaiden 

vanhempien korostuminen arjessaan pärjääjien joukossa vahvistaa mielestäni aiempaa 

havaintoani varhaisen tuen merkityksestä. Yli 50-vuotiailla vanhemmilla on todennäköisesti 

keskimäärin vanhempia lapsia, jolloin tulos kertoo siitä, että perheiden tuen tarve on 

vähentynyt lasten kasvaessa. Sen sijaan matalammin koulutettujen suurempi todennäköisyys 

kuulua ryhmään, joka kertoo pärjäävänsä ilman apua, on mielenkiintoinen löydös, jonka 

syihin olisi hyödyllistä paneutua tarkemmin jatkotutkimuksessa.  

 

Tämän aineiston perusteella vanhemmat, jotka kertovat tarvinneensa tukea, osallistuvat 

vapaaehtoistoimintaan useammin kuin vanhemmat, jotka kertovat pärjäävänsä ilman tukea. 

Herää kysymys, aktivoiko sosiaalinen tuki vanhempia niin, että he myös itse voimaantuvat ja 

osallistuvat sen ansiosta enemmän. Aiemmassa sosiaalisen tuen tutkimuksessa on huomattu, 

että yksilölle syntyy vuorovaikutussuhteiden verkostossa käsitys omasta 
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merkityksellisyydestään ja yhteenkuuluvuudestaan muiden kanssa. Sosiaalisissa verkostoissa 

henkilöillä on erilaisia rooleja esimerkiksi eri perheenjäseniin tai yhteisöihin kuten 

vapaaehtoistoimintaan, ja nämä roolit voivat lisätä henkilön arvokkuuden, osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden tunteita ja näin ollen kasvattaa hyvinvointia. (Mikkola 2006, 25; Uchino 

2018.) 

 

Tämän tutkimuksen vastaajajoukosta suurin osa (80 %) on tyytyväinen saamaansa tukeen eri 

toimijoilta. Tarkempien tuen tarpeen tai tarpeettomuuden syiden selvittäminen esimerkiksi 

laadullisella tutkimuksella olisi jatkossa tärkeää, sillä tässä aineistossa 20 prosenttia tukea 

saaneista vanhemmista koki saamansa tuen riittämättömäksi. Myös kahdeksan prosenttia 

vanhemmista, jotka kertoivat pärjäävänsä ilman tukea, ilmoittivat kuitenkin tarvitsevansa 

tukea lisää. Näiden kahden viimeksi mainitun vastaajajoukon elämäntilanteisiin 

perehtyminen voisi tuoda lisätietoa siitä, kuinka perheitä voidaan parhaiten auttaa. Arjen 

sujuvuuden ja rytmin tukeminen ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeitä, sillä Saari ja kollegat 

(2020) ovat tutkimuksissaan huomanneet, että huono-osaisuudessa on usein eniten kyse 

elämäntavoista eli käytännön asioiden sujuvuudesta arjessa kuten vuorokausirytmistä, työstä, 

vapaa-ajasta ja sosiaalisista suhteista. Vastaajien taustatietoja tarkasteltaessa huomataan, että 

tässä aineistossa korkeakoulutetut ovat korostuneina ja sen vuoksi tulokset saattavat antaa 

liian yksipuolisen kuvan lapsiperheiden tyytyväisyydestä saamaansa tukeen. 

 

Tästä tutkielmasta jäävät päällimmäisenä mieleeni tuen antamisen ja saamisen monet tavat ja 

tasot sekä perhe-elämän joustavuus ja muutos. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia 

edistettäessä on tärkeää huomioida vanhempien avuntarpeet, sillä tutkimusten perusteella 

(esim. Armstrong ym. 2005; Green ym. 2007) vanhempien saama tuki on koko perhettä 

suojaava tekijä, joka vaikuttaa muun muassa koko perheen hyvinvointiin ja vanhemmuuden 

laatuun. Mielestäni 2020-luvulla tulisikin yhä enemmän pohtia, kuinka eri toimijat voisivat 

osallistua perheiden hyvinvoinnin rakentamiseen yhdessä ja yhdessä perheiden kanssa. 

Uskon, että perheiden tilanteita ei pystytä parantamaan pelkillä palveluilla vaan olennaisia 

ovat ihmisten väliset sosiaaliset suhteet. Kuinka vanhemmat ja lapset niissä antavat ja saavat 

tukea eri tasoilla, voimistuvat ja tuntevat osallisuutta, on merkittävää sille, kuinka hyvin 

perheet voivat. 
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Liitteet 
 

Liite 1 

 

Kysymyslomake: 

 

1 Osallistutko itse jollakin tavalla järjestötoimintaan? 

- Olen maksavana jäsenenä tai kuukausilahjoittajana (jokin muu järjestö kuin 

ammattiliitto). 

- Olen luottamushenkilönä seurakunnassa, järjestön/yhdistyksen hallituksessa, 

johtokunnassa, tilin-/toiminnantarkastajana jossain järjestössä. 

- Olen vapaaehtoisena järjestössä tai seurakunnassa. 

- En osallistu järjestötoimintaan missään muodossa.  

 

2 Keneltä sinun perheesi ostaisi tai ottaisi mieluiten vastaan seuraavia asioita/palveluita 

olettaen, että hinta ja etäisyys palveluun ovat kaikilla samat? 

(kunta, järjestö, seurakunta, yritys, ei merkitystä) 

- Lasten päivähoitopalvelut 

- Ohjattua harrastustoimintaa, johon ei liity kilpailullisia tavoitteita 

- Tavoitteellista ja kilpailullista harrastustoimintaa 

- Apua, jos lapseni joutuu kiusatuksi koulussa 

- Tilapäistä lastenhoitoapua 

- Lasten vapaa-ajalla tapahtuvaa opetuspalvelua (esim. soittotunnit) 

- Neuvoja lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa 

- Henkistä tukea perheelle vaikeuksien kohdatessa 

- Terapiaa 

- Apua omaan jaksamiseen vanhempana 

- Koululaisten iltapäivähoitopalvelut 

- Lapsiperheiden kotipalvelut (esim. ruuanlaitto, siivous) 

 

3 Mistä seuraavista lähteistä perheesi on saanut arkeen apua tai tukea viimeisen vuoden 

aikana? 

- Seurakunnalta 

- Järjestöltä/yhdistykseltä/säätiöltä 

- Sukulaisilta 

- Naapureilta 

- Muilta kavereilta ja tuttavilta (esim. työkaverit) 

- Yritykseltä (esim. lähikauppa) 

- Internetin vertaisryhmältä 

- Tuntemattomalta taholta 

- Muilta 

- Perheeni ei ole tarvinnut apua viimeisen vuoden aikana 

- Perheeni ei ole saanut apua, vaikka olisimme sitä tarvinneet 

 

4 Keneltä sinun perheesi ottaisi mieluiten apua ja tukea vastaan olettaen, että perheesi 

olisi jossakin seuraavista tilanteissa? 

(läheiseltä (sukulainen, ystävä), vapaaehtoiselta/vertaiselta (esim. järjestön kouluttama 

vertaistukija), ammattiauttajalta) 

- Epäilen lapsellani olevan oppimisvaikeuksia 

- Lastani epäillään ilkivallasta 
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- Tarvitsen keskusteluapua vanhempana jaksamiseen 

- Tarvitsen lainopillista neuvontaa lasta ja perhettä koskevissa asioissa 

- Lapseni tarvitsee tukiopetusta/läksykerhoa 

- Tarvitsen apua rajojen osoittamiseksi lapselleni 

- Perheeni tarvitsee keskusteluapua arjen haasteiden pohdintaan 

- Tarvitsen apua lapsen netin/pelien liikakäyttöön liittyen 

 

5 Merkitse kunkin asian kohdalle, sopiiko se mielestäsi ja kokemuksesi mukaan 

parhaiten kuntaan, järjestöön, seurakuntaan vai yritykseen? 

- Luotettava 

- Pätevä 

- Helposti saavutettava 

- Asiakaslähtöinen 

- Pitkäjänteinen 

- Kunnioitettava 

- Inhimillinen 

- Helposti lähestyttävä 

- Arvoiltaan kestävä 

- Kustannustehokas 

- Avun hakijaa leimaava 

- Vain hyväosaisten käytettävissä 

- Tuhlaileva 

- Minulla on huonoja kokemuksia 

- Minulla on hyviä kokemuksia 

 

 

6 Väittämät: täysin samaa mieltä – osittain samaa mieltä – osittain eri mieltä – täysin eri 

mieltä – en osaa sanoa 

- Järjestöjen vapaaehtoisten avulla pyritään hoitamaan kuntien tehtäviä, vaikka niin ei 

pitäisi tapahtua. 

- Tarvitaan lisää yksityisiä palveluntuottajia päivähoitoon/varhaiskasvatukseen ja 

peruskoulutukseen. 

- Järjestöissä asioista päättää sama eliitti kuin muuallakin. 

- Kun kuntien tehtäviä karsitaan, järjestöjen ja seurakuntien merkitys väistämättä 

kasvaa.  

- Saan julkisissa palveluissa hyvin vastinetta maksamilleni veroille. 

- Järjestöillä on velvollisuus osoittaa työnsä tuloksellisuus muulle yhteiskunnalle, jos 

ottavat vastaan julkista apua (esim. Veikkaus). 

- Jos yhteiskunnassa tarvitaan järjestöjen palvelutuotantoa, se tarkoittaa, että julkinen 

sektori on epäonnistunut tehtävässään. 

- Suostuisin ottamaan vastaan apua vain poliittisesti ja uskonnollisesti 

sitoutumattomalta taholta. 

- Raskaana oleva nainen pitäisi voida pakottaa päihteettömyyteen syntymättömän 

lapsen suojelemiseksi. 

- Muiden kuin omien lasten tekemisiin puuttuminen on liian vaikeaa. 

- Vanhemmuus on useimmiten rankkaa.  

- Ihmiset salailevat ongelmiaan ja epävarmuuttaan kasvattajina ja vanhempina. 

- Vanhemmuuteen on vaikea saada tukea.  

- Olen huolissani omista taidoistani vanhempana.  

- Tarvitsisin enemmän tukea vanhemmuuteen kuin tällä hetkellä saan. 
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7 Mihin seuraavista tilanteista tai kysymyksistä sinä ja perheesi olette hakeneet tietoa ja 

tukea Internetistä? 

- Oma tai lapsen alkoholin ja /tai huumeiden käyttö 

- Ihmissuhteet ja yksinäisyys 

- Lasten hoito ja/tai kasvatus 

- Parisuhde-/erotilanne 

- Taloudellinen tilanne 

- Päiväkodin tai koulun valinta 

- Kiusaaminen päiväkodissa tai koulussa 

- Koettu epäoikeudenmukainen arviointi koulussa 

- Asia ei koske minua/en ole hakenut vertaistukea Internetistä 

 

8 Väittämät: täysin samaa mieltä – osittain samaa mieltä – osittain eri mieltä – täysin eri 

mieltä – en osaa sanoa 

- Niin sanotut lapsivapaat palvelut ovat moraalisesti arveluttavia. 

- Vanhemmat, jotka ottavat aivan pieniä lapsia lentokoneeseen ovat itsekkäämpiä kuin 

ne, jotka haluavat lapsettomia lentoja. 

- Koko ajatus lapsivapaista palveluista kertoo yhteiskunnan huonosta henkisestä tilasta. 

- Kenenkään ei pidä loukkaantua, jos hääkutsussa toivotaan tulemaan ilman lapsia. 

- Minulle tärkeämpää kuin lapsivapaa hotelli, olisi juoppovapaa hotelli. 

- Lapsivapaat tuotteet ovat tavallinen palvelutuote, jos kysyntää on, niitä on hyvä 

tarjota. 

- Olen kiinnostunut lapsivapaista lennoista, kun olen matkalla ilman lapsia. 

- Olen kiinnostunut lapsivapaista hotelleista, kun olen matkalla ilman lapsia. 

- Paikat, joissa eri sukupolvet kohtaavat, ovat parempia kuin ne, joista ikäryhmiä on 

rajattu ulos. 

- Muistatko nähneesi tätä logoa (Emma & Elias) aikaisemmin? 

 

 

Taustamuuttujat 

 

Sukupuoli, syntymävuosi, asuinlääni, asuinpaikkakunta, koulutustaso, oma ammatti, 

viimeisin/nykyinen työsuhteeni (työnantajatyyppi), perhetyyppi, kotona asuvien lasten iät:  

0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17, ei alle 18-vuotiaita lapsia kotona, talouden koko, talouden 

yhteenlaskettu bruttotulo (joista ei ole vähennetty veroja) 
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