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Sähköisen Webropol- kyselyn tulokset lapsiperheiden 

vanhemmille toteutetusta kyselystä 2-22.10.2017. Toteutettu 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Lapsirikas- hankkeen 

yhteistyönä. 

 

 

 

 

 

 

 



Vastaajien perheissä alle 10- vuotiaita lapsia keskimäärin 4. Erityislapsia 542 vastaajan perheessä. 

2745 perhettä vastasi kysymykseen Millaista tukea ja apua tarvitsette perheenne arkeen? 

 

2172 perhettä (74% kaikista vastauksista) vastasi tarvitsevansa lastenhoitoapua, 1083 perhettä (37% 

vastauksista) tarvitsi apua kodinhoidollisiin töihin. Perheneuvolan palveluita kuten kasvatuksellista ohjausta 

ja neuvontaa sekä apua parisuhteeseen koki tarvitsevansa 129 vastaajaa. Muita tarpeita oli muun muassa 

taloudellinen tuki, apu lasten kuljetuksissa harrastuksiin ja esikouluun, unikoulua sekä isommille lapsille 

harrastekaveria ja aikuisen seurassa harrastusmahdollisuutta. 

 

 

 

Alueellisia eroja vastauksissa oli runsaasti. Raahen seutukunnassa tarvittavaa apua oli saatu keskimääräistä 

paremmin, 65% vastaajista Raahen seutukunnan alueella oli saanut tarvitsemaansa apua. Koko Suomen 

vastauksissa, 2793 vastauksesta 63 %:ssa oli saatu tarvittua apua ja 47 %:ssa ei. Oulussa apua oli saatu 50% 
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vastauksista. Avointen vastausten osalta hajonta ei ollut suurta. Niissä selkeästi esille nousi kotipalvelu, josta 

apua oli saatu lastenhoitoon ja kodinhoidollisiin töihin. Lisäksi apua oli saatu perhetyöstä, neuvolasta, 

Lapsirikas- hankkeesta, omista sosiaalisista verkostoista, MLL:n ja seurakunnan kerhoista ja 

varhaiskasvatuksesta. Myös vammaispalvelun kautta saatu omaishoidontuki ja omaishoidon vapaat nousi 

esille sekä erilaiset terapiat ja koululle järjestetty yksilöllinen tuki lapselle. Lisäksi vastauksissa mainittiin 

unikoulu.  

Vastauksissa nousi esille, että apu, jota perheet eivät olleet tarpeistaan huolimatta saaneet oli lähinnä 

kodinhoidolliset työt, lastenhoito, erikseen mainittuna ilta-aikaista tai akuuttiin tilanteeseen tarvittua 

lastenhoitoapua sekä konkreettista apua kodinhoidollisiin tehtäviin.  Esille nousi myös lasten kuljetusapu 

esikouluun ja harrastuksiin, tukiperheen ja tukihenkilön löytyminen sekä taloudellinen tuki. 

 

Kysymykseen avun riittävyydestä oli koko Suomen alueella vastannut 2471 vastaajaa, joista ainoastaan 37% 

koki saaneensa apua riittävästi. Vastaava luku oli Oulun alueella vain 29%, kun taas Raahen seutukunnassa 

44% oli kokenut saaneensa riittävästi apua. Koko Pohjois-pohjanmaan alueella luku oli 35%. 
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Kysymykseen, onko perhe saanut apua riittävän pitkäaikaisesti, saimme koko Suomen alueelta yhteensä 

2471 vastausta. Apua oli saatu riittävän pitkäaikaisesti koko Suomen alueella 36 %:ssa vastauksista. 

Vastaava luku Pohjois-pohjanmaan alueella oli 27%, Oulussa 18% ja Raahen seutukunnassa 42%. 

 

2801 vastaajaa vastasi kysymykseen tarvittavan avun määrästä. Alueellisia eroja riittävästä avun määrästä 

oli jonkin verran, mutta ei merkittävästi. 

116 vastaajaa koki tarvitsevansa apua 4-5 päivänä viikossa, keskimäärin 4h/pv  

440 vastaajaa kertoi tarvitsevansa apua 2-3 päivänä viikossa, 1-8h, keskimäärin 4h/pv 

735 vastaajaa kertoi tarvitsevansa apua 5-10h/vk 

680 vastaajaa 2-4h/vk 

830 vastaajaa koki tarvitsevansa apua 1-2krt/kk, keskimäärin 3-4h/kerta. 
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8-12 välisenä aikana apua koki tarvitsevansa 1275 perhettä 

12-16 välisenä aikana 1560 perhettä ja 

16-20 välisenä aikana 1270 perhettä. 

Vastauksissa, jossa kysyttiin avun tarpeen vuorokauden aikaa, ei ollut merkittäviä eroja eri paikkakuntien tai 

alueiden välillä. 

Kysymys Oletteko tulleet hyvin kuulluksi perheenne tuen/avun tarpeen osalta? oli ymmärretty joidenkin 

vastaajien osalta väärin. Avoimeen kysymykseen oli vastattu mm. ”olen kuullut palvelusta”. Tämän vuoksi 

vastaukset eivät ole täysin päteviä. 

Kysymykseen vastasi 2612 vastaajaa, vastauksia tuli 2850. 49 %:ssa vastauksissa vastaaja oli kokenut 

tulleensa hyvin kuulluksi kunnallisissa palveluissa. Palveluista oli nostettu esille kotipalvelu, neuvola, 

varhaiskasvatus, perheneuvola, vammaispalvelu ja lastensuojelu. Etenkin neuvolassa ja lapsiperheiden 

kotipalvelussa oli koettu hyvin kuulluksi tulemista.  

Näiden vastausten joukossa oli myös runsaasti kokemuksia siitä, että palveluissa kuullaan, mutta byrokratia, 

liian pienet resurssit tai palvelun saannille asetetut kriteerit haittaavat avun saantia.   

”Periaatteessa olen tullut kuulluksi, mutta apu on niin hankalasti saatavilla. Liian byrokraattinen” 

”neuvolassa kyllä kuunnellaan, mutta ei ole antaa apua” 

”kotipalvelu toimii, jos soittaa lastensuojeluun ja neuvolaan” 

”kuultu on kyllä, mutta käytännön tasolla apu ei ole riittävää” 

”Neuvolassa olemme tulleet kuulluksi, mutta meidän tilanteeseen ei ole apuja”  

”Lastenhoitoon saa apua, jos on valmis nöyrtymään ja olemaan säälittävä. Normaaliin tilanteeseen esim. 

raksa-aikana turha pyytää apua. Ei muuta kuin viiden lapsen kanssa kauppaan” 

”Olen tullut kuulluksi, mutta en ole täyttänyt palvelun saamisen kriteereitä”  
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”Olen tullut kuulluksi, mutta apua en ole saanut” 

”Kyllä kuunnellaan, mutta resurssit eivät mielestäni ole riittävät” 

”Olen tullut kuulluksi, koska olen ollut äkäinen. Muuten apu olisi ollut surkeaa, jos sitä olisi edes saanut.” 

”Kyllä olen tullut kuulluksi, mutta aika kiemuraista kotiavun saaminen nopeasti on hankalaa. Ensin 

neuvolaan yhteys ja sieltä suositellaan kotiapuun soittaa. Ensin johtavalle kotipalveluohjaajalle ja hän sitten 

antaa numeron, mihin sitten soitetaan. Sitten sovitaan kotikäynti ja sieltä kun tulee päätös, niin sitten pitää 

toimittaa tulotiedot ja sitten odotellaan päätöstä. Tämä voi tuntua hankalalta, jos arki on muutoinkin 

kuormittavaa.” 

 

51 %:ssa vastauksista vastaaja koki, ettei ollut tullut hyvin kuullut kunnallisissa palveluissa. Palveluita, joissa 

ei perhettä oltu kuultu oli mm. lastensuojelu, vammaispalvelu, neuvola ja kotipalvelu sekä varhaiskasvatus ja 

perheneuvola. 

”Meillä kävi sosiaalityöntekijät pääasiassa vain puhumassa. Konkreettista apua emme saaneet” 

”Olen käynyt psykoterapiassa kolme vuotta. Niihin käynteihin ei ole saanut käyttää kotiapua mikä on 

kovasti rasittanut perhe-elämää, koska käynnit on täytynyt tehdä iltaisin.” 

”Hyvin usein vastattu, ettei normaalille lapsiperheelle apuja ole” 

”Apua on vaikea saada. Sen hankkiminen on työlästä ja epäselvää, kun ei edes tahdo tietää mistä kautta 

sitä voisi lähteä hakemaan.” 

”Tilanteemme ei ole riittävän huono ja siksi olemme väliinputoajia” 

”Väsyin tiukimmissa tilanteissa palavereihin ja lomakesotaan” 

”Kotipalvelusta olemme saaneet erityisen haastaviin elämänmuutostilanteisiin lastenhoitoa, mutta se on 

ollut vähäistä ja sitä on epäilty vähän väliä tarviimmeko ja ”enempää ette sitten saa, tässä on viimeiset 

ajat”, nekin ajat 1krt/2vk” 

Vastauksissa nousi esille, että perheet eivät ole tietoisia alueen lapsiperhepalveluista eivätkä siitä, kuinka 

palveluja voi saada. Perheet toivat vastauksissa esille toivetta, että neuvolassa tiedotettaisiin enemmän 

avoimesti kaikista lapsiperhepalveluista. Perheet toivovat, että sosiaalipalveluissa perheen omaa kokemusta 

avun tarpeesta kuultaisiin nykyistä enemmän. Jonkin verran vastauksissa tuli esille myös palveluissa 

”pompottamista” viranomaiselta toiselle. Erityisesti kuormittavassa elämäntilanteessa perheet eivät olleet 

jaksaneet odottaa avun saantia. Myös avun maksullisuus oli tullut esteeksi tarvittavan palvelun 

vastaanottamisessa.  

 

2227 vastaajaa vastasi kysymykseen kuulluksi tulemisesta kolmannen sektorin tuottamissa palveluissa. 

Vastauksia tuli yhteensä 2290. Kysymys oli joidenkin osalta väärinymmärretty. Muutamista vastauksista tuli 

esille, että kysymys oli ymmärretty ”oletko kuullut kolmannen sektorin tuottamista palveluista tai oletko 

käyttänyt kolmannen sektorin tuottamaa palvelua”. 

38 %:ssa vastauksista vastaaja koki tulleensa hyvin kuulluksi kolmannen sektorin tuottamissa palveluissa. 

Vastauksissa nousi esille Lapsirikas- hanke, seurakunta, MLL, Pela, Hope ja KRIS Tampere. 

”Seurakunnalle kuuluu kiitos ennakkoluulottomasta ja nopeasta avusta akuuteimpana hetkenä” 



”Ensi- ja turvakoti on neuvonut, MLL:stä saatu henkistä tukea ja seurakunnan pyhäkoulu tarjoaa äidille 

ylimääräisen hengähdyshetken. Yhden vanhemman perheiden liiton vertaistuki ja tuetut lomat” 

Seurakunnan jotkut ihmiset ovat jääneet pysyviksi ihmisiksi, joille voi koska vain soittaa, kun kaipaa 

kuuntelevaa korvaa elämän epäoikeudenmukaisuudesta” 

”Pelan kautta saatu tukiperhe sekä mll:n kautta perhekummi. Hopelta harrastustukea ja 

vaate/tavaralahjoituksia” 

”Lapsirikas- hanke, kohdattiin arvostavasti ja yksilöllisesti. Kiitos!” 

 

62 %:ssa vastauksista vastaaja koki ettei ole tullut kuulluksi kolmannen sektorin palveluissa. Avoimeen 

kysymykseen ”missä palveluissa” tuli lukuisia vastauksia ”ei missään, ei kokemusta, ei tietoa näistä, ei olla 

haettu apua, en ole kuullut jne.” 

MLL:n lastenhoitoapu nousi monessa vastauksessa esille, apu oli koettu hyväksi ja tarpeelliseksi, mutta liian 

kalliiksi. Lapsirikas- hankkeen kohdalla apu oli myös koettu tarpeelliseksi, mutta hankkeeseen toivottiin 

enemmän resursseja sekä mahdollisuutta nopeasti saatavalle avulle. 

 

 

Kysymykseen toimiiko avun saaminen joustavasti kunnallisissa palveluissa, vastauksia tuli 2565. Alueellisia 

eroja myös tämän kysymyksen kohdalla oli merkittävästi. Koko Suomen vastauksissa 30% vastasi kokeneensa 

kunnalliset palvelut joustavina. Pohjois-pohjanmaalla vastaava luku oli 29%, Oulussa 19% ja Raahen 

seutukunnassa 48%. Joustavuutta oli koettu perhekeskuksissa, kotipalvelussa, varhaiskasvatuksessa, 

neuvolassa, perheneuvolassa ja vammaispalveluissa.  

”Yleensä lapsiperheille suunnatuissa palveluissa soittaminen on riittänyt avun saamiseksi” 

” Neuvolan ja sosiaalihuollon yhteistyö nopeaa” 

” Neuvolan kautta saatiin apua kun oli sairastamista” 
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70% vastauksista (1790 vastauksessa) oli koettu, ettei kunnalliset palvelut toimi joustavasti. 

Kysymykseen, mikä palvelu ja mikä parantaisi palvelun saantia, saimme seuraavia vastauksia: 

Lukuisissa vastauksissa toivottiin kotipalveluun lisää resursseja. Saatu apu oli koettu vähäisenä ja vaikeasti 

saatavana. Äkillisiin tarpeisiin toivottiin lastenhoitoa. Kotipalvelun saantia toivottiin vähemmän 

byrokraattiseksi, esille nousi myös toivomus perheen kuulemisesta avun tarvetta arvioitaessa, avun määrässä 

ja sisällössä. Avun maksullisuus oli koettu avun vastaanottamisen esteeksi. Entisajan kodinhoitajia kaivattiin 

takaisin.   Kotiapua toivoi myös työssäkäyvät perheen vanhemmat. Palveluohjausta- ja neuvontaa toivottiin 

lapsiperhepalveluihin. Varhaiskasvatuksen puolella toivottiin avointa toimintaa ja päivähoitoaikoihin 

joustavuutta. Vammaisten lasten perheitä toivottiin kohdattavan ja autettavan perheenä. Palveluista 

toivottiin selkeämpää ja ajantasaista tiedottamista. 

”Liikaa byrokratiaa, pitäisi saada apua nopealla varoitusajalla” 

”Myös köyhälle perheelle pitäisi olla kotiapu saatavana” 

”Esim. hammaslääkäriajat tulevat liian lyhyellä varoitusajalla. Kaupungille olisi hyvä ilmoittaa vähintään 

2vk etukäteen, jotta olisi mahdollisuus saada hoitaja” 

”Sama työntekijä, vähemmän ostopalveluja, enemmän maksutonta apua, johon kuuluisi kaikki kotityöt niin 

kuin ennen vanhaan kunnon kodinhoitajat! Nyt on niin tarkkaa mitä tekevät kodissa.” 

”Asiakkaan kuunteleminen. Epäilevät avun tarvetta, vaikka tilanne olisi kuinka paha. Ei resursseja auttaa.” 

”Asenne suurperheitä kohtaan tarvitsee muutosta, koska negatiivinen asenne mikä näkyi, kun hain apua, 

nosti kynnystä hakea apua. Syyllistäminen äitiä suuren perheen koosta on ollut ahdistavaa.” 

”Liikaa byrokratiaa, jos avun tarve äkillinen, apua ei saa. Asian käsittely vie liikaa aikaa.” 

”HITAUS meinaa tukehduttaa koko avunsaannin” 

”Ei tarvitsisi tehdä erillisiä palvelutarpeenarvioita ja odottaa pitkään apua.” 

”Arvioinnit vähäisemmiksi” 

”Jos kotipalvelusta saisi apua puhelinsoitolla” 

”Apua saisi tulla perheeseen nopeammin, kuin viikkojen päästä avun pyytämisestä” 

”Ihmisen kuuntelu” 

” Perhetyö huutaa kipeästi lisäresursseja” 

”Vanha kodinhoitajapalvelu takaisin!” 

”Se, että tietäisi edes, mistä apua voi saada ja kysyä” 

”En ole vielä jaksanut selvittää mistä apua saisi” 

Asenne muutos! Että panostettaisiin oikeasti ennaltaehkäisyyn, eivät vain puheissa! Ettei kenellekään 

vastattaisi, kuten meille ”eikö siellä naapurissa ole ketään joka voisi tulla?”” 

”Koen, että apua on haastava saada. Neuvoloissa ei kysytä kuulumisia tarpeeksi laajasti” 

” Kotiapua tarvisi myös työssäkäyvät perheet. Nyt apu on suunnattu vain kotiäideille.” 

”Vammaispalvelut kriteeristö ja käytännöt suomenlain mukaiseksi” 



” Omaishoitajille voisi antaa enemmän vaihtoehtoja, miten saisi järjestettyä vapaat. Tai tilalle jokin muu 

palvelu joka auttaisi arjessa jaksamista esim. siivooja.” 

”Kotipalvelu kaikille lapsiperheille, varsinkin erityislapsiperheille ilmaiseksi” 

”Avoin varhaiskasvatus olisi tärkeä saada isompien lasten tueksi. Resurssit puuttuvat kunnalta ja 

varhaiskasvatuskerhoa ei siksi ole saatu perustettua” 

”Päiväkotiaikoihin joustavuutta” 

” Halvemmat hinnat” ”Maksuttomuus” 

” Ennakoivat toimet. Voisiko vaikka neuvola tarjota automaattisesti apua. Ja työntekijät neuvoa 

lastenhoitajan palkkaamiseen liittyvissä byrokratioissa.” 

”Yksi yhteystieto, johon voisi apua tarvitessa ottaa yhteyttä. Ja sieltä osattaisiin ohjata eteenpäin” 

”Vammaisten lasten perheitä pitäisi auttaa myös perheenä” 

 

Kysymykseen saatiin koko Suomen alueelta yhteensä 1755 vastausta, joista 33 %:ssa vastauksista vastaaja oli 

kokenut kolmannen sektorin palvelut joustavina. Pohjois-pohjanmaalla vastaava luku oli 37%, Oulussa 41% 

ja Raahen seutukunnassa 47%. Avoimissa vastauksissa nousi esille MLL, Lapsirikas- hanke, seurakunta, Kris 

Tampere, Ensi- ja turvakoti, Martat ja PELA.  

”Lapsirikas- hankkeessa saa apua helposti eikä tarvi peltä onko juuri meidän perheessä tarpeeksi ongelmia 

jotta apua annetaan/saa” 

”Ensi- ja turvakodin työntekijät osaavat kuunnella ja olla empaattisia. Järjestäneet yksinhuoltajille suljetun 

vertaisryhmän.” 

”MLL, yhdellä puhelinsoitolla olisin saanut hoitajan lapsille” 

Koko Suomen alueella 67 %:ssa vastauksista kolmannen sektorin palveluita ei koettu joustavina. Avoimissa 

vastauksissa siitä, mikä helpottaisi avun saantia tuli runsaasti esille toivetta lisäresurssille myös kolmannen 

sektorin palveluihin, kuten esim. Lapsirikas- hankkeeseen. Vastauksissa on lukuisia ”ei kokemusta, ei tietoa, 

en ole käyttänyt palvelua, ei ole tietoa palveluista”- kommentteja. Kolmannen sektorin palveluista ei oltu 
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tietoisia ja niistä toivottiin enemmän tiedottamista. Seurakunnalta toivottiin ystäväpalvelua ja Lapsirikas- 

hankkeeseen toivottiin enemmän resursseja. Kolmannen sektorin palveluihin toivottiin enemmän ilmaisia 

palveluita kuten lastenhoitoa ja kodinhoidollista apua.  

 

2220 vastaajaa oli vastannut kysymykseen, Minkälaisen tuen kokisitte lisäävän omia voimavarojanne? 

Vastauksissa toivottiin runsaasti panostusta ennaltaehkäiseviin palveluihin. Suurin osa vastauksista oli 

lastenhoitoon ja kodinhoidollisiin töihin liittyviä. Entisajan kodinhoitajia kaivattiin kovasti. Vastauksissa 

korostui vanhemman oman levähtämis-/hengähdysajan lisäksi vanhempien kahdenkeskisen ajan 

mahdollistuminen, ilta-aikaisen hoitoavun saaminen sekä avun säännöllisyys (esim. kerran viikossa) ja helppo 

saatavuus akuuteissa tilanteissa. Maksutonta apua lastenhoitoon ja kodinhoidollisiin tehtäviin toivottiin 

runsaasti. Myös pidempiä aikoja toivottiin kotipalvelusta, esim. 2h käynti koettiin osassa vastauksissa liian 

lyhyeksi. Lasten kuljetusta esikouluun/harrastuksiin toivottiin ja sen koettiin helpottavan arkea 

huomattavasti. Vastauksissa toivottiin vanhempien viikonloppuloman ajaksi hoitajaa kotiin, samoin 

tukiperheitä ja tukihenkilöä kaivattiin arjen tueksi. Ystäväaikuisia, varamummoja- ja pappoja toivottiin myös. 

Vastauksissa nousi esille myös vertaistuen tarve vanhemmuuteen. Toivottiin tukea vanhemmuuteen ja 

parisuhteen ylläpitoon haasteellisessa arjessa. Osassa vastauksia toivottiin perheen isommille lapsille aikuista 

seuraa, kun vanhempien aika kuluu perheen pienimpien kanssa. Taloudellista tukea toivottiin myös. Nuorille 

toivottiin halpoja harrastusmahdollisuuksia, kuten edullisia liikuntahalli 

Vastauksissa nousi esille myös se, että tieto tarvittaessa saatavilla olevasta avusta on tärkeä vanhemmille. 

Myös keskustelu- ja luentotilaisuuksia kasvatuksellisten teemojen ympärillä toivottiin. Iltapäivähoitoa 

pikkukoululaisille ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluita toivottiin myös.  

 

 

Taloudelliset mahdollisuudet maksullisen avun hankkimiseen koettiin 2909 vastauksessa 9 %:ssa hyviksi, 40 

%:ssa kohtuullisiksi ja 51 %:ssa heikoiksi. Valtakunnallisesti tarkasteltuna tässä ei ollut merkittävää eroa eri 

alueiden ja paikkakuntien välillä. 

Kehittämisideoissa vastaajat nostivat esille helposti saatavat, matalankynnyksen avun muodot; maksutonta 

tai halpaa lastenhoitoa ja kodinhoidollista apua olisi tärkeä saada helposti ja lyhyellä varoitusajalla. Perheiden 
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äänen kuulemista ja yksilöllisen tarpeen tunnistamista/ avun tarjoamista perheen kokemaan tarpeeseen 

korostettiin. Lisäresursseja toivottiin useissa vastauksissa kotipalveluun. Palveluista toivottiin aktiivisempaa 

tiedottamista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Vara mummuja- ja pappoja toivottiin myös. 

Kuljetuspalvelua ja syrjäkylille lapsille enemmän aktiviteetteja. Lapsiparkki ja ilta-aikainen lastenhoito tuli 

näissäkin kehittämisideoissa esille. Lisäksi toivottiin kasvatuksellista tukea esimerkiksi neuropsykiatrista 

ohjausta, sen oikea-aikaisuutta ja helppoa saatavuutta. Erityislasten perheisiin toivottiin helposti saatavilla 

olevaa apua omaishoitajan lomien mahdollistumiseen. Palveluseteleitä ja laajaa valikoimaa perheiden 

palveluihin, jotta jokaiselle perheelle löytyisi juuri omia tarpeita vastaavaa apua. Perheissä toivottiin myös 

vinkkejä lapsen eri ikätasoiseen kohtaamiseen, murrosiän haasteisiin ja parisuhteen hoitamiseen. 

Sosiaalitoimen työhön toivottiin jämäkkyyttä ja palavereihin suunnitelmallisuutta. Palaverit oli koettu usein 

raskaiksi, joissa ”huolien vatkaaminen ei vie mitään eteenpäin”. Perheet toivoivat vastauksissa arvostavaa 

kohtaamista ja kunnioitusta. Vastauksissa korostui myös se, että perheet eivät turhaa pyydä apua, perheen 

kokemusta tuen tarpeesta tulisi kunnioittaa. Työntekijöiltä toivottiin herkkyyttä kuulla perheiden ääni ja 

luottaa siihen, että perheet ovat itse omassa elämässään asiantuntijoita, viranomaisten tekemiä arvioita 

arjen tuen saamiseksi ei koettu tarpeellisiksi.  

 

HAVAINTOJA 

 

Kyselyn vastauksista on selkeästi nähtävissä, että yhteiskunnassamme lapsiperhepalvelut eivät toimi 

riittävän hyvin. Alueellisia eroja on paljon, osa perheistä kokee palveluiden toimivan kunnassa hyvin, suuri 

osa perheistä kokee, että resurssit ovat mitättömät tarpeisiin nähden ja liian suuri osa perheistä ei edes tiedä, 

mitä palveluja alueella on tarjolla. Raahen seutukunnassa lapsiperheiden palveluja on kehitetty usean 

vuoden ajan ja tämä näkyy perheiden positiivisina kokemuksina. 

Vastauksista kävi selkeästi esille se, että iso osa lapsiperheistä ei tiedä, kuinka voisivat saada apua arkeensa, 

osa kertoi, ettei ole jaksanut lähteä selvittämään mitä apua voisi saada ja mistä. Lapsiperheiden arki on usein 

hektistä, etenkin jos perheessä on useita eri-ikäisiä lapsia. Esimerkiksi yhden lapsen hammaslääkärireissu voi 

tuntua kotona neljää alle kouluikäistä lasta hoitavan äidin arjessa suurelta haasteelta, mikäli hoitoapua ei ole 

mahdollista saada. Vanhempien asiointiaikoja tulisi mahdollistaa lastenhoitoavulla ja suurta työmäärää 

kotona helpottaa kodinhoidollisten töiden tekemisellä. Käytännön apu lastenhoitoon ja kodinhoidollisiin 

töihin on palveluissa helposti järjestettävää ja halpaa apua, joka täytyy saada toimimaan! Perheiden toive 

on saada entisaikaiset kodinhoitajat takaisin. Tätä viestiä kyselyn vastaajat korostivat kovasti.  Apu tulisi olla 

saatavilla nopeasti ja helposti. Perheiden toivetta kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta tulee kunnioittaa, 

perheet ovat omassa elämässään asiantuntijoita.  

Avun saaminen on osassa kunnista tehty niin monimutkaiseksi ja byrokraattiseksi, että haastavan arjen 

keskellä vanhemmat eivät jaksa apua hakea. Joillain paikkakunnilla avun saamisen kriteerit on nostettu niin 

ylös, että ennaltaehkäisevän avun antaminen niiden puitteissa ei ole mahdollista. Perheet tuovat esille 

kokemuksistaan, joissa heidän oma kokemuksensa tuen tarpeesta on sivuutettu sillä, että ”ette ole tarpeeksi 

huonossa tilanteessa” tai ”perheenne indikaatiot eivät täyty”. Osa perheistä toi esille, että olisivat kyllä 

oikeutettuja palveluun, mutta taloudellinen tilanne estää avun vastaanottamisen.  

Isoissa perheissä, joissa on erityislapsia, avun saannin koetaan olevan haastavaa ja avun määrän vähäistä. 

Perheiden toiveiden ja tarpeiden kuuleminen ja avun järjestäminen arjen sujumiseksi on tärkeää. 

Lapsiperheiden arjen tueksi tarvittava apu tulisi normalisoida. Apua arjen tilanteisiin saa ja pitää hakea, 

jotta arki olisi sujuvaa ja vanhempien voimavaroja voitaisiin lisätä tärkeässä kasvatustehtävässä. Lasten ja 

perheiden parhaaksi.  


