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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaista konkreettista tukea pienten lasten 
vanhemmat olivat saaneet arjessa selviytymiseen kotipalvelun perhetyöltä, minkälaista 
konkreettista tukea he olisivat tarvinneet arjessa selviytymiseen, millainen yhteys saadulla 
tuella on perheen arjessa selviytymiseen ja mitkä taustatekijät ovat yhteydessä arjessa 
selviytymiseen. Tutkimus tehtiin osana Päijät-Hämeen Hyvinvointineuvola-hanketta. 
 
Aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten tehdyllä Likert-tyyppisellä kyselylomakkeella 
huhtikuussa 2005. Mittari rakentui taustatietoja, saatua tukea, tarvittua tukea, selviytymistä 
ennen tukea ja selviytymistä tuen jälkeen mittaavista osioista. Lomakkeessa oli lisäksi kaksi 
avokysymystä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 63 Lahden kaupungin kotipalvelun 
perhetyötä saanutta äitiä. Vastausprosentti oli 51. Aineisto analysoitiin tilastollisin 
menetelmin SPSS 12.0 -tilasto-ohjelmalla. Tutkimusjoukon kuvaamisessa käytettiin 
pääasiallisesti frekvenssi- ja prosenttijakaumia. Yksittäisistä saatua tukea, tarvittua tukea, 
selviytymistä ennen tukea ja selviytymistä tuen jälkeen mittaavista muuttujista muodostettiin 
faktorianalyysin pääkomponenttimenetelmän ja suorakulmaisen varimax rotaation avulla 18 
summamuuttujaa. Summamuuttujien välisiä korrelaatioita testattiin Spearmannin 
korrelaatiokertoimen avulla. Taustamuuttujien yhteyksiä summamuuttujiin tarkasteltiin 
Mann-Whitney ja Kruskal-Wallis -testeillä. Saadun tuen ja tarvitun tuen sekä selviytymistä 
ennen ja jälkeen tuen välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Wilcoxonin-testillä. Yhden avoimen 
kysymyksen vastauksista muodostettiin sisällön analyysillä kvantitatiivinen muuttuja. 
 
Äidit kääntyivät kotipalvelun perhetyön puoleen useimmiten väsymyksen tai masennuksen 
takia. Äidit saivat tukea useissa lapsenhoitoon, kodinhoitoon ja raha-asioiden hoitoon 
liittyvissä asioissa. Tukea olisi tarvittu enemmän sairaan lapsen hoidossa, lapsenhoidossa että 
äiti olisi voinut nukkua pois univelkojaan tai siivota rauhassa, ruuan valmistamisessa ja 
lapsiperheille suunnattujen palveluiden hyödyntämisessä. Äitien selviytyminen parani 
kotipalvelulta saadun tuen jälkeen kaikissa lapsenhoitoon, kodinhoitoon ja perheen raha-
asioiden hoitoon liittyvissä asioissa. Merkitsevästi aiempaa paremmin äidit selviytyivät mm. 
lapsen kanssa ulkoilusta, päiväohjelman pitämisessä samana, virastoissa asioimisessa, 
palveluiden hyödyntämisessä ja sosiaalisten suhteiden luomisessa. Vain pieni osa äideistä (3 
%) mainitsi puolison konkreettisen tuen antajana. Puolet äideistä sai konkreettista tukea 
omilta tai puolison vanhemmilta. Perheelliset selviytyivät lastenhoidossa ja raha-asioiden 
hoidossa yksinhuoltajia paremmin. Iällä, ammatillisella koulutuksella, lasten lukumäärällä ja 
tukiverkostolla ei ollut yhteyttä selviytymistä mittaaviin muuttujiin. Nuoret äidit olivat yhtä 
väsyneitä ja masentuneita kuin iäkkäämmät äidit. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan 
hyödyntää, kun lapsiperheiden kotipalvelun perhetyön sisältöä muokataan enemmän 
perheiden tarpeita huomioivaksi. 
___________________________________________________________________________ 
 
Avainsanat: lapsiperhe, arjessa selviytyminen, konkreettinen tuki, kotipalvelun perhetyö 
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Abstract 
The purpose of the study was to find out what kind of support families with small children 
had received from family home services to cope with everyday life, what kind of tangible 
support they would have needed, what kind of connection there is between received support 
and coping, and which background variables are connected to everyday life coping. This 
study is part of the Päijät-Häme well-being advice centre project. 
 
The data was collected in April and June 2005 using self-constructed Likert-type 
questionnaire, which included two open-ended questions. The target group of the study 
consisted of 63 families from Lahti city area who had received home services during last 
year. The response rate was 51 %. The SPSS 12.0 software was used in the statistical 
analysis of data. The frequency and percent distributions of the variables were used for 
describing the data. Sum variables of received and needed support and coping before and 
after support were developed by a factor analysis, and Spearman’s correlation coefficient was 
applied to analyse the correlation between the sum variables. Mann-Whitney and Kruskall-
Wallis tests were used to examine the statistical differences between the background 
variables and sum variables. Relations between received and needed support and coping 
before and after support were tested with Wilcoxon-test. The responses to the open-ended 
question was analysed by means of content analysis. 
 
Mothers turned to family home services because of fatigue and depression. They received 
support in many issues concerning childcare, household and financial actions. More support 
would have been needed in caring for sick children and childcare, to enable mothers to have 
adequate sleep, to be able to perform household activities properly, and to utilise services 
offered to families with children. The coping of mothers was improved after supportive 
actions in every aspect concerning childcare, household and financial tasks. Significant 
improvement was observed in coping with going out with children, keeping a steady daily 
routine, doing business with offices, utilising support services and creating social relations. A 
minority of mothers (3%) mentioned spouse as a source of tangible support. Half of the 
mothers received support from their own, or spouse’s parents. Families coped better than 
single parents with childcare and financial tasks. Age, professional education, amount of 
children or social network had no connection to variables measuring coping. Young mothers 
were as tired and depressed as older ones. Results of this study can be utilised, when forms of 
the home services are evaluated and improved to take better into account the needs of the 
families. 
___________________________________________________________________________ 
 
Keywords: family with small children, everyday life coping, tangible support, home services 
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS   

Suomessa on viime vuosikymmenten aikana tapahtunut nopea yhteiskunnallinen ja 

kulttuurinen muutos. Tämän muutoksen vaikutukset näkyvät monin tavoin myös 

lapsiperheiden arjessa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on haaste monille 

vanhemmille. (Taskinen 2002.) Vanhemmuutta kuormittavat erilaiset elämäntilanteen 

kriisit, esimerkiksi avioerot, jotka koskettavat jo 40 prosenttia perheistä. Kymmenesosa 

eroista tapahtuu perheissä, joissa on alle nelivuotiaita lapsia. (Kangaspunta 2003.)  

Perheillä on vaikeuksia vanhemmuudessa ja arjessa selviytymisessä. Ongelmia tuottavat 

muun muassa kodinhoito, lapsenhoito, hygieniasta huolehtiminen, ajankäytön ja 

rahankäytön hallinta sekä päivittäisistä rutiineista selviäminen. (Häggman-Laitila & 

Euramaa 2003.) Useimmiten vaikeudet johtuvat äidin lievästä masennuksesta, itkuisen 

vauvan äidin väsymyksestä, yksinhuoltajan tai hyvin nuorten vanhempien epävarmuudesta, 

lapsen levottomuudesta tai uhmakkuudesta, perheenjäsenen sairaudesta, vanhempien 

kyvyttömyydestä sopeutua perhe-elämän haasteisiin ja uusiin elämäntilanteisiin (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2004) sekä ensi kertaa vanhemmiksi tulevien korkeammasta iästä 

(Häggman-Laitila & Euramaa 2003, Kiehl & White 2003). 

Monet vanhemmat tarvitsevat selviytyäkseen käytännön tukea ja neuvoja. Tukea kaivataan 

pitkäaikaissairaan lapsen hoidossa, etenkin jos lapsi on alle 9-vuotias tai perheessä on 

useampia lapsia (Hentinen & Kyngäs 1995), lapsenhoidossa (Tarkka 1996, Välimäki 2000, 

Harinen 2001), asioimisessa eri virastoissa (Välimäki 2000), kodin siistinä pitämisessä, 

ruuan valmistamisessa, vaatehuollossa (Gjerdingen & Chaloner 1994, Tarkka 1996, 

Harinen 2001, Börjesson, Paperin & Lindell 2003), arjen rytmin luomisessa, rahankäytön 

hallinnassa sekä sosiaalisten suhteiden luomisessa kodin ulkopuolelle (Turtiainen 1999, 

Harinen 2001). Tuen antajina ovat yleensä puoliso, isovanhemmat, sisarukset, 

lähisukulaiset sekä ystävät (Tarkka 1996, Rantala 2001) tai kunnallinen perhetyöntekijä 

(Turtiainen 1999, Harinen 2001, Rosenberg 2001). Vanhemmat hyötyvät myös 

vertaisryhmistä, joissa he voivat jakaa kokemuksiaan ja neuvojaan muiden samassa 

tilanteessa olevien kanssa (Gupton 1995, Järvinen, Tarkka, Åstedt-Kurki & Paavilainen 

2000, Cronin 2003). 

Tietoisuus siitä, että apua on saatavilla, auttaa selviytymään vaikeistakin elämäntilanteista. 

Sosiaalisen tuen ajoituksella on sen vaikuttavuuden kannalta suuri merkitys. Tukea pitää 

olla saatavilla silloin, kun avuntarvitsija toimii omien voimavarojensa äärirajoilla. 
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(Kumpusalo 1991.) Vaikkakin lasten ja lapsiperheiden palvelut ovat Suomessa vielä 

vertailukelpoisia moniin maihin verrattuna, oli niiden vähentäminen 1990-luvun 

alkuvuosina lyhytnäköistä. Kunnat palkkasivat 1990-luvun lopulla jonkin verran lisää 

työvoimaa lasten ja nuorten palveluihin, mutta lamaa edeltävää tasoa ei ole kuitenkaan 

saavutettu. Tällä hetkellä tarpeet ylittävät lähes kaikissa palveluissa niihin varatut resurssit. 

(Taskinen 2002.)  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaista konkreettista tukea pienten lasten 

vanhemmat ovat saaneet arjessa selviytymiseen lapsiperheiden kotipalvelulta, minkälaista 

konkreettista tukea he olisivat tarvinneet arjessa selviytymiseen ja millainen yhteys 

saadulla konkreettisella tuella on perheen arjessa selviytymiseen ja mitkä taustamuuttujat 

ovat yhteydessä arjessa selviytymiseen. Tutkimuksen tavoitteena on osaltaan kehittää 

kotipalvelun perhetyötä perheiden tarpeet huomioivaksi sekä lisätä tietoisuutta 

lapsiperheille suunnatun perhetyön tarpeellisuudesta.  

Tutkimusaihe on tärkeä ja ajankohtainen sillä lapsiperheille suunnattu kotipalvelu on 

vähentynyt kunnissa 1990-luvulla. Vielä 1990-luvun alussa noin 60 000 lapsiperhettä sai 

kunnallista kotipalvelua. Vuosikymmenen lopussa määrä oli laskenut noin 20 000 

lapsiperheeseen. Perhetyötä tekevä kodinhoitaja tukee ja ohjaa vanhempia arjen 

toiminnoissa, lastenhoidossa, ruuanlaitossa ja laskujen hoitamisessa. Kodinhoitajan antama 

apu ja ohjaus voi parhaimmillaan estää lastensuojelun tarpeen syntymisen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2003.) Esimerkiksi Etelä-Suomen läänin alueella lapsiperheiden 

kotipalvelu on lähes kokonaan kadonnut työmuoto (Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä 

2003). 

Tämä tutkimus tehtiin Lahden kaupungin alueella, osana Päijät-Hämeen 

Hyvinvointineuvola-hanketta. Kyselytutkimus jaettiin perheille, jotka olivat viimeisen 

vuoden aikana saaneet lapsiperheille suunnattua kotipalvelua. Meneillään olevan 

Hyvinvointineuvola-hankkeen tavoitteena on lapsiperheiden arjen tukeminen, hyvinvoinnin 

edistäminen, perheen psykososiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääntyvä huomioiminen, 

perheiden verkostoituminen sekä asiakastyytyväisyyden, luottamuksen ja turvallisuuden 

lisääminen. Perhe nähdään tasavertaisena kumppanina, joka on oman hyvinvointinsa paras 

asiantuntija. (Taajamo 2003.) Yhteistyö vanhempien kanssa auttaa kehittämään perheiden 

tarpeiden ja odotusten mukaisia palveluita (Furu 1997). Hyvinvointineuvolan 

kohderyhmänä ovat lasta odottavat perheet, alle kouluikäisten lasten perheet sekä heidän 
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kanssaan työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Hankkeeseen osallistuvat 

kaikki Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin 14 kuntaa. (Taajamo 2003.)  

 

2. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  

2.1 Lapsiperhe 

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Sen määritteleminen yhdellä tavalla on mahdotonta, 

koska perhemuotoja on useita. Yksikään määritelmä ei pidä sisällään kaikkia niitä 

sitoutumisen muotoja, joilla perheitä muodostuu. (Väestöliitto 2000.) Se on mahdotonta 

ennen kaikkea siksi, että äidin ja isän muodostama parisuhde päättyy yhä useammin, ja 

siksi, että äiti ja isä muodostavat uusia liittoja. Näistä parisuhteista voi syntyä pitkä sarja 

uusia perheenjäsenehdokkaita. (Jallinoja 2000.) 

Perhetyypeistä yleisin on lapsiperhe, jolla tarkoitetaan isän, äidin ja yhden tai useamman 

lapsen muodostamaa ydinperhekokonaisuutta. Vanhemmat elävät joko avo- tai avioliitossa. 

(Väestöliitto 2004.) Suomessa oli vuoden 2003 lopussa 374 940 perhettä, joissa vanhemmat 

olivat naimisissa ja heillä oli lapsia. Avoliitossa asuvien vanhempien ja heidän lasten 

muodostamia perheitä oli 101 742. (Tilastokeskus 2004.) (Taulukko 1.) 

Yhden vanhemman perheessä lapsi tai lapset asuvat jommankumman vanhemman kanssa. 

Lasten kanssa yksin arkea elävä vanhempi on kuormittuneempi kuin perinteisen 

perhemuodon vanhemmat. Taloudelliset huolet ja riskit ovat yleisiä yksinhuoltajaperheissä. 

(Väestöliitto 2004.) Suomessa oli vuoden 2003 lopussa 103 446 äidin ja lapsen/lasten 

muodostamaa perhettä. Isän ja lapsen/lasten muodostamia perheitä oli 14 852. 

(Tilastokeskus 2004.) (Taulukko 1.)  

Uusperhe muistuttaa rakenteeltaan perinteistä perhettä, mutta perheessä on lapsi tai lapsia, 

jotka eivät ole puolisoiden yhteisiä. Uusperheiden ongelmat johtuvat usein taustalla 

vaikuttavasta avioerosta ja tunnepitoisista suhtautumistavoista lasten ja uusien vanhempien 

välillä. Nämä ongelmat saattavat joskus olla melkoinen rasite muuten hyvin sujuvalle 

perhe-elämälle. (Väestöliitto 2004.) Vuonna 2003 Suomessa oli 49 944 uusperhettä 

(Tilastokeskus 2004). (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Lapsiperheet tyypeittäin eri vuosikymmeninä. (Tilastokeskus 2004.) 

Vuosi  Aviopari ja 
lapsia 

Avopari ja lapsia Äiti ja 
lapsia 

Isä ja lapsia Rekisteröity 
pari ja lapsia 

Yhteensä 

1950 515 115 - 74 319 9 895 - 599 329 

1960 601 542 - 67 381 9 123 - 678 046 

1970 602 076 5 800 61 173 7 986 - 677 035 

1980 572 142 32 100 74 839 9 651 - 688 732 

1990 490 999 59 900 78 948 10 790 - 640 637 

2000 398 892 95 120 103 984 14 631 - 612 627 

2003 374 940 101 742 103 446 14 852 47 595 027 

 

Perheen perustaminen on siirtynyt yksilön elämänkaarella myöhäisempään ajankohtaan. 

Naisilla ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut 28 ikävuoteen. (Tilastokeskus 2004.) Tähän 

ovat syynä pidentyneet koulutusajat, arvostuksissa tapahtuneet muutokset sekä pätkätöiden 

yleistyminen. Lapsiperheiden kokonaismäärä on vähentynyt selkeästi viime vuosina. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002.) Myös parisuhteen perustaminen on siirtynyt 

myöhäisempään ajankohtaan. Suurin osa solmii avioliiton kuitenkin ennen 30:tta 

ikävuottaan. (Väestöliitto 2004.) 

Perhe on edelleen yksilön tärkein sosiaalistaja (Kumpusalo 1991), vaikkakin perheen 

uusintamistehtävät ovat nopeasti yhteiskunnallistuneet, ja naiset ovat irtaantumassa 

palkattomasta hoivatyöstä (Anttonen 1989). Perheen tuella yksilö omaksuu yhteisönsä 

arvot ja normit ja oppii näin toimimaan erilaisissa sosiaalisissa järjestelmissä (Kumpusalo 

1991). Vanhempien tehtävä on huolehtia lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

hyvinvoinnista. Lapsen ollessa pieni korostuvat konkreettiset hoitotoimet, myöhemmin 

tärkeiksi tehtäviksi tulevat lapsen tukeminen, ohjaaminen ja rajojen asettaminen. 

(Paunonen 1999.) Lasten syntymä aiheuttaa muutoksia aineellisten ja henkisten 

voimavarojen kohdentamisessa. Tämä on perheelle vaativa sopeutumisprosessi. 

(Väestöliitto 2004.) 

Tässä tutkimuksessa perheellä tarkoitetaan kahden vanhemman ja lapsen/lasten  

muodostamaa ydinperhekokonaisuutta, yhden vanhemman ja lapsen/lasten muodostamaa 
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yksinhuoltajaperhettä, uusperhettä (perheen kaikki lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä) tai 

raskaana olevaa naista mahdollisine kumppaneineen. Perheen elämäntilanne on tilapäisesti 

vaikeutunut, jolloin se tarvitsee tukea arjessa selviytymiseen.  

 

2.2 Sosiaalinen tuki 

Sosiaalisen tuen juuret juontuvat 1940-luvun USA:han. Tuolloin osoitettiin, että tuen puute 

altistaa toistuville onnettomuuksille, monille sairauksille ja itsemurhille. Muutama 

vuosikymmen myöhemmin havainto, että sosiaalisen tuen puutteella oli yhteyttä 

raskaudenaikaisiin ja synnytyskomplikaatioihin, vilkastutti huomattavasti sosiaalisen tuen 

teoreettista ja empiiristä tutkimusta. (Kumpusalo 1991.) Vuonna 1979 Sidney Cobb kirjoitti 

lupaavien tutkimustulostensa innoittamana: Sosiaalinen tuki suojaa ihmistä stressaavien 

elämäntilanteiden ja muutosvaiheiden sairauksia aiheuttavilta vaikutuksilta. Tällaisia 

elämäntilanteita ovat muun muassa raskaus ja synnytys, varhaislapsuus, sairaalassa olo, 

sairaudesta toipuminen, työttömyys ja läheisen menetys. (Cobb 1979.) Käsite sosiaalinen 

tuki vakiintui 1970-luvulla kuvaamaan yksilön ja lähiyhteisön välisiä suhteita (Kumpusalo 

1991).  

Sosiaalinen tuki on ihmisten välistä tarkoituksellista vuorovaikutusta (Kahn 1979, House 

1981). Kahnin teoriassa siihen sisältyy yksi tai useampi seuraavista tuen muodoista: 

emotionaalinen tuki (pitäminen, ihailu, kunnioitus, rakkaus, turvallisuuden tunteen 

luominen), päätöksenteossa tukeminen (vahvistaminen, palaute, vaikuttaminen ratkaisun 

teossa) sekä konkreettinen tuki (esineiden tai rahan antaminen, ajan käyttäminen toisen 

hyväksi). House (1981) sisällyttää omaan tuen määritelmäänsä emotionaalisen, tiedollisen, 

konkreettisen ja arvioivan tuen. Hän nostaa tärkeimmäksi tuen muodoksi emotionaalisen 

tuen. Se ilmenee empaattisuutena, välittämisenä, kiintymyksenä, huolenpitona, 

kuuntelemisena ja luottamuksen osoittamisena. Tiedollinen tuki auttaa yksilöä 

päätöksenteossa. Neuvojen, tietojen ja ohjeiden avulla avunsaaja voi selviytyä 

henkilökohtaisista tai ympäristön vaatimuksista. Konkreettinen tuki on ajan ja aineellisen 

avun antamista toiselle, puolesta tekemistä ja ympäristön muuttamista tarpeen mukaan. 

Arvioiva tuki on palautteen antamista, joka mahdollistaa yksilön itsearvioinnin, vahvistaa 

itsetuntoa ja auttaa psyykkisten voimavarojen käyttöönotossa. (Taulukko 2.) 

Cobb (1979) määrittelee sosiaalisen tuen luonteeltaan tiedolliseksi. Se pitää sisällään 

verkoston jäsenilleen tarjoaman emotionaalisen ja arvostavan tuen. Emotionaalinen tuki saa 
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yksilön tuntemaan itsensä rakastetuksi ja välitetyksi. Arvostava tuki vahvistaa yksilön 

itseluottamusta ja omanarvontuntoa. Verkoston antaman tuen kautta ihminen tuntee 

kuuluvansa yhteisöön, jonka jäsenet kommunikoivat keskenään. Samalla hän tulee 

tietoiseksi itseään ja yhteisön muita jäseniä sitovista velvoitteista. Cobbin sosiaalisen tuen 

ulkopuolelle jää esimerkiksi materiaalinen tuki, joka pitää sisällään tavarat ja palvelut. Se 

vastaa Kahnin (1979) konkreettista tukea. (Taulukko 2.) 

Kumpusalo (1991) erottaa sosiaalisen tuen muodot viiteen luokkaan. 1. Aineellinen tuki 

(raha, tavara, apuväline, lääke). 2. Toiminnallinen tuki (palvelu, kuljetus, kuntoutus). 3. 

Tiedollinen tuki (neuvo, opastus, opetus, harjoitus). 4. Emotionaalinen tuki (empatia, 

rakkaus, kannustus). 5. Henkinen tuki (yhteinen aate, usko, filosofia). Sosiaalista tukea 

voidaan arvioida subjektiivisesti laadun ja määrän suhteen. Aineellisen tuen arvioinnissa 

määrä on ratkaiseva tekijä, muissa tuen muodoissa laatu ja oikea ajoitus ovat tärkeimpiä 

tekijöitä. (Taulukko 2.) 

 

Taulukko 2. Konkreettinen tuki Cobbin (1979), Kahnin (1979), Housen (1981) ja Kumpusalon (1991) 
mukaan. 

Määrittelijä Määritelmä 

Cobb, 1979. Materiaalinen tuki on esineiden tai rahan antamista, ajan käyttämistä toisen 
hyväksi. 

Kahn, 1979. Konkreettinen tuki on esineiden ja rahan antamista, ajan käyttämistä toisen 
hyväksi. 

House, 1981. Konkreettinen tuki on ajan ja aineellisen avun antamista toiselle, puolesta 
tekemistä ja ympäristön muuttamista tarpeen mukaan. 

Kumpusalo, 1991. Aineellinen tuki on rahan, tavaran, apuvälineiden tai lääkkeiden antamista. 

 

Sosiaalinen verkosto koostuu niistä ihmisistä, jotka antavat ja saavat toisiltaan sosiaalista 

tukea. Verkoston rakenne on merkityksellinen, kun ajatellaan sosiaalista tukea ihmisen 

resurssina ja sitä, miten verkoston voimavarat ovat yksilön käytössä. (Peltonen 1994.) 

Pienten lasten vanhemmat saavat eniten konkreettista tukea arjessa selviytymiseen 

puolisolta, jommankumman vanhemmilta ja läheisimmiltä ystäviltä (Tarkka 1996). Monilta 

perheiltä puuttuu kuitenkin läheisten muodostama tukiverkosto, jonka puoleen kääntyä 

elämän kriisi- ja muutosvaiheissa (Turtiainen 1999, Harinen 2001, Kangaspunta 2003). 

Tällaisissa tilanteissa perhe voi hakeutua ammatillisen tuen piiriin so. äitiys- ja 

lastenneuvolan tai lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaaksi. Myös vertaistuella on suuri 

merkitys vanhempien arjessa selviytymiselle. Ryhmissä vanhemmat kokevat, että he eivät 
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ole yksin ongelmiensa kanssa. (Gupton 1995, Järvinen ym. 2000.) Vertaisryhmätoimintaa 

pienten lasten vanhemmille järjestävät muun muassa lastenneuvolat, seurakunnat, 

yhdistykset ja järjestöt. 

Tässä tutkimuksessa sosiaalinen tuki rajataan käsittämään konkreettista tukea. Se tarkoittaa 

sitä käytännön tukea ja niitä käytännön neuvoja ja ohjausta, mitä lapsiperheiden 

kotipalvelun työntekijät tarjoavat pienten lasten perheille heidän selviytyäkseen paremmin 

arjessa. Tuki on luonteeltaan vuorovaikutuksellista ja tarkoituksellista.  

 

2.3 Sosiaalinen tuki lapsiperheiden ulkoisena voimavarana 

Lapsiperheen selviytyminen kuormittavassa elämäntilanteessa on yhteydessä saatuun 

sosiaaliseen tukeen. Tuen antajina voivat olla puoliso, ystävät, lähipiiri ja yhteisö. Äidit, 

jotka saavat sosiaalista tukea ovat myönteisempiä lapsiaan kohtaan kuin vähemmän tukea 

saavat. Eniten myönteiseen suhtautumiseen vaikuttaa omalta puolisolta saatu tuki. (Rantala, 

2001.) Sosiaalisen tuen merkitystä äitiyden varhaisvaiheessa tutkinut Tarkka (1996) on 

todennut, että äidin sosiaalisen tuen saannilla läheisiltä ja hoitotyön ammattilaisilta oli 

positiivista merkitystä imetyksestä ja lapsenhoidosta selviytymiseen äitiyden 

varhaisvaiheessa. Äidin sosiaaliseen verkostoon kuului useimmiten puoliso, omat 

vanhemmat, sisarukset ja ystävät (Tarkka 1996). 

Sosiaalisen tuen ajoituksella on sen vaikuttavuuden ja tehokkuuden kannalta suuri merkitys 

(Kumpusalo 1991). Synnytyksen jälkeisestä ahdistuksesta kärsivillä naisilla oli vaikeuksia 

vastaanottaa puolison heille tarjoamaa konkreettista tukea. Avun tarjoamisen ajankohdalla 

oli merkitystä. Naiset halusivat ensin emotionaalista tukea, ja vasta sen jälkeen he olivat 

valmiitta vastaanottamaan käytännön apua. (Morgan, Matthey, Barnett & Richardson 

1997.) Väärin mitoitetulla ja heikkolaatuisella tuella voi olla haittavaikutuksia. Kritiikitön 

tuen jakaminen ei tue perheen omatoimisuutta, selviytymistä ja itsetuntoa, vaan voi 

synnyttää passiivisuutta ja riippuvuutta tuen antajista. Se voi myös lisätä opittua 

avuttomuutta ja ylläpitää palveluiden turhaa käyttöä. (Kumpusalo 1991.)  

Äitiys- ja lastenneuvolan antamalla tuella on suuri merkitys vanhempien selviytymisessä 

raskauden, synnytyssairaalasta kotiutumisen ja lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. 

Äideillä oli voimakas puhumisen tarve kaikissa mainituissa elämänvaiheissa. Vanhemmilla 

oli tarve tukiryhmään, johon myös isät voisivat osallistua. Lapsen ensimmäisen elinvuoden 
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aikana äidit olivat saaneet sosiaalista tukea puolisolta, omalta äidiltä, lastenneuvolan 

työntekijältä ja ystäviltä. (Börjesson ym. 2003.) 

 

2.4 Arjessa selviytyminen 

2.4.1 Arki 

Arkielämä käsitteenä on muotoutunut vasta teollistuneessa yhteiskunnassa. Modernin 

yhteiskunnan synty muodosti arjelle tyypillisimmät ja ongelmallisimmat erottelut: 

tuotannon ja uusintamisen, työn ja asumisen, työajan ja vapaa-ajan, työelämän ja perhe-

elämän, julkisen ja yksityisen. Tästä erkaantumisesta johtuvat eri osa-alueiden 

yhteensovittamisen ongelmat. (Salmi 1991.)  

Arkea on määritelty usealla eri tavalla. Se voidaan määritellä uusintamisen alueena, jonka 

toimintaa leimaa pragmatismi. (Heller 1989.) Myös naistutkimus on määritellyt arkea 

uusintamisen kautta. Reproduktio on elämän jatkuvuuden tuottamista päivästä toiseen 

konkreettisena toimintana ei teoreettisena abstraktiona. (Anttonen 1989.) Tavallisin tapa 

lähestyä arkea on nähdä se rutiinien maailmana. Arkipuheissa arki on juhlan vastakohta. Se 

on pakkoa, työtä ja samojen asioiden päivittäistä toistoa. (Salmi 1991.) Roos puhuu 

rutiineista, arjen terrorista, joiden keskelle joudumme ja joista on mahdoton päästä eroon. 

Erityisesti lapsiperheet alistuvat arjelle työn ja perhe-elämän muodostamassa 

kokonaisuudessa. Yhä suurempi osa elämästä on ”puhdasta arjen harmautta”. Turvallisuus, 

ihmissuhteet sekä elämäntapakulissit ovat järjestäytyneessä arjessa tärkeitä asioita. (Roos 

1983.) Jos arki ei suju, elämä alkaa vaikeutua ja syntyy stressiä. Tämä jännite siirtyy 

helposti myös vanhempien väleihin ja uhkaa koko perheen hyvinvointia. (Tahkokallio 

2001.) 

Arki on ajattelun ja toiminnan kokonaisuus, joka pitkälti sujuu omalla painollaan. 

Arkielämän rakentumiselle ovat tärkeinä työn tuloksena syntyvät tuotteet ja työkalut sekä 

käyttäytymistä ohjaavat tavat ja tottumukset sekä kieli. Ne ovat kaikki historiallisesti 

rakentuneita, minkä vuoksi ne muuttuvat hitaasti. Tämä tuo arkeen pysyvyyttä ja 

jatkuvuutta, millä voi olla arjen sujumisen kannalta suurtakin merkitystä. (Turkki 1999.) 

Kotitalouden arjen keskeisiksi määreiksi nousevat toistuvuus ja sidonnaisuus. 

Lapsiperheiden arkea rytmittävät inhimillisten perustarpeiden tyydyttäminen, kotityöt, 

korjaus- ja huoltotehtävät, sosiaalisten suhteiden hoitaminen, ostoksilla käynti ja muu 
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asiointi. (Raitanen 1996.) Kotityöt vievät suuren osan työssäkäyvien vanhempien vapaa-

ajasta. Ne muovaavat naisten ja miesten arkea hyvin erilaisiksi. Leipominen, ruoanlaitto, 

vaatehuolto, astianpesu ja siivous kuuluvat naisten tekemiin päivittäisiin rutiineihin. Miehet 

tekevät suurimman osan kodin korjaus- ja huoltotöistä. Nämä tehtävät eivät ole niin sitovia, 

ne tehdään tarpeen vaatiessa. Ei ihme, että miehille koti merkitsee lepoa ja virkistystä, 

naisille koti on toinen työpaikka. (Juntunen & Krats 1997.)  

 

2.4.2 Selviytyminen 

Selviytyminen (coping) liittyy läheisesti stressaavien elämäntilanteiden hallintaan. 

Selviytyminen määritellään jatkuvasti muuttuviksi kognitioiksi ja käyttäytymis-

pyrkimyksiksi, joiden avulla henkilö pyrkii hallitsemaan niitä sisäisiä ja/tai ulkoisia 

vaatimuksia, joiden arvioidaan ylittävän tai verottavan yksilön voimavaroja. Selviytyminen 

on yksilön ja ympäristön välinen suhde. Se on ongelmasuuntautunut ja tunnesuuntautunut 

vuorovaikutuksellinen prosessi. Prosessi muuttuu koko ajan yksilön tekemien 

tilannearvioiden perusteella. Selviytyminen sisältää peräkkäisiä vaiheita, joiden järjestys 

vaihtelee yksilöllisesti. (Lazarus & Folkman 1984.)  

Selviytyminen tarkoittaa sitä, että ihminen ymmärtää olevansa oman elämänsä muovaaja. 

Jokaisella on omat rajat ja näissä rajoissa me muokkaamme itseämme ja ympäristöämme. 

Me teemme itse elämäämme, joka on käynnissä joka hetki. Luomme sille sisältöjä, 

arvotamme sitä ja annamme sille merkityksiä. Omien tekojen vaikutusten arviointi on osa 

selviytymistä. Jokainen uusi elämänvaihe käydään läpi ensimmäisen kerran. Ihminen 

kehittää jatkuvasti uusia elämänhallinta- ja ongelmanratkaisutaitoja. Olemalla luova, 

säätelemällä sisäisiä paineita ja tunnetiloja. (Ikonen 2000.) 

Ihmisen selviytymiskeinot stressaavissa elämäntilanteissa voidaan jakaa arviointi-, (Moos 

& Schaefer 1986) ongelma- ja tunnesuuntautuneisiin keinoihin (Lazarus & Folkman 1984, 

Moos & Schaefer 1986). Arviointisuuntautuneessa selviytymisessä ihminen pyrkii 

ymmärtämään tapahtunutta ja löytämään sille merkityksiä. Hän voi vähätellä tapahtunutta, 

kieltää sen olemassaolon ja palata siihen, kunnes hänellä on voimavaroja asian 

kohtaamiseen. (Moos & Schaefer 1986.) Ongelmasuuntautuneessa selviytymisessä ihminen 

kohtaa stressiä aiheuttavat tekijät ja pyrkii tulemaan niiden kanssa toimeen. Hän pohtii eri 

ratkaisuvaihtoehtoja ja koettaa muuttaa tilannetta tyydyttävämpään suuntaan. 

Tunnesuuntautuneessa selviytymisessä henkilö koettaa tulla toimeen niiden tunteiden 
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kanssa, joita tilanne on herättänyt ja ylläpitää mielen tasapainoa. (Lazarus & Folkman 

1984,  Moos & Schaefer 1986.) 

Selviytymistä edistävät tekijät. Perheen selviytyminen haastavasta tilanteesta riippuu 

käytössä olevista voimavaroista. Voimavarat voidaan jakaa sekä sisäisiin että ulkoisiin 

voimavaroihin. Sisäisiä voimavaroja ovat muun muassa itsetunto vanhempana, tieto, 

tulevaisuuteen suuntautuminen, kyky säännellä voimien riittävyyttä omassa 

elämäntilanteessa (Pelkonen 1994) sekä kyky selviytyä haastavista tilanteista (Hentinen & 

Kyngäs 1995). Myös huumori, nauru, avoimuus, ongelmanratkaisukyky, asioiden 

priorisointi, tilanteeseen sopeutuminen, sitoutuminen, yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, 

joustaminen, vastuun jakaminen ja parisuhteen arvostaminen helpottavat stressaavassa 

elämäntilanteessa (Miller & Sollie 1986). Ulkoisiin voimavaroihin kuuluu toisten antama 

tuki (Pelkonen 1994, Hentinen & Kyngäs 1995). 

Selviytymistä voi myös ennakoida. Se helpottaa sopeutumista stressaavaan tilanteeseen tai 

jopa estää sen synnyn, muokkaa tai lieventää sitä. (Uutela 1992.) Esimerkiksi 

vanhemmuuteen voi valmistautua hankkimalla tietoa, osallistumalla perhevalmennukseen 

ja hoitamalla toisten lapsia. Vaikkakin ensimmäisen lapsen syntymää pidetään normaaliin 

elämänkulkuun kuuluvana asiana, se voi olla stressinaiheuttaja ja perheen 

selviytymiskeinojen testaaja. Realistinen kuva isänä ja äitinä olemisesta auttaa 

selviytymään vanhemmuuden aiheuttamasta stressistä. (Miller & Sollie 1986.) Jos 

vanhemmat ovat lapsen syntymän jälkeen hämmentyneitä ja ymmällään lapsen 

aiheuttamasta muutoksesta, on ilmeistä ettei terveydenhuollossa ole pystytty välittämään 

perheille sellaista tietoa ja taitoa, jota he olisivat tarvinneet valmistautuessaan uuteen 

elämänvaiheeseen. Perheet tarvitsevat realistista tietoa arjesta vastasyntyneen lapsen 

kanssa. (Paavilainen & Åstedt-Kurki 1995.) 

Arjessa selviytymisen haasteet. Yksilön oletetaan hallitsevan arjessa selviytymisen taidot. 

Näitä taitoja ovat ruoka- ja vaatehuollon järjestäminen sekä kotitalouden hoito. Tähän 

kuuluvat myös omista asioista huolehtiminen eli erilaisten lomakkeiden täyttö, 

asumiskulujen maksaminen ja muut rahankäyttöön liittyvät suunnitelmat. Laajemmassa 

perspektiivissä selviytyminen käsittää myös itseään koskevan vastuun ymmärtämisen, 

itsensä kehittämisen, toimeentulon turvaamisen, vastuun toisista ja yleisen järjestyksen 

noudattamisen. (Turkki 1994, Raitanen 1996.) (Taulukko 3.) 
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Taulukko 3. Kotitalouden toiminnan ja arjen hallinnan keskeinen olemus ja sisältö. (Turkki 1994.) 

Ihmisenä kasvaminen 
• omien tarpeiden tunnustaminen 
• vastuuseen kasvaminen 
• perheenjäsenten vuorovaikutus ja ihmissuhteiden merkitys 
• erilaisuuden hyväksyminen 
Voimavarojen hallinta 
• ihmisen tietojen ja taitojen monipuolinen käyttö 
• suunnittelu ja päätöksenteko perheessä 
• työn organisointi ja rationalisointi, työn jako 
• ajankäytön suunnittelu 
• rahankäytön suunnittelu 
Kotitalouden käytännön toiminta 
• kotitalouden perustaidot: ruokatalouden hoito, tekstiilien hoito, asunnon hoito, lasten ja vanhusten 

hoito 
• kodin ulkopuolella asioiminen ja erilaisten palveluiden käyttö 
• oman työn ja omatoimisuuden merkitys kotona ja lähiyhteisössä 
Yhteiskunta ja ympäristö 
• kotitalouden/perheen asema ja merkitys sekä yhteydet erilaisiin yhteiskunnallisiin järjestelmiin 
• kulutuksen ympäristövaikutukset 
• kotitalouden kytkennät erilasiin kulttuureihin ja kansainvälisyyteen 
• yhteiskunnan muuttuminen ja teknologian kehitys 

 

Arkirutiineista selviytymättömyyttä pidetään poikkeavana käyttäytymisenä eli sosiaalisena 

ongelmana (Ronnby 1986, Raitanen 1996). Se ilmenee, kun yksilö jättää täyttämättä 

hänelle kuuluvat roolit tai tehtävät. Poikkeavaksi leimaaminen on tarkoituksenmukaista 

vallitsevan normijärjestelmän säilymisen kannalta, koska se tukee järjestelmän rakenteita. 

Normaalina pidetään puolestaan käytöstä, jota sosiaalisen järjestelmän useimmat jäsenet 

noudattavat eri tilanteissa. (Ronnby 1986.) Jos yksinkertaisista jokapäiväisistä askareista 

suoriutuminen tuottaa vaikeuksia, voidaan henkilöä pitää keskenkasvuisena, 

uusavuttomana. Uusavuttomuutta pidetään osaamattomuuden, avuttomuuden ja viitsimisen 

synteesinä. (Raitanen 1996.) Aikuisen statuksen saavuttaakseen yksilön on täytettävä 

määrättyjä kriteerejä koulutuksen, ammatin hankinnan, työn saannin, asunnon, kotoa 

muuttamisen ja parisuhteen normituksissa (Hoikkala 1993). Aikuisuus on kiinnittymistä 

vallitsevaan normaaliuteen (Raitanen 1996). 

Perheen kykenemättömyyteen selviytyä arjessa tulee puuttua tilanteissa, joissa asioiden 

hoitamattomuus uhkaa lasten hyvinvointia. Ei ole olemassa mitään objektiivisia tulkintoja 

kodinhoidossa ja arjessa selviytymiselle. Tulkinnat vaihtelevat yksilön varallisuuden ja iän 

mukaan. Ongelmallista on se, että vallitsevan normaaliuden kriteerit ovat taloudellisen 

tilanteen, työtilanteen ja perinteisten rooliodotusten vuoksi varsin tiukat. (Raitanen 1996.) 
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Arjessa selviytyminen rajataan tässä tutkimuksessa tarkoittamaan vanhemman kykyä ja 

tapaa kohdata niitä vaatimuksia ja odotuksia, joita pienten lasten vanhemmille 

yhteiskunnan jäsenenä asetetaan. Näitä ovat perheen ruokatalouden hoito, tekstiilien hoito, 

asunnon hoito ja lasten hoito. Tähän kuuluvat myös omista asioista huolehtiminen eli 

erilaisten lomakkeiden täyttö, asumiskulujen maksaminen ja muut rahankäyttöön liittyvät 

suunnitelmat. Ulkoisena voimavarana nähdään lapsiperheiden kotipalvelun työntekijältä 

saatava konkreettinen tuki. 

 

2.5 Lapsiperheiden kotipalvelu konkreettisen tuen antajana 

Lainsäädännöllinen tausta: Kunnan on sosiaalihuoltolain mukaan 

järjestettävä kotipalvelua asukkailleen. Kotipalvelulla tarkoitetaan 

asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja 

kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien 

tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 

Kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, 

rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun 

vastaanvanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua 

suoriutuakseen edellä mainituista tehtävistä ja 

toiminnoista.(Sosiaalihuoltolaki 17, 20, 21 §.) 

Hieman alle kolme prosenttia maamme lapsiperheistä sai kodinhoitoapua vuoden 2002 

lopulla. Luku pieneni vuodesta 1998, jolloin avun saajien määrä oli noin neljä prosenttia 

kaikista lapsiperheistä. Kunnat ovat pystyneet tarjoamaan kotipalvelua vain erittäin 

vaikeissa tilanteissa oleville perheille, kuten lastensuojelun asiakkaina oleville perheille. 

Kotipalvelun vähenemisen syynä on ensisijaisesti vanhustenhuollon lisääntynyt tarve. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002.) Vanhusten määrän lisääntyminen asiakkaissa on 

muuttanut kotipalvelun sisältöä ja koulutusta terveydenhuollollisen hoitotyön suuntaan. 

Lapsiperheiden tarvitsema tuki on enemmänkin arjessa selviytymisen tukemista sekä 

käytännön kodinhoidollisten taitojen opettamista. (Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 

2003.) Tämä muutos on saanut aikaan sen, että monissa kunnissa kehitettiin kotipalvelun 

rinnalle ja sijaan lapsiperheille annettavaa perhetyötä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002). 

Kotipalvelun perhetyö on lapsiperheille suunnattua ennaltaehkäisevää, kokonaisvaltaista ja 

suunnitelmallista tukemista. Perhettä tarkastellaan kokonaisuutena, yksilölliset tarpeet 

huomioiden. Perhetyössä korostuu elämänhallinnan tukeminen, arjessa selviytymisen tuki 
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ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Perhetyöllä tuetaan myös vanhemmuutta, 

ohjataan lastenhoitoon ja kasvatukseen, kodin arkirutiinien hallintaan, perheen 

toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja 

sosiaalisten verkostojen laajentamiseen. (Harinen 2001, Peruspalvelut Etelä-Suomen 

läänissä 2003.) Kotipalvelun perustehtäviin kuuluu myös kuunteleminen ja toivon 

herättäminen (Harinen 2001). (Taulukko 4.) 

 
Taulukko 4. Lapsiperheiden kotipalvelun perustehtävät. (Harinen 2001.) 

 
• Lastenhoidossa auttaminen.  
• Perheen ohjaaminen päivärytmin luomisessa, lapsen perushoidossa ja kasvatuksessa tukeminen, 

perheen sosiaalisen verkoston vahvistaminen.  
• Kodin siistinä pitämisessä, ruuan valmistuksessa ja vaatehuollossa ohjaaminen ja yhdessä 

tekeminen.  
• Kodinhoidolliset tehtävät, jos vanhemmat eivät kykene niistä selviytymään.  
• Neuvonta ja ohjaaminen sopivien palvelujen käyttöön.  
• Kuunteleminen ja toivon herättäminen.  
• Palautteen antaminen.  
• Yhteistyö eri viranomaisten kanssa.  

 

 

Kotipalvelun perhetyötä tekevät 2. asteen koulutuksen saaneet kodinhoitajat, lähihoitajat tai 

muun vastaavan tutkinnon suorittaneet. Erityisesti lähihoitajien määrä työntekijöissä on 

viime vuosina lisääntynyt. Kodinhoitajan työ on itsenäistä ja tapahtuu perheiden kodeissa. 

Perhetyön tavoitteena on asiakkaan kanssa yhdessä tekeminen ja ohjaaminen itsenäiseen 

suoriutumiseen. (Rosenberg 2001.) Yhdessä tekemällä vanhempi oppii mallista, mikä on 

erittäin tehokas oppimiskeino (Harinen 2001). 

 

Konkreettista tukea tarvitsevat ja hakevat hyvin erilaiset perheet. Ensimmäiseen ryhmään 

kuuluvat perheet, joiden elämänhallinta on korkea. He tarvitsevat lastenhoitoapua 

esimerkiksi vanhemman lääkärissä käynnin ajaksi tai äidin jatkaessa opintoja äitiyslomalla. 

Toiseen ryhmään kuuluvat säännöllistä apua väliaikaisesti tarvitsevat perheet. Heidän 

avuntarpeensa on synnyttänyt esimerkiksi vanhemman fyysinen haitta (Rosenberg 2001), 

äidin synnytyksen jälkeinen masennus (Harinen 2001, Rosenberg 2001, Häggman-Laitila 

& Euramaa 2003), äkillinen kriisi, kuten avioerokriisi tai perheenjäsenen vakava 

sairastuminen (Harinen 2001), joka tietyn ajan vaikeuttaa arjessa selviytymistä. 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat tehostettua tukea tarvitsevat perheet. Tyypillisiä ongelmia 

näissä perheissä ovat arjen rytmittömyys, lasten rajattomuus ja kodin siistinä pitämiseen 

liittyvät vaikeudet. (Rosenberg 2001.)  Tyypillinen kotipalvelun asiakas on nuori 
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yksinhuoltajaperhe, jolla on vauva- tai leikki-ikäisiä lapsia. Kotipalvelun puoleen 

käännytään, kun arjesta ei enää omin avuin selvitä. (Harinen 2001.) 

 

Lapsiperheiden kotipalveluiden tarve on paljon suurempi kuin niiden tarjonta. Kotipalvelun 

tarve on suurinta ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä sekä vanhempien jaksamisen 

tukemisessa. (Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2003.) 

 

Lapsiperheiden kotipalvelu Lahdessa. Lahden kaupungissa lapsiperheiden kotipalvelu on 

eriytynyt vanhusten kotipalvelusta vuonna 2002. Se toimii tällä hetkellä terveystoimialaan 

kuuluvien hyvinvointipalveluiden alaisuudessa. Irtaantuminen sosiaalitoimen alaisuudesta 

tapahtui syksyllä 2003. Lapsiperheiden kotipalvelua luotsaava kotipalveluohjaaja 

työskenteli aiemmin samoissa tiloissa lastenneuvolan työntekijöiden kanssa. Tämä 

järjestely on helpottanut moniammatillisen työotteen kehittymistä ja ylläpitämistä. Myös 

avun saaminen on nopeutunut. 

 

Kaupunki on jaettu peruspalvelutiimeihin, joissa työskentelee yhteensä 27 

perhetyöntekijää. Heistä osa tekee lastensuojelun perhetyötä. Kynnys hakeutua 

kotipalvelun asiakkaaksi on matala, sillä asiakasperheet voivat itse soittaa 

perhetyöntekijälle ja kertoa avun tarpeestaan. Välistä jää yhteydenotto 

kotipalveluohjaajaan. Tämän jälkeen perhetyöntekijä arvioi tilanteen ja sopii mahdollisesta 

kotikäynnistä. Perheillä on myös mahdollisuus puhelinneuvontaan, jos jokin asia arjessa 

askarruttaa. Tarvittaessa moniammatillinen tiimi kokoontuu pohtimaan asiakasperheen 

tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa. 

 

Lapsiperheiden kotipalvelu, kuten vanhuksillekin suunnattu kotipalvelu on maksullista 

toimintaa. Maksu määräytyy avunhakijan tulojen perusteella. Lahdessa on syksystä 2003 

lähtien tarjottu vauvaperheille ilmaista Viitos-palvelua, jossa lapsiperheiden kotipalvelun 

työntekijä tulee vauvan syntymän jälkeen kotiin ilmaiseksi viisi kertaa. Tämä on ollut 

tervetullut tukimuoto etenkin perheissä, joissa on vauvan lisäksi vanhempia sisaruksia. 
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2.6 Konkreettisen tuen muodot aikaisempien tutkimusten mukaan 

Sairaan lapsen hoidossa auttaminen. Pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoitoon ja 

kasvatukseen tukea tarvitsivat eniten perheet, joissa sairas lapsi oli alle 9-vuotias tai 

perheessä oli useita lapsia. Vanhemmat kaipasivat apua sairaan lapsen hoitoon, 

mahdollisuutta irtaantua lapsen hoidosta ja perheen arkirutiineista. Puutteellisella tuen 

saannilla oli yhteys lapsen hoitoon liittyvissä vaikeuksissa. (Hentinen & Kyngäs 1995.) 

Vanhemmat arvostivat mahdollisuutta tehdä muitten lasten kanssa asioita, joita eivät 

tavallisesti pystyneet tekemään. He olivat säännöllisen hoitoavun tuella saaneet 

mahdollisuuden tavata ystäviään ja uusintaa itseään muun muassa lukemalla ja tekemällä 

käsitöitä. (Forde, Lane, McCloskey, McManus & Tierbey 2004.) (Kts. liitetaulukko 1.) 

Lapsenhoidossa auttaminen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsiperheprojektiin 

osallistuneet perheet olivat saaneet lastenhoitoapua kotipalvelun perhetyöntekijöiltä. 

Vanhemmat kokivat kotipalvelun perhetyöntekijöiltä tilapäisen lastenhoitoavun jaksamista 

tukevana. Monilapsisissa perheissä lastenhoitoapu helpotti jokapäiväisistä toimista 

selviytymistä. (Välimäki 2000.) Kodinhoitajalle voi jättää lapset turvallisesti hoitoon, 

jolloin äiti saa mahdollisuuden hengähtää (Harinen 2001).  

Isän apu lapsenhoidossa lähensi vanhempia toisiinsa ja auttoi isää ymmärtämään lapsen 

äidille aiheuttamaa emotionaalista tuohtumusta. Isän konkreettinen tuki vähensi 

masentuneen äidin yksin kantamaa vastuuta lapsesta. Vaikka äiti ei välttämättä 

halunnutkaan jättää lasta isän hoiviin, isän tarjoama apu muissa kotitöissä auttoi äitiä ja 

lisäsi vanhempien välistä läheisyyttä. Myös isovanhempien satunnaisesti tarjoama 

lastenhoitoapu helpotti äidin väsymystä. (Tammentie, Paavilainen, Åstedt-Kurki & Tarkka 

2004.) Myös muiden sukulaisten, ystävien ja työkavereiden apuun turvaudutaan, kun 

tarvitaan lastenhoitoapua (Åstedt-Kurki ym. 1999). Äidin äidillä on suuri merkitys nuorten 

äitien jaksamiselle. Heidän tarjoama lastenhoitoapu mahdollistaa äidin koulunkäynnin ja 

virkistäytymisen. (Cronin 2003.)  

Vanhempainryhmiä koskevassa tutkimuksessa äidit olivat saaneet konkreettista tukea 

lastenhoitoon, kun osa ryhmäläisistä oli vuorotellut lastenhoidossa. Näin äidit olivat 

päässeet asioimaan kaupungille. (Järvinen ym. 2000.)  

Käytännön neuvot ja ohjaus. Perheiden tarpeet käytännön neuvoista ja ohjauksesta 

vaihtelevat. Osa kokee hyötyvänsä niistä, osa kokee ne lähes tarpeettomina. Ensimmäisen 

lapsen tai sairaan lapsen hoidon ohjaus koetaan hyödyllisenä. Isät kokevat hyötyvänsä 
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suorasta palautteesta ja neuvoista lapsenhoidossa. Leikki-ikäisten lasten vanhemmat 

kaipaavat tukea ja ohjausta rajojen asettamisessa lapselle. Yksityiskohtaiset tiedot 

erilaisista tuista ja niiden hakemisesta helpottavat perheiden taloudellista tilannetta. 

Välimäen tutkimuksessa perheet olivat kiitollisia näistä tiedoista, ja siitä että kaikista 

perhe-elämän pulmatilanteista pystyi keskustelemaan yhden perhetyöntekijän kanssa. 

(Välimäki 2000.) 

Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat pitävät neuvolaa hyvänä tiedonantajana. He 

haluavat käytännön tietoa ja ohjausta uudessa elämäntilanteessa sekä kattavaa tietoa 

lapsiperheille suunnatuista palveluista. Monet vanhemmat hakivat tietoa myös muista 

lähteistä. He muun muassa vaihtoivat kokemuksia samassa tilanteessa olevien ystävien ja 

tuttavien kanssa. (Furu 1997.) Äidit kaipaavat konkreettisia neuvoja myös lapsen 

imettämiseen, ruoanlaittoon, nukkumiseen ja lapsen itkuisuuteen liittyvissä asioissa 

(Börjesson ym. 2003). Perheillä on vaikeuksia myös rahankäytön suunnittelussa. Rahat 

eivät meinaa riittää välttämättömyyksiin, kuten laskuihin ja ruokaan. Jotkut perheet ovat 

laiminlyöneet esimerkiksi lapsilisien hakemisen. (Turtiainen 1999.)  

Lastenneuvolan vanhempainryhmiin ja kirkon perhekerhoihin osallistuneet äidit pitivät 

toisia äitejä ja ryhmän vetäjiä tärkeinä käytännön neuvojen ja ohjeiden antajina. Jotkut äidit 

olivat ryhmän ansiosta omaksuneet arkielämää helpottavia toimintatapoja. (Järvinen ym. 

2000, Tammentie ym. 2004.) Myös isovanhempien neuvot ja ohjeet helpottivat lastenhoitoa 

ja helpottivat äidin väsymystä (Tammentie ym. 2004). Nuorten äitien tärkeänä neuvojen ja 

ohjeiden antajana on usein oma äiti (Cronin 2003). Isovanhempien hyvää tarkoittavat 

neuvot saatettiin kokea asioihin puuttumisena ja kritiikkinä (Cronin 2003, Tammentie ym. 

2004). 

Kotitöissä auttaminen. Äidit kaipaavat synnytyksen jälkeen apua päivittäisissä kotitöissä 

selviytymiseen. Tuen antajina ovat useimmiten oma kumppani tai äidin oma äiti. (Tarkka 

1996, Börjesson ym. 2003, Cronin 2003.) 

Miehet auttavat naisia kotitöissä heti synnytyksen jälkeen, mutta pikkuhiljaa naisten 

työmäärä palautuu ennalleen ja jopa lisääntyy siitä, mitä se on ollut ennen ensimmäisen 

lapsen syntymää. Tämä tulos saatiin tutkimuksessa, jossa tutkittiin 1-12 kuukauden 

kuluttua esikoisen syntymästä töihin palaavien naisten saamaa emotionaalista ja 

konkreettista tukea. Tuen väheneminen sijoittuu ajankohtaan, jolloin naiset olisivat sitä 

eniten tarvinneet; työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Myös ystäviltä ja sukulaisilta 
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saatu konkreettisen tuen määrä väheni huomattavasti siitä mitä se oli ollut heti lapsen 

syntymän jälkeen. (Gjerdingen & Chaloner 1994.)  

Kotipalvelun perhetyön projektissa mukana olleet perheet pitivät konkreettista apua 

erityisen tärkeänä. Kodinhoitajien apu kodin siistinä pitämisessä on tuonut helpotusta 

arkeen. Tietoisuus avun säännöllisyydestä on lisännyt turvallisuudentunnetta. (Harinen, 

2001.) Vanhemmat turvautuvat sosiaalisen verkoston tukeen muun muassa tarvitessaan 

apua ruuanlaitossa (Åstedt-Kurki ym. 1999). Kodinhoidollisista ongelmista kertovat 

epäsiisti koti, puutteellinen kalustus ja lasten kehnot vaatteet. Lapsilla ei ole välttämättä 

säähän sopivia vaatteita eikä petivaatteita. Keittiöstä ei myöskään aina löydy välineitä 

ruuanlaittoon. (Turtiainen 1999.)  

Arjen rytmin luominen. Päivärytmin puuttuminen vaikeuttaa monien perheiden arkea. 

Lapsilla ei ole säännöllistä nukkumaanmenoaikaa eikä perheissä noudateta ruokailuaikoja. 

Äiti saattaa nukkua vauvan kanssa pitkälle iltapäivään tai leikki-ikäisten kanssa ei käydä 

koko päivänä ulkona. Perhetyöntekijä on saattanut käydä herättelemässä lapsia aamulla 

päiväkotiin ja kouluun. (Turtiainen 1999.) 

Lapsen syntymä saattaa muuttaa perheen arkirytmiä. Lapsen rytmin puuttuminen stressaa 

vanhempia ja koko muu elämä pitää suunnitella lapsen tarpeiden mukaan. Lapsen rytmin 

puuttuminen aiheutti joillekin vanhemmille ahdistusta ja väsymystä. Vanhemmilla oli 

tunne, että he ovat menettäneet kontrollin omaan elämäänsä. (Tammentie ym. 2004.)  

Sosiaalisten suhteiden luominen kodin ulkopuolelle. Monissa kunnissa lastenneuvolat, 

kotipalvelun tai seurakunnan perhetyö järjestävät vanhempainryhmiä. Näissä 

vertaisryhmissä vanhemmat tapaavat samassa elämäntilanteessa olevia ja voivat jakaa 

kokemuksiaan. (Järvinen ym. 2000.) Joillakin harvaan asutuilla seuduilla vanhemmille on 

järjestetty myös kyyditys (Gupton 1995). Myös teiniäidit toivovat vertaisryhmän tukea 

(Cronin 2003). 

Pahimmillaan perheillä ei ole kriisitilanteissa ketään kenen puoleen kääntyä. Tuttavat tai 

sukulaiset asuvat eri paikkakunnilla tai suhteet eivät ole kunnossa. Sosiaalinen tukiverkosto 

saattaa koostua eri viranomaisista. Kodin ulkopuolella ei uskalleta tai jakseta liikkua. 

Näissä tilanteissa kodinhoitaja koettaa aktivoida perheitä kodin ulkopuoliseen toimintaan. 

(Turtiainen 1999.)  
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Asioimisapu. Asioimisapu on tarpeen etenkin monilapsisissa perheissä, joissa äiti hoitaa 

lapsia kotona. Jotkut vanhemmat pitivät arvossa sitä, että kotipalvelun työntekijä lähti 

mukaan virastoihin ja auttoi erilaisten hakemusten täyttämisessä. (Välimäki 2000.)  
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3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lapsiperheen saamaa ja tarvitsemaa konkreettista 

tukea ja sen yhteyttä lapsiperheen arjessa selviytymiseen. Tutkimuksen tavoitteena on 

osaltaan kehittää kotipalvelun perhetyötä perheiden tarpeet huomioivaksi sekä lisätä 

tietoisuutta lapsiperheille suunnatun kotipalvelun tärkeydestä. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Minkälaista konkreettista tukea lapsiperheet ovat saaneet kotipalvelun perhetyöltä?  

2. Minkälaista konkreettista tukea lapsiperheet olisivat tarvinneet kotipalvelun perhetyöltä?  

3. Minkälainen yhteys saadulla tuella on lapsiperheiden arjessa selviytymiseen?  

4. Mitkä taustamuuttujat ovat yhteydessä arjessa selviytymiseen? 
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

 

4.1 Kohderyhmä, aineiston hankinta ja vastausaktiivisuus 

 

Tämän tutkimuksen perusjoukon muodostavat Lahden kaupungin alueella lapsiperheiden 

kotipalvelua saaneet perheet. Tutkimukseen valitut perheet olivat saaneet lapsiperheiden 

kotipalvelua vuoden 2004-2005 aikana. Otokseen valittiin perheitä, joilla ei ole tehostetun 

tuen tarvetta eli perheillä ei ole säännöllistä kotiavun tarvetta eikä lastensuojelullista 

taustaa. Kaikkiaan tutkimuksen otoksen kooksi tuli 129 perhettä. Tutkimusaineiston 

hankintamenetelmänä on käytetty kyselyä. Kyselylomake sisälsi strukturoituja kysymyksiä 

sekä kaksi avokysymystä. Kahden avokysymyksen avulla haluttiin selvittää perheiden 

muita tuentarpeita kotipalvelulta sekä perheiden sosiaaliseen tukiverkostoon kuuluvia 

ihmisiä.  

 

Hyväksynnän tutkimuksen suorittamiselle myönsi Lahden kaupungin hyvinvointijohtaja 

Ulla Sepponen (Liite 1). Tutkimuksen tekijä luovutti havaintotunnuksella ja 

palautuskuorella varustetut kyselylomakkeet lapsiperheiden kotipalvelun työntekijälle, joka 

suoritti postittamisen. Palautuskirjekuorien postimaksut oli valmiiksi maksettu ja niihin oli 

liitetty tutkimuksen tekijän yhteystiedot. Kyselylomakkeen liitteenä oli saatekirje, jossa 

kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoite (Liite 2). Tutkimusaineisto kerättiin 1.4.-

10.5.2005 välisenä aikana. 

 

Lapsiperheiden kotipalvelua käyttäneille perheille lähetetyistä kyselylomakkeista osa 

palautui lähettäjälle, koska vastaanottajaa ei tavoitettu. Palautetuista kyselylomakkeista 

kolme jätettiin analyysin ulkopuolelle, koska ne olivat puutteellisesti täytettyjä. Kyselyyn 

vastanneita oli uusintakyselyn jälkeen yhteensä 63, joten vastausprosentiksi tuli 51 %. 

Huonoa vastausprosenttia selittänee se, että yli puolet (65 %) tähänkin tutkimukseen 

osallistuneista lapsiperheiden kotipalvelua käyttäneistä äideistä olivat masentuneita ja 

väsyneitä.  
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4.2 Mittari 

 

Kyselylomake kehitettiin tätä tutkimusta varten. Kyselylomake sisälsi 99 kysymystä, joista 

kaksi oli avointa. (Liite 3.) Perheiden taustatietoja selvitettiin seuraavien muuttujien avulla: 

sukupuoli, ikä, peruskoulutus, muu koulutus, työtilanne, puolison työtilanne, siviilisääty, 

lasten iät, perhemuoto ja muu tukiverkosto. Yhteydenottoa lapsiperheiden kotipalveluun 

selvitettiin kysymällä keneltä perheet olivat kuulleet kotipalvelusta, miksi ja miten he 

ottivat yhteyttä kotipalveluun ja olivatko he aiemmin saaneet kotipalvelun tukea. 

Mittarin kysymykset nousivat  aiemmista sosiaalista tukea ja selviytymistä käsitelleistä 

tutkimuksista (Liitetaulukko 1). Teoreettisen mallin mukaan mittari sisälsi 23 kysymystä 

kotipalvelun lapsiperheille antamasta käytännön tuesta sekä 23 kysymystä perheiden 

käytännön tuen tarpeesta. Selviytymistä mittaavassa mittarissa oli 36 kysymystä, jotka 

koskivat perheiden selviytymistä arjessa ennen ja jälkeen kotipalvelun tuen. Selviytymistä 

mittaavan osion rakenne ja osa kysymyksistä on lainattu Tarkan (1996) kehittämästä 

mittarista. Tämän lisäksi mittarissa oli kaksi avointa kysymystä, joilla kartoitettiin 

kotipalvelulta toivottavaa muuta tukea sekä perheen tukiverkostoa. 

Ennen varsinaista tutkimusta mittari esitestattiin Matteuksen seurakunnan perhekerhossa, 

Helsingin Itäkeskuksessa. Kysymyksistä, niiden sisällöstä ja ymmärrettävyydestä 

keskusteltiin perhekerhoon osallistuvien vanhempien kanssa. Kyselylomakkeen 

ymmärrettävyyttä arvioi myös Päiväkoti Lakan henkilökunta Helsingin Itäkeskuksesta. 

Esitutkimuksella on tärkeä rooli mittarin luotettavuuden arvioinnissa, sillä sen avulla tutkija 

voi varmistaa, että mittari on toimiva, looginen, ymmärrettävä ja helposti käytettävä 

(Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997). Vanhemmilta ja päiväkodin henkilökunnalta 

saadun palautteen perusteella mittariin tehtiin tarvittavat muutokset. Mittarin laadinnassa 

pyrittiin välttämään myös liian pitkän lomakkeen laatimista, koska oletettavaa oli, että 

pienten lasten vanhemmat eivät pysty keskittymään vastaamiseen kovin pitkäksi aikaa. 

Tämä seikka sai vahvistusta jo esitestaustilanteessa, jossa äidit olivat yhdessä lastensa 

kanssa. Kyselylomakkeesta yritettiin tehdä ulkoasultaan mahdollisimman selkeä, joka 

myös osaltaan helpottaisi ja nopeuttaisi vastaamista. 
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4.3 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS 12.0 -tilasto-ohjelmalla. Kyselylomakkeet numeroitiin, 

jotta aineiston tarkistus ja oikoluku mahdollistui (Nummenmaa ym. 1997). Tutkimusjoukon 

kuvaamisessa käytettiin pääasiallisesti frekvenssi- ja prosenttijakaumia. Muuttujia 

tarkasteltiin myös keskiarvon, keskihajonnan ja vaihteluvälin avulla. 

Osa muuttujista luokiteltiin uudelleen, koska kaikkiin luokkiin ei tullut vastauksia 

vastaajien vähäisen lukumäärän vuoksi. Vastaajien peruskoulutus muutettiin 

kaksiluokkaiseksi: keskikoulu- tai peruskoulu ja lukio. Vastaajien muu koulutus luokiteltiin 

viisiluokkaiseksi: ammatti- tai muita kursseja, koulutason tai toisen asteen ammatillinen 

tutkinto, opintoasteen- tai ammattikorkeakoulututkinto, yliopistotutkinto, ei 

ammattikoulutusta. Äitien työtilanne muutettiin kolmiluokkaiseksi: äitiys- tai 

vanhempainlomalla, kotihoidontuella ja työtön, lomautettu tai sairauslomalla. Puolison 

työtilanne muutettiin neliluokkaiseksi: yrittäjä, palkansaaja kodin ulkopuolella, työtön tai 

lomautettu ja muu. (Kts. Taulukko 8.) Siviilisääty muutettiin kaksiluokkaiseksi: avio- tai 

avoliitossa ja naimaton tai eronnut. Lasten iät luokiteltiin kolmiluokkaiseksi: 1-2 lasta, 3-4 

lasta ja yli 5 lasta. Perhemuoto muutettiin kaksiluokkaiseksi: perheellinen ja yksinhuoltaja. 

Myös yhteydenottoa lapsiperheiden kotipalveluun mittaavat muuttujat luokiteltiin 

uudelleen. Perheiden tietämystä kotipalvelun olemassaolosta mittaava muuttuja tiivistettiin 

viisiluokkaiseksi: neuvolasta, tuttavalta tai ystävältä, tiesin jo ennestään, sanomalehdestä, 

muu. Syy yhteydenottoon luokiteltiin neliluokkaiseksi: masennus tai väsymys, vaikeudet 

arjessa, raskaus tai synnytys, muu. Yhteydenotto kotipalveluun luokiteltiin 

kolmiluokkaiseksi: itse, terveydenhoitaja ja sosiaalihoitaja. (Kts. Taulukko 9.) 

Viisiluokkainen mitta-asteikko, joka koski saatua ja tarvittua tukea tiivistettiin 

kolmiluokkaiseksi: ei lainkaan, jossain määrin, suuressa määrin. Selviytymistä mittaava 

viisiluokkainen mitta-asteikko muutettiin niinikään kolmiluokkaiseksi: huonosti, 

tyydyttävästi, hyvin. 

Yksittäisistä saatua tukea, tarvittua tukea, selviytymistä ennen tukea ja selviytymistä tuen 

jälkeen mittaavista muuttujista muodostettiin faktorianalyysin pääkomponettimenetelmän 

ja suorakulmaisen varimax-rotaation avulla 18 summamuuttujaa. Ennen faktorianalyysin 

tekoa puuttuvat havainnot korvattiin muuttujien keskiarvoilla (Tähtinen & Kaljonen 1996). 

Muodostuneita faktoreita tutkittiin niitten ominaisarvojen perusteella ja mukaan otettiin ne 

faktorit, joiden ominaisarvo oli yli yksi (Tähtinen & Kaljonen 1996, Burns & Grove 1997, 

Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1997).  
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Aiempien tutkimusten ja teoreettisen viitekehyksen mukaan oli oletettavaa, että 

konkreettisen tuen kustakin osa-alueesta (lapsenhoito, kodinhoito ja raha-asioiden hoito) 

muodostuisi ainakin yksi faktori. Tässä tutkimuksessa tehtiin faktorianalyysi saadusta 

tuesta, tarvitusta tuesta, selviytymisestä ennen tukea ja selviytymisestä tuen jälkeen. Sen 

jälkeen muodostettiin summamuuttujia niistä muuttujista, jotka latautuivat samalle 

faktorille. Lopulliseen analyysiin otettiin ne summamuuttujien yksittäiset väittämät, joiden 

osioiden ja summan välinen korrelaatio oli vähintään 0.49. Sisäisesti johdonmukaisten 

summamuuttujien muodostamisessa ja arvioimisessa käytettiin Cronbachin alfa -kerrointa. 

Kerroin voi saada 0:n ja 1:n välillä olevia arvoja ja mitä enemmän arvo lähestyy yhtä, sen 

yhdenmukaisempia kysymysosioiden vastaukset keskenään ovat. (Tähtinen & Kaljonen 

1996, Nummenmaa ym. 1997). Tämän tutkimuksen summamuuttujien Cronbachin alfa  

-kertoimet ovat kahta lukuun ottamatta yli 0.60. Jatkoanalyysissä on mukana 18 

summamuuttujaa. (Taulukko 5.) (Liitetaulukko 2.) 

 

 
Taulukko 5. Summamuuttujat ja niiden sisältämien kysymysten numerot. 
 
Summamuuttujat Kysymysten numerot 
Saatu tuki 
Lastenhoito 
Omaa aikaa äidille 
Kodinhoito 
Raha-asioiden hoito 
Asioiminen kodin ulkopuolella 
Sairaan lapsen hoito 
Tarvittu tuki 
Lastenhoito 
Omaa aikaa äidille 
Lastenhoitoon tarvitut neuvot 
Kodinhoito 
Asioiminen kodin ulkopuolella 
Raha-asioiden hoito 
Selviytyminen ennen tukea 
Lastenhoito 
Kodinhoito 
Raha-asioiden hoito 
Selviytyminen tuen jälkeen 
Lastenhoito 
Kodinhoito 
Raha-asioiden hoito 

 
16, 17, 18, 21, 24, 25, 27 
19, 20, 22, 23 
26, 28, 30 
33, 34, 35, 36 
29, 32, 37, 38 
39, 40, 44 
 
45, 46 
42, 43 
41, 47, 48, 50 
49, 51, 53 
52, 55, 60 
56, 57, 58, 59, 61 
 
65, 66, 67, 68 
70, 71, 73 
75, 76, 77, 78, 79 
 
82, 83, 84, 85 
88, 89, 91 
93, 94, 96 

 
 

Summamuuttujien ulkopuolelle jäivät seuraavat muuttujat, jotka eivät asettuneet 

luontevasti millekään faktorille: kodin pieniin korjauksiin saatu tuki, kodin pieniin 

korjauksiin tarvittu tuki, lapsen puhtaudesta huolehtimisessa selviytyminen ennen ja 

jälkeen tuen, lapsen kanssa ulkoilussa selviytyminen ennen tukea, päiväohjelman 
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ylläpitämisessä selviytyminen ennen ja jälkeen tuen, kaupassa käynnissä selviytyminen 

ennen ja jälkeen tuen, kodin pienissä korjauksissa selviytyminen ennen ja jälkeen tuen, 

sosiaalisten suhteiden luomisessa selviytyminen ennen ja jälkeen tuen, rajojen 

asettamisessa selviytyminen tuen jälkeen, perheille suunnattujen palveluiden 

hyödyntämisessä selviytyminen tuen jälkeen. (Taulukko 6.) 
 
 
Taulukko 6. Summamuuttujien ulkopuolelle jääneet muuttujat. 
 
Muuttuja Kysymyksen numero 
Saatu tuki 
Kodin pienet korjaukset 
Tarvittu tuki 
Kodin pienet korjaukset 
Selviytyminen ennen tukea 
Lapsen puhtaudesta huolehtiminen 
Lapsen kanssa ulkoilu 
Päiväohjelman pitäminen samana 
Kaupassa käyminen 
Kodin pienet korjaukset 
Sosiaalisten suhteiden luominen 
Selviytyminen tuen jälkeen 
Lapsen puhtaudesta huolehtiminen 
Päiväohjelman pitäminen samana 
Kaupassa käynnissä 
Kodin pienet korjaukset 
Sosiaalisten suhteiden luominen 
Rajojen asettaminen 
Perheille suunnattujen palveluiden 
hyödyntäminen 

 
31 
 
54 
 
63 
64 
69 
72 
74 
80 
 
81 
87 
90 
92 
98 
86 
97 

 

 

Muuttujien ja summamuuttujien normaalijakaumaoletusta testattiin Kolmogorov-

Smirnovin-testillä (Heikkilä 1999). Muuttujien arvot poikkesivat pääsääntöisesti 

normaalijakaumasta, joten aineiston analysoinnissa on käytetty epäparametrisiä testejä. Eri 

muuttujien välisiä korrelaatioita testattiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. 

Kaksiluokkaisten taustamuuttujien ja summamuuttujien yhteyden tarkastelussa on käytetty 

Mann-Whitney-testiä. Useampiluokkaisten taustamuuttujien ja summamuuttujien 

tarkastelussa on käytetty Kruskall-Wallis-testiä. (Metsämuuronen 2004). Saadun tuen ja 

tarvitun tuen välistä yhteyttä sekä selviytymistä ennen tukea ja tuen jälkeen on arvioitu 

Wilcoxonin kahden toisistaan riippuvan otoksen keskiarvotestillä. Wilcoxonin testi on 

parittaisen t-testin parametriton vastine. (Metsämuuronen 2004). 

 

Kyselylomakkeessa oli kaksi avokysymystä. Toinen niistä analysoitiin sisällönerittelyllä ja 

siitä muodostettiin kvantitatiivinen muuttuja, jolla mitattiin perheen muuta tukiverkostoa 
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(kysymys 99). Toinen avokysymys, jossa kartoitettiin perheen toiveita lapsiperheiden 

muusta mahdollisesta käytännön tuesta (kysymys 62) jätettiin analysoimatta, koska suurin 

osa oli jättänyt siihen vastaamatta. 

 

Tässä tutkimuksessa tulokset raportoidaan kolmella eri merkitsevyystasolla: p ≤ 0.001 = 

erittäin merkitsevä, p ≤ 0.01 = merkitsevä ja p ≤ 0.05 = melkein merkitsevä. Tulokset 

raportoidaan havaittua p-arvoa käyttäen, jolloin lukijalle itselleen jää mahdollisuus päätellä 

millä riskitasolla tulos on luotettava (Metsämuuronen 2002). 

 

 

5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 66 lapsiperheiden kotipalvelua Lahden alueella 

käyttänyttä perhettä. Lomake lähetettiin 129 perheelle ja se oli laadittu siten,  että 

vastaaminen oli mahdollista molemmille sukupuolille. Ensimmäisellä postituksen jälkeen 

kyselylomakkeita palautui 49 kappaletta. Uusintakysely postitettiin 80 perheelle. 

Uusintakyselyn palautti 17 vastaajaa. Kaikki kyselyyn hyväksytysti vastanneet 63 henkilöä 

olivat naisia. Vastausprosentiksi muodostui 51, kun kolme palautunutta kyselylomaketta 

hylättiin. Yksi hylätyn lomakkeen vastaajista oli ulkomaalainen, joten hän ei ollut 

ymmärtänyt kaikkia lomakkeen kysymyksiä, kahden lomakkeen vastaajat eivät olleet 

jaksaneet vastata koko lomakkeeseen. 

 

Vastaajien iät vaihtelivat 21 ja 43 ikävuoden välillä keski-iän ollessa 32 vuotta (ka 31.33, 

kh 5.5). Suurin osa  (78 %) lapsiperheiden kotipalvelua käyttäneistä äideistä eli avo- tai 

avioliitossa. Yksinhuoltajien osuus tutkimukseen osallistuneista äideistä oli 22 prosenttia. 

Lasten lukumäärä perheissä vaihteli yhdestä kymmeneen (ka 2.44, kh 1.749). Suurimmalla 

osalla perheistä oli 1-2 lasta. (Taulukko 7.)  
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Taulukko 7. Vastaajien ikä, perhemuoto ja lasten lukumäärä. 

 

Taustamuuttujat n % 
Vastaajien ikä 
21-30 
31-40 
41-45 
Perhemuoto 
Avio- tai avopari 
Yksinhuoltaja 
Lasten lukumäärä 
1 lapsi 
2 lasta 
3 lasta 
4 lasta tai enemmän 

 
29 
30 
4 
 
49 
14 
 
21 
19 
13 
10 

 
46 
48 
6 
 
78 
22 
 
33 
30 
21 
16 

 

 

Yli puolet vastaajista ( 56 %) oli käynyt keski- tai peruskoulun, ylioppilastutkinnon oli 

suorittanut 44 % vastaajista. Peruskoulutuksen lisäksi vastaajista 49 prosentilla oli 

ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto, koulutason tai toisen asteen ammatillinen 

tutkinto oli 18 prosentilla, ammatti- tai muita kursseja oli suoritettuna 14 prosentilla 

vastaajista. Yliopistotasoinen tutkinto 6 % vastaajista. Äideistä 13 prosentilla  ei ollut 

mitään ammatillista koulutusta. Tähän ryhmään kuuluivat myös ne vastaajat, joiden 

opinnot olivat vielä kesken. (Taulukko 8.) 

 
Suurin osa vastaajista oli avunsaantihetkellä kotona äitiys- tai vanhempainlomalla (75 %). 

Reilu kymmenesosa äideistä oli jäänyt kotiin vanhempainloman päätyttyä ja hoiti lapsia 

kotona kotihoidontuen turvin. Pieni osa äideistä oli apua saadessaan sairauslomalla, 

työttömänä tai lomautettuna. (Taulukko 8.) Yli puolet vastaajien puolisoista työskenteli 

kodin ulkopuolella palkansaajina. Työnantajana tai itsenäisenä yrittäjänä toimi reilu 

kymmenesosa vastaajien kumppaneista. Työttömänä tai lomautettuna oli kaksi isää, 

varusmiespalveluksessa, opiskelijana tai sairaan lapsen omaishoitajan toimi vastaushetkellä 

kuusi isää. (Taulukko 8.) 

 

Perheen muuta tukiverkostoa kartoitettiin avoimella kysymyksellä, josta muodostettiin 

määrällinen muuttuja. Kysymykseen vastasi 49 äitiä, 14 äitiä oli jättänyt kohdan 

täyttämättä. Melkein puolet äideistä vastasi saavansa käytännön apua omilta 

vanhemmiltaan, puolison vanhemmilta, jommalta kummalta omalta tai puolison 

vanhemmalta. Vastausvaihtoehto muu sisälsi neuvolan terveydenhoitajan, Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton, seurakunnan, perhekeskuksen sekä tukiperheen. Äideistä 13 % vastasi 
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saavansa apua näiltä kyseisiltä tahoilta. Sukulaisten ja ystävien apuun turvautui 9 % 

vastaajista. Vertaistukeen eli samassa elämäntilanteessa olevien muiden äitien puoleen 

käännyttiin 5 % perheissä. Puolison tuen konkreettisen tuen antajana mainitsi vain 3 % 

kyselyyn vastanneista äideistä. (Taulukko 8.) 

 
 

Taulukko 8. Vastaajien peruskoulutus, ammatillinen koulutus, työtilanne sekä puolison työtilanne (%). 

 

Taustamuuttujat n % 
Peruskoulutus 
Keski- tai peruskoulu 
Ylioppilas 
Yht. 
Ammatillinen koulutus 
Ammatti- tai muita kursseja 
Koulutason tai toisen asteen 
ammatillinen tutkinto 
Opistoasteen tai amkk -tutkinto 
Yliopistotutkinto 
Ei ammattikoulutusta 
Yht. 
Vastaajan työtilanne 
Äitiys- tai vanhempainlomalla 
Kotihoidon tuella 
Työtön, lomautettu, sairauslomalla 
Yht. 
Puolison työtilanne 
Kodin ulkopuolella palkansaajana 
Yrittäjä 
Työtön tai lomautettu 
Muu (varusmies, opiskelija, 
omaishoitaja) 
Yht. 
Tukiverkosto 
Puoliso 
Omat tai puolison vanhemmat 
Sukulaiset ja ystävät 
Vertaistuki 
Muu 
Yht. 

 
35 
28 
63 
 
9 
11 
 
31 
4 
8 
63 
 
47 
12 
4 
63 
 
33 
8 
2 
6 
 
49 
 
2 
30 
6 
3 
8 
49 

 
56 
44 
100 
 
14 
18 
 
49 
6 
13 
100 
 
75 
19 
6 
100 
 
52 
13 
3 
10 
 
78 
 
3 
48 
9 
5 
13 
78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

34
 

 

5.2 Yhteydenotto lapsiperheiden kotipalveluun 

 

Tässä osassa raporttia kuvataan lapsiperheiden ohjautumista kotipalvelun asiakkaaksi: 

mistä perheet saivat kuulla kotipalvelun saamisen mahdollisuudesta, yhteydenoton syitä, 

yhteydenottotapaa ja mahdollisia aikaisempia yhteydenottoja kotipalveluun. 
 

Tieto lapsiperheiden kotipalvelun olemassaolosta tuli äideille useista eri lähteistä. Neuvola 

oli tärkein linkki perheiden ja lapsiperheiden kotipalvelun välillä. Suurin osa äideistä oli 

saanut tietää lapsiperheiden kotipalvelun tarjoamasta tuesta terveydenhoitajalta lasten 

neuvolakäynnin yhteydessä. Osa äideistä oli tiennyt kotipalvelun perhetyöstä jo 

entuudestaan. Paikallislehdessä ollut artikkeli kotipalvelun perhetyöstä oli saanut jotkut 

äidit ottamaan yhteyttä perhetyöntekijään. Myös tuttavat ja ystävät olivat toimineet 

tiedonlähteenä. (Taulukko 9.) 
 

Syyt yhteydenottoon vaihtelivat väsymyksestä ja masennuksesta äkilliseen 

lastenhoitotarpeeseen esim. hammaslääkäriin mentäessä. Väsyneiksi ja masentuneiksi 

itsensä määritteli reilusti yli puolet äideistä (65 %). Vaikeudet arjessa olivat joka 

viidennellä äidillä syynä yhteydenottoon. Tähän joukkoon kuuluvat myös ne äidit, jotka 

mainitsivat syyksi Lahden kaupungin tarjoamat ilmaiset tutustumiskerrat alle vuoden 

ikäisen lapsen vanhemmille. Tämä ”Vitospalvelu” perustuu tarkkaan harkintaan. Taustalla 

on aina terveydenhoitajan, äidin ja kotipalveluohjaajan yhteinen näkemys siitä, että 

kyseinen äiti hyötyisi ennaltaehkäisevästä avusta, jotta arki pienen, alle vuoden ikäisen 

lapsen kanssa sujuisi paremmin. Ennenaikaiset supistelut ja synnytyksestä toipuminen 

olivat pienellä osalla (3 %) äideistä syynä yhteydenottoon. Muita syitä hakeutua 

kotipalvelun asiakkaaksi olivat äkillinen tärkeä meno tai sairastuminen esim. leikkaukseen 

joutuminen. (Taulukko 9.) 
 

 
Yli puolet äideistä otti yhteyttä kotipalveluun itse soittamalla tai käymällä 

kotipalvelutoimistossa. Yksi äideistä oli jopa pysäyttänyt tutun perhetyöntekijän kadulla ja 

sopinut kotikäynnistä. Lahden kaupungin kotipalvelun toimintatapa on sikäli 

poikkeuksellinen, että perheet ottavat suoraan yhteyttä perhetyöntekijään. Välistä jää 

keskustelu kotipalveluohjaajan kanssa. Tapa, mikä on yleinen monilla muilla 

paikkakunnilla perhetyön tarvetta harkittaessa. (Taulukko 9.) 
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Neuvolan terveydenhoitaja otti yhteyttä perhetyöntekijään äidin puolesta 38 % tapauksista. 

Myös sosiaalihoitaja oli ottanut yhteyttä kotipalvelun perhetyöntekijään joidenkin äitien 

puolesta. Lahden kaupungin lapsiperheiden kotipalveluohjaaja työskenteli aiemmin 

fyysisesti samassa tilassa kuin neuvolan terveydenhoitajat. Äitejä onkin ohjattu harkinnan 

mukaan neuvolakäynnin jälkeen kotipalveluohjaajan puheille, joka on kertonut heille 

kotipalvelutoiminnassa ja tarpeen niin vaatiessa antanut perheelle omalla asuinalueella 

työskentelevän perhetyöntekijän yhteystiedot. Suurin osa tähän tutkimukseen 

osallistuneista perheistä (75 %) ei ollut aiemmin saanut kotipalvelun perhetyön tukea. 

(Taulukko 9.) 

 
Taulukko 9. Yhteydenotto lapsiperheiden kotipalveluun (%). 
Muuttuja n % 
Tieto kotipalvelusta 
Neuvolasta 
Tuttavalta tai ystävältä 
Tiesin jo entuudestaan 
kotipalvelusta 
Sanomalehti 
Yht. 
Yhteydenoton syy 
Väsymys tai masennus 
Vaikeudet arjessa 
Raskaus tai synnytys 
Muu syy 
Yht. 
Yhteydenottotapa 
Itse soittamalla tai käymällä 
Th otti yhteyttä puolestani 
Sh otti yhteyttä puolestani 
Yht. 
Aiemmin saatu tuki 
Kyllä 
Ei 
Yht. 

 
43 
5 
7 
 
8 
63 
 
41 
12 
2 
8 
63 
 
36 
24 
3 
63 
 
16 
47 
63 

 
68 
8 
11 
 
10 
100 
 
65 
19 
3 
13 
100 
 
57 
38 
5 
100 
 
25 
75 
100 
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5.3 Lapsiperheiden saama ja tarvitsema konkreettinen tuki 

 

5.3.1 Lapsiperheiden saama konkreettinen tuki 

 

Tässä tutkimuksessa lapsiperheiden kotipalvelulta saatu konkreettinen tuki muodostui 

lapsenhoitoon, kodinhoitoon ja perheen raha-asioiden hoitoon saadusta tuesta. 

 

Tulosten mukaan lapsiperheet olivat saaneet kotipalvelun perhetyöltä käytännön neuvoja ja 

tukea lastenhoitoon summamuuttujan mukaan tarkasteltuna vain vähän (ka 1,30, 

vaihteluväli 1-3, kh 0,61). Väittämien yksityiskohtainen tarkastelu osoitti, että eniten 

käytännön neuvoja oli saatu päivärytmin pitämisessä samana, rajojen asettamisessa 

lapselle, lapsen nukkumiseen ja lapsen syömiseen liittyvissä asioissa. Jonkin verran 

neuvoja oli saatu myös sairaan lapsen hoidossa. Tämä summamuuttuja pitää käytännön 

neuvojen lisäksi sisällään myös sairaan lapsen hoitoon saadun tuen. Perheet saivat 

kotipalvelulta jonkin verran tukea lapsen viemisessä hoitoon esim. terapiaan ja 

pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoidossa. (Taulukko 10.) 

 

Omaa aikaa äidille -summamuuttuja pitää sisällään ne lastenhoidon muodot, joissa äidille 

järjestyy hetki omaa aikaa. Tämän summamuuttujan mukaan äideille oli järjestynyt paljon 

aikaa tehdä omia asioita tai levätä rauhassa (ka 2,4, vaihteluväli 1-3, kh 0,57). Äidit olivat 

saaneet runsaasti hoitoapua, kun heillä oli kodin ulkopuolinen meno. Perhetyöntekijät 

olivat myös ulkoilleet paljon lasten kanssa. Puolet äideistä oli saanut lastenhoitoapua, niin 

että he olivat voineet siivota rauhassa. Äidit olivat saaneet kotipalvelun apua myös 

univelkojen pois nukkumiseen. (Taulukko 10.) 

 

Perheet olivat saaneet kodinhoitoapua perhetyöntekijältä jonkin verran (ka 1,6, vaihteluväli 

1-3, kh 0,67). Summamuuttujan yksityiskohtainen tarkastelu osoittaa, että eniten tukea 

saatiin kodin siisteydestä huolehtimiseen (45 %). Perheet saivat perhetyöntekijän apua 

jonkin verran myös ruuan valmistamiseen ja vaatteiden pesuun ja huoltamiseen (Taulukko 

10). 

 

Suurin osa vastaajista ei ollut saanut kotipalvelulta mitään tukea perheen raha-asioiden 

hoitoon (ka 1,1, vaihteluväli 1-3, kh 0,33). Summamuuttujan yksittäisiä muuttujia 

tarkastelemalla voi havaita, että osa äideistä oli saanut perhetyöntekijän tukea hakemusten 
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täyttämisessä (8%), laskujen maksussa (5%),  rahankäyttöön liittyvissä asioissa (4 %) sekä 

perheen talouden suunnittelussa (4 %). (Taulukko 10). 

 

Perheet saivat summamuuttujan mukaan jonkin verran tukea (ka 1,5, vaihteluväli 1-3, kh 

0,67) asioimisessa kodin ulkopuolella. Yksittäisiä muuttujia tarkasteltaessa voi havaita, että 

eniten tukea saatiin virastoissa asioimisessa (21 %), lapsiperheille suunnattujen palveluiden 

hyödyntämisessä (19 %) ja kaupassa käynnissä (18 %). Pieni osa perheistä sai tukea 

sosiaalisten suhteiden luomisessa kodin ulkopuolelle. (Taulukko 10). 
 

 
 
Taulukko 10. Lastenhoitoon, kodinhoitoon, raha-asioiden hoitoon ja asioimiseen saatu tuki (%). 
 
 
 
Summamuuttuja 

 
 
n 

Ei 
lainkaan 
% 

Jossain  
määrin 
% 

Suuressa 
määrin 
% 

Lastenhoitoon saatu tuki 
Pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoito 
Sairaan lapsen hoito 
Rajojen asettaminen lapselle 
Lapsen vieminen hoitoon 
esim.terapiaan 
Nukkumiseen liittyvissä asioissa 
Syömiseen liittyvissä asioissa 
Päivärytminen ylläpitämisessä 
Omaa aikaa äidille 
Lastenhoito, kun äidillä meno 
Lapsen ulkoiluttaminen 
Lapsenhoito, että äiti voinut siivota 
Lapsenhoito, että äiti voinut 
nukkua 
Kotitöihin saatu tuki 
Ruuanlaitto 
Kodin siivous 
Vaatehuolto 
Raha-asioihin saatu tuki 
Hakemusten täyttäminen 
Rahankäyttöön liittyvät asiat 
Taloussuunnittelu  
Laskujen maksu ajallaan 
Asioimiseen saatu tuki 
Kaupassa käyminen 
Virastoissa asioiminen 
Sosiaalisten suhteiden luominen 
Lapsiperheille suunnattujen 
palveluiden hyödyntäminen 

 
63 
63 
63 
63 
 
63 
63 
62 
 
63 
63 
63 
63 
 
 
63 
61 
63 
 
63 
63 
63 
63 
 
63 
63 
63 
63 

 
91 
81 
71 
89 
 
75 
76 
68 
 
16 
25 
49 
44 
 
 
71 
52 
71 
 
92 
96 
96 
95 
 
71 
74 
84 
63 

 
3 
6 
10 
3 
 
9 
13 
11 
 
9 
10 
10 
21 
 
 
10 
21 
8 
 
3 
2 
2 
3 
 
11 
5 
11 
18 

 
6 
13 
19 
8 
 
16 
11 
19 
 
75 
65 
41 
35 
 
 
19 
24 
21 
 
5 
2 
2 
2 
 
18 
21 
5 
19 
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5.3.2 Lapsiperheiden tarvitsema konkreettinen tuki 

 

Saadun tuen lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sitä, mitä konkreettista tukea perheet olisivat 

oikeasti tarvinneet. Tätä asiaa selvitettiin kysymällä perheiltä missä määrin he olisivat 

tarvinneet lapsiperheiden kotipalvelun tukea lastenhoitoon, kodinhoitoon ja perheen raha-

asioiden hoitoon. 

 

Perheet tarvitsivat summamuuttujan mukaan jossain määrin (ka 1,38, vaihteluväli 1-3, kh 

0,55) tukea sairaan lapsen hoitamiseen. Muuttujien lähempi tarkastelu osoittaa, että vajaa 

kolmasosa vastaajista olisi tarvinnut runsaasti tukea lyhytaikaisesti sairaan lapsen hoidossa. 

Lapsen viemisessä hoitoon esimerkiksi terapiaan tukea olisi tarvinnut 16 % äideistä. Tukea 

olisi tarvittu enemmän myös pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoidossa (14 %). (Taulukko 11). 

 

Suurin osa vanhemmista ei summamuuttujan mukaan tarvinnut lastenhoitoon käytännön 

neuvoja (ka 1,6, vaihteluväli 1-3, kh 0,71). Yksittäisten muuttujien tarkastelu osoittaa, että 

eniten tukea tarvittiin lapsen nukkumiseen liittyvissä asioissa (35 %), rajojen asettamisessa 

lapselle (29 %), lapsen syömiseen liittyvissä asioissa (27 %) sekä päivärytmin pitämisessä 

samana (22 %). (Taulukko 11). 

 

Kotipalvelutyöntekijän lastenhoitoapua tarvittiin summamuuttujan mukaan jonkin verran 

myös siihen, että äiti sai tehdä kotona omia askareitaan tai vaan nukkua (ka 2,2, 

vaihteluväli 1-3, kh 0,86). Yksittäisten muuttujien tarkastelu selventää, että yli puolet 

vastaajista olisi tarvinnut runsaasti hoitoapua siihen, että äiti voisi nukkua päivällä pois 

univelkojaan ja siivota rauhassa.  (Taulukko 11). 

 
Summamuuttujan mukaan äidit tarvitsivat runsaasti hoitoapua silloin, kun he halusivat 

hetken omaa aikaa (ka 2,56, vaihteluväki 1-3, kh 0.642). Yksittäisiä muuttujia lähemmin 

tarkasteltaessa voi havaita, että eniten lastenhoitoapua tarvittiin, kun äidillä oli kodin 

ulkopuolinen meno (79 %). Perheet tarvitsivat runsaasti apua myös lasten viemisessä ulos. 

(Taulukko 11.) 
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Taulukko 11. Lastenhoitoon tarvittu tuki (%). 
 
 
Summamuuttuja 

 
n 

Ei lainkaan 
% 

Jossain määrin 
% 

Suuressa määrin 
% 

Sairaan lapsen hoitoon  
tarvittu tuki  
Pitkäaikaisesti sairaan lapsen 
hoito 
Sairaan lapsen hoito 
Lapsen vieminen hoitoon esim. 
terapiaan 
Lastenhoitoon tarvitut 
neuvot 
Rajojen asettamisessa  
Nukkumiseen liittyvissä 
asioissa 
Syömiseen liittyvissä asioissa 
Päivärytmin ylläpitämisessä 
Lastenhoitoon tarvittu tuki 
Lapsenhoidossa, että olet 
voinut nukkua 
Lapsenhoidossa, että olet 
voinut siivota 
Omaa aikaa äidille 
Lapsenhoito, kun sinulla 
menoa 
Lapsen kanssa ulkoilu 

 
 
63 
 
63 
63 
 
 
 
63 
63 
 
63 
63 
 
63 
 
63 
 
 
63 
 
63 

 
 
86 
 
70 
84 
 
 
 
71 
65 
 
73 
78 
 
33 
 
36 
 
 
13 
 
28 

 
 
3 
 
2 
6 
 
 
 
8 
11 
 
13 
8 
 
13 
 
13 
 
 
8 
 
8 

 
 
11 
 
28 
10 
 
 
 
21 
24 
 
14 
14 
 
54 
 
51 
 
 
79 
 
64 

 
 

Äidit olisivat tarvinneet summamuuttujan mukaan kodinhoidollista tukea jonkin verran (ka 

1,73, vaihteluväli 1-3, kh 0,75). Yksittäisiä muuttujia tarkastelemalla voi havaita, että 

lapsiperheet tarvitsivat eniten tukea kodin siisteydestä huolehtimiseen (49 %). Tukea 

kaivattiin jonkin verran myös ruuanlaittoon sekä vaatteiden pesuun- ja huoltamiseen. 

(Taulukko 12.) 

 
Summamuuttujan mukaan perheet tarvitsivat apua kodin ulkopuolelle suuntautuneiden 

asioiden hoitamiseen (ka 1,51, vaihteluväli 1-3, kh 0,69). Yksittäisiä muuttujien tarkastelu 

osoittaa, että kolmannes äideistä tarvitsi tukea kaupassa käymisessä ja virastossa 

asioimisessa. Kymmenesosa äideistä olisi tarvinnut runsaasti kotipalvelun tukea 

sosiaalisten suhteiden luomisessa kodin ulkopuolelle. (Taulukko 12.) 

 

Summamuuttujan mukaan suurin osa perheistä selviytyi raha-asioiden hoidosta omin avuin 

eikä tukea juurikaan tarvittu (ka 1,29, vaihteluväli 1-3, 0,58). Yksittäisten muuttujien 

lähempi tarkastelu osoittaa, että perheet tarvitsivat eniten tukea lapsiperheille suunnattujen 

palveluiden hyödyntämisessä (44 %). Tukea tarvittiin jonkin verran myös erilaisten 

hakemusten täyttämisessä, rahankäyttöön liittyvissä asioissa, perheen talouden 

suunnittelussa ja laskujen maksussa ajallaan. (Taulukko 12). 
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Taulukko 12. Kodinhoitoon, asioimiseen ja raha-asioiden hoitoon tarvittu tuki (%). 
 
 
 

 
n 

Ei lainkaan 
% 

Jossain määrin 
% 

Suuressa määrin 
% 

Kodinhoitoon tarvittu tuki 
Ruuanlaitto 
Kodin siivous 
Vaatehuolto 
Asioimiseen tarvittu tuki 
Kaupassa käyminen 
Eri virastoissa asioiminen 
Sosiaalisten suhteiden 
luominen 
Raha-asioihin tarvittu tuki 
Erilaisten hakemusten 
täyttäminen 
Rahankäyttöön liittyvät asiat 
Perheen talouden suunnittelu 
Laskujen maksaminen ajallaan 
Lapsiperheille suunnattujen 
palveluiden hyödyntäminen 

 
63 
63 
63 
 
63 
63 
63 
 
 
63 
 
63 
63 
63 
63 

 
54 
51 
70 
 
64 
67 
81 
 
 
89 
 
90 
92 
89 
56 

 
11 
13 
5 
 
9 
9 
8 
 
 
5 
 
2 
3 
2 
8 

 
35 
36 
25 
 
27 
24 
11 
 
 
6 
 
9 
5 
9 
36 

 
 
 

 
5.3.3 Saadun tuen ja tarvitun tuen välinen yhteys 
 

Yksittäisten saatua tukea ja tarvittua tukea mittaavien muuttujien keskiarvojen vertailu 

osoittaa, että tarvitun tuen määrät ovat suurempia kuin kotipalvelun perhetyöltä saatu tuki. 

Tukea olisi kaivattu enemmän sairaan lapsen hoitoon (Z=-3.017, p=0.003), lapsenhoitoon, 

että äiti olisi saanut nukkua päivällä pois univelkojaan (Z=-2.874, p=0.004), ruuan 

valmistamiseen perheelle (Z=-2.887, p=0.004) ja  melkein merkitsevästi lapsenhoitoon, että 

äiti olisi saanut siivota rauhassa (Z=-1.991, p=0.046) sekä lapsiperheille suunnattujen 

palveluiden hyödyntämiseen (Z=-2.333, p=0.026). (Taulukko 13). 

 

Enemmän tukea olisi tarvittu myös pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoitoon, rajojen 

asettamiseen, lastenhoitoon kun kodin ulkopuolinen meno, lapsen viemisessä hoitoon esim. 

terapiaan, lapsen nukkumiseen liittyvissä asioissa, lapsen syömiseen liittyvissä asioissa, 

kaupassa käymiseen, vaatteiden pesuun ja huoltamiseen, kodin pieniin korjauksiin, 

virastoissa asiointiin, hakemusten täyttämiseen, rahankäyttöön liittyviin asioihin, perheen 

talouden suunnitteluun, laskujen  maksuun ajallaan, sosiaalisten suhteiden luomiseen. 

Mutta näissä ero saadun ja tarvitun tuen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Äidit 

kokivat saaneensa enemmän kuin tarpeeksi tukea lapsen kanssa ulkoiluun ja päivärytmin 

pitämisessä samana. (Taulukko 13.) 
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Taulukko 13. Saadun ja tarvitun tuen välinen yhteys (ka, vaihteluväli 1-3). 
________________________________________________________________________________________ 

                                     Saatu tuki       Tarvittu tuki         P-arvo (Wilcoxonin testi) 
Ka (kh) ka (kh) 

________________________________________________________________________________________ 
Muuttujat 
Pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoito 1.16 (0.515) 1.25 (0.647) 0.084 
Sairaan lapsen hoito  1.32 (0.692) 1.59 (0.909) 0.003  
Rajojen asettaminen  1.48 (0.800) 1.49 (0.821) 0.942 
Lapsenhoito, kun menoa  2.59 (0.754) 2.67 (0.696) 0.374 
Lapsen kanssa ulkoilu  2.40 (0.871) 2.35 (0.901) 0.432 
Lapsen viem. hoitoon esim. terapiaan 1.19 (0.564) 1.25 (0.621) 0.334 
Lapsenhoidossa, että olet voinut siivota 1.92 (0.955) 2.14 (0.931) 0.046 
Lapsenhoidossa, että olet voinut nukkua 1.90 (0.893) 2.21 (0.919) 0.004 
Lapsen nukkumiseen liittyvissä asioissa 1.41 (0.754) 1.59 (0.854) 0.087 
Lapsen syömiseen liittyvissä asioissa 1.35 (0.676) 1.41 (0.733) 0.331 
Ruuan valmistamisessa  1.48 (0.800) 1.81 (0.931) 0.004 
Päivärytmin pitämisessä samana 1.50 (0.798) 1.37 (0.725) 0.172 
Kodin siisteydestä huolehtiminen 1.70 (0.830) 1.86 (0.931) 0.247 
Kaupassa käynnissä  1.46 (0.779) 1.63 (0.885) 0.088 
Vaatteiden pesu ja huoltaminen 1.49 (0.821) 1.56 (0.876) 0.539 
Kodin pienet korjaukset  1.10 (0.390) 1.24 (0.615) 0.084 
Virastoissa asioiminen  1.46 (0.820) 1.57 (0.856) 0.158 
Hakemusten täyttäminen  1.13 (0.458) 1.17 (0.525) 0.579 
Rahankäyttöön liittyvät asiat 1.05 (0.280) 1.17 (0.555) 0.102 
Perheen talouden suunnittelu 1.05 (0.280) 1.13 (0.458) 0.258 
Laskujen maksussa ajallaan 1.06 (0.304) 1.21 (0.600) 0.083 
Sosiaalisten suhteiden luominen 1.21 (0.513) 1.30 (0.663) 0.293 
Lapsiperheille suunnattujen 1.56 (0.799) 1.81 (0.948) 0.026 
palvelujen hyödyntäminen 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

5.4 Lapsiperheiden selviytyminen ennen ja jälkeen saadun tuen 

 

Tässä tutkimuksessa lapsiperheiltä kysyttiin selviytymistä ennen ja jälkeen saatua tukea 

lapsenhoitoon, kodinhoitoon ja perheen raha-asioiden hoitoon liittyvissä asioissa.  

 

5.4.1 Selviytyminen ennen kotipalvelun tukea 

 

Summamuuttujan mukaan perheet selviytyivät hyvin lastenhoitoon liittyvissä asioissa jo 

ennen kotipalvelun tukea (ka 2,86, vaihteluväli 1-3, kh 0,35). Summamuuttujan yksittäisiä 

muuttujia tarkastelemalla voi havaita, että suurin osa perheistä selviytyi hyvin lapsen 

syöttämisessä, rajojen asettamisessa, sairaan lapsen hoitamisessa ja lapsen nukkumiseen 

liittyvissä asioissa. Eniten vaikeuksia tuotti rajojen asettaminen lapselle. (Taulukko 14.) 

 

Suurin osa perheistä selviytyi kotitöistä hyvin jo ennen kotipalvelun tukea (ka 2,62, 

vaihteluväli 1-3, kh 0,55). Summamuuttujan yksittäisiä muuttujia tarkasteltaessa voi 
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havaita, että kymmenesosalle äideistä tuotti ongelmia kodin siisteydestä huolehtiminen ja 

ruuan valmistaminen perheelle. Myös vaatteiden pesu ja huoltaminen aiheutti ongelmia 

joissakin perheissä. (Taulukko 14.) 

 
Perheet selviytyvät raha-asioiden hoitamisessa hyvin ennen tukea (ka 2,6, vaihteluväli 1-3, 

kh 0,69). Summamuuttujan muuttujien lähempi tarkastelu osoittaa, että kolmasosa 

perheistä koki selviytyvänsä huonosti perheille suunnattujen palveluiden hyödyntämisessä. 

Osalle äideistä tuotti ongelmia myös virastoissa asioiminen, laskujen maksaminen, 

hakemusten täyttäminen ja perheen talouden suunnitteleminen. (Taulukko 14.) 
 
 
Taulukko 14. Selviytyminen ennen tukea (%). 
 
  

N 
Huonosti 
% 

Tyydyttävästi 
% 

Hyvin 
% 

Lastenhoidossa selviytyminen 
Rajojen asettaminen 
Lapsen nukuttaminen 
Lapsen syöttäminen 
Sairaan lapsen hoitaminen 
Kodinhoidossa selviytyminen 
Ruuanlaitto 
Kodin siivous 
Vaatteiden pesu 
Raha-asioissa selviytyminen 
Erilaisten hakemusten täyttäminen 
Eri virastoissa asioiminen 
Perheen talouden suunnitteleminen 
Laskujen maksaminen ajallaan 
Perheille suunnattujen 
palveluiden hyödyntäminen 

 
63 
63 
63 
63 
 
63 
63 
63 
 
63 
63 
63 
63 
63 

 
5 
2 
- 
3 
 
10 
11 
5 
 
10 
14 
10 
11 
29 

 
11 
22 
14 
21 
 
30 
27 
11 
 
14 
19 
11 
11 
22 

 
84 
76 
86 
76 
 
60 
61 
84 
 
75 
67 
78 
78 
49 
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5.4.2 Selviytyminen tuen jälkeen 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös perheiden selviytymistä kotipalvelun perhetyöltä saadun 

tuen jälkeen lastenhoitoon, kodinhoitoon ja raha-asioiden hoitoon liittyvissä asioissa. 

 
Äidit selviytyivät lapsenhoidossa tuen jälkeen erittäin hyvin (ka 2,9, vaihteluväli 1-3, kh 

0,30). Summamuuttujan yksittäisten muuttujien tarkastelu osoittaa, että lapsen syöttäminen 

sujui tuen jälkeen hyvin suurimmalla osalla äideistä. Myös lapsen kanssa ulkoilu, sairaan 

lapsen hoitaminen ja lapsen nukuttaminen sujui hyvin suurimmalla osalla perheistä. Vain 

pieni osa äideistä (2 %) koki selviytyvänsä huonosti lapsen kanssa ulkoilussa, sairaan 

lapsen hoitamisessa ja lapsen nukuttamisessa. (Taulukko 15.) 

 
Suurin osa perheistä selviytyi kodinhoidollisissa tehtävissä hyvin perhetyöntekijän tuen 

jälkeen (ka 2,81, vaihteluväli 1-3, kh 0,43). Summamuuttujan yksittäisten muuttujien 

tarkastelu osoittaa, että suurin osa vastaajista selviytyi tuen jälkeen hyvin vaatteiden 

pesusta ja huoltamisesta, ruuan valmistamisessa perheelle ja kodin siisteydestä 

huolehtimisessa. Vain pieni osa vastaajista koki selviytyvänsä huonosti kodinhoidollisissa 

tehtävissä tuen jälkeen.  (Taulukko 15.) 

 

Raha-asioiden hoito sujui tuen jälkeen hyvin (ka 2,63, vaihteluväli 1-3, kh 0,49). 

Summamuuttujan yksittäisten muuttujien lähempi tutkiskelu osoittaa, että vajaa viidennes 

perheistä hyödynsi edelleen huonosti perheille suunnattuja palveluja. Jotkut perheet 

selviytyivät edelleen huonosti laskujen maksussa ajallaan, talouden suunnittelussa, 

virastoissa asioimisessa ja erilaisten hakemusten täyttämisessä. (Taulukko 15.) 
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Taulukko 15. Selviytyminen tuen jälkeen (%). 
 
 
Summamuuttuja 

 
n 

Huonosti 
% 

Tyydyttävästi 
% 

Hyvin 
% 

Lapsenhoidossa selviytyminen 
Lapsen kanssa ulkoilu 
Sairaan lapsen hoitaminen 
Lapsen nukuttaminen 
Lapsen syöttäminen 
Kodinhoidossa selviytyminen 
Ruuan valmistus 
Kodin siivous 
Vaatehuolto 
Raha-asioissa selviytyminen 
Laskujen maksu ajallaan 
Perheen talouden suunnittelu 
Erilaisten hakemusten 
täyttäminen 
Eri virastoissa asioiminen 
Perheille suunnattujen 
palveluiden hyödyntäminen 
 

 
63 
63 
63 
63 
 
63 
63 
63 
 
63 
63 
63 
 
63 
63 

 
2 
2 
2 
- 
 
2 
3 
3 
 
9 
8 
5 
 
6 
18 

 
16 
17 
17 
8 
 
24 
22 
10 
 
13 
19 
19 
 
16 
25 

 
82 
81 
81 
92 
 
76 
75 
87 
 
78 
73 
75 
 
78 
57 

 

 

5.4.3 Selviytyminen ennen ja jälkeen kotipalvelun tuen – keskiarvojen vertailu 

 

Perheiden selviytyminen parani kaikissa lapsenhoitoon, kodinhoitoon ja perheen raha-

asioiden hoitoon liittyvissä asioissa perhetyöntekijältä saadun tuen jälkeen, kun 

tarkastellaan yksittäisiä selviytymistä mittaavia muuttujia. Lapsen kanssa ulkoilu sujui 

kotipalvelun tuen jälkeen erittäin merkitsevästi paremmin kuin ennen tukea (Z=-3.217,  

p= 0.001). Sairaan lapsen hoitaminen sujui sekin melkein merkitsevästi aiempaa paremmin 

(Z=-2.000, p=0.046) samoin lapsen syöttäminen (Z=-2.000, p=0.046), rajojen asettaminen 

lapselle (Z=-2.000, p=0.046) ja päiväohjelman pitäminen samana (Z=-2.449, p=0.014). 

Äidit selviytyivät tuen jälkeen merkitsevästi paremmin myös monipuolisen ruuan 

valmistamisessa perheelle (Z=-2.627, p=0.009), kodin siisteydestä huolehtimisessa  

(Z=-2.586, p=0.010), kaupassa käymisessä (Z=-2.652, p=0.008) ja kodin pienissä 

korjauksissa (Z=-2.333p=0.020). Myös perheen raha-asioiden hoito sujui saadun tuen 

jälkeen paremmin. Eri virastoissa asioiminen (Z=-2.972, p=0.003) sekä perheiden kyky 

hyödyntää erilaisia lapsiperheille suunnattuja palveluita sujuivat tuen jälkeen merkitsevästi 

paremmin (Z=-2.972, p= 0.003) kuin ennen kotipalvelun tukea. Myös sosiaalisten 

suhteiden luominen kodin ulkopuolelle sujui tuen jälkeen merkitsevästi paremmin  

(Z=-2.887, p=0.004). (Taulukko 16.) 
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Lapsen puhtaudesta huolehtiminen, lapsen nukuttaminen, vaatteiden pesu ja huoltaminen, 

perheen talouden suunnittelu, erilaisten hakemusten täyttäminen sekä laskujen maksaminen 

ajallaan sujuivat nekin kotipalvelun perhetyöltä saadun tuen jälkeen paremmin kuin ennen 

tukea, mutta eivät tilastollisesti merkitsevästi. (Taulukko 16.) (Liitetaulukko 4.) 

 
Taulukko 16. Selviytyminen ennen ja jälkeen kotipalvelun tuen keskiarvojen vertailu (ka, vaihteluväli 1-3). 
________________________________________________________________________________________

   Ennen tukea Tuen jälkeen P-arvo(Wilcoxonin testi) 

   ka (kh) ka (kh)  

________________________________________________________________________________________ 

Muuttujat 
Lapsen puhtaudesta huolehtiminen 2.94 (0.246) 2.97 (0.177) 0.157 
Lapsen kanssa ulkoilu  2.57 (0.640) 2.81 (0.435) 0.001 
Sairaan lapsen hoitaminen 2.73 (0.515) 2.79 (0.446) 0.046 
Lapsen nukuttaminen  2.75 (0.474) 2.79 (0.446) 0.083 
Lapsen syöttäminen  2.86 (0.353) 2.92 (0.272) 0.046 
Rajojen asettaminen  2.79 (0.513) 2.86 (0.396) 0.046 
Päiväohjelman pitäminen samana 2.71 (0.521) 2.81 (0.435) 0.014 
Ruuan valmistaminen  2.51 (0.669) 2.73 (0.482) 0.009   
Kodin siisteydestä huolehtiminen 2.51 (0.693) 2.71 (0.521) 0.010 
Kaupassa käyminen  2.59 (0.638) 2.84 (0.416) 0.008 
Vaatteiden pesu ja huoltaminen 2.79 (0.513) 2.84 (0.447) 0.180 
Kodin pienet korjaukset  2.29 (0.792) 2.40 (0.773) 0.020 
Hakemusten täyttäminen  2.66 (0.651) 2.71 (0.555) 0.083 
Virastoissa asioiminen  2.52 (0.737) 2.71 (0.580) 0.003 
Talouden suunnitteleminen 2.63 (0.655) 2.65 (0.626) 0.564 
Laskujen maksu ajallaan  2.67 (0.672) 2.68 (0.643) 0.317 
Palveluiden hyödyntäminen 2.21 (0.864) 2.40 (0.773) 0.003 
Sosiaalisten suhteiden luominen 2.48 (0.800) 2.63 (0.630) 0.004 
_____________________________________________________________________ 
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5.5 Taustamuuttujien yhteys selviytymiseen 

 

Taustamuuttujilla todettiin olevan tilastollisesti melkein merkitseviä (p≤0.05), merkitseviä 

(p≤0.01) ja erittäin merkitseviä (p≤0.001) yhteyksiä useisiin selviytymistä ennen ja jälkeen 

kotipalvelun tuen mittaaviin muuttujiin. Tässä yhteydessä on raportoitu vain ne 

taustamuuttujat, joilla on ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä summamuuttujiin. Tulokset 

on raportoitu siinä järjestyksessä, miten kyseistä asiaa mittaavat kysymykset ovat olleet 

kyselylomakkeessa. 

 

 

5.5.1 Taustamuuttujien yhteys selviytymiseen ennen tukea 

 

Peruskoulutuksella oli yhteys (p=0.031) lastenhoidossa selviytymiseen ennen kotipalvelun 

perhetyön tukea. Lukion käyneet selviytyivät lastenhoidossa hyvin jo ennen kotipalvelun 

tukea. Myös suurin osa perus- ja keskikoulun käyneistä vastasi selviytyneensä 

lastenhoidossa hyvin jo ennen tukea. (Taulukko 17.) 

 

Peruskoulutuksella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0.004) raha-asioissa 

selviytymiseen ennen kotipalvelun tukea. Suurin osa lukion käyneistä selviytyi raha-

asioiden hoidossa hyvin. Keski- ja peruskoulun käyneistä yli puolet selviytyi hyvin perheen 

raha-asioissa. Huonosti raha-asioiden hoidossa ennen tukea selviytyi vajaa viidesosa keski- 

ja peruskoulun käyneistä äideistä sekä 4 % lukion käyneistä äideistä. (Taulukko 17.) 

 
 

Taulukko 17. Lastenhoidossa ja raha-asioissa selviytyminen ennen tukea peruskoulutuksen mukaan (%). 
 

  
 
N 

Peruskoulutus 
Keski- tai peruskoulu 
% 

 
Lukio 
% 

 
P-arvo  
(Mann Whitney U-testi) 

Lastenhoito 
Huonosti  
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 
Raha-asiat 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 

 
- 
9 
54 
63 
 
7 
11 
44 
63 

 
- 
23 
77 
100 
 
18 
26 
56 
100 

 
- 
4 
96 
100 
 
4 
7 
89 
100 

 
0.031 
 
 
 
 
0.004 
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Siviilisäädyllä oli  tilastollisesti merkitsevä yhteys lastenhoidossa selviytymiseen ennen 

tukea (p=0.01). Avo- tai avioliitossa olevat selviytyvät lastenhoidossa paremmin kuin 

naimattomat ja eronneet. (Taulukko 18.) 

 

Siviilisäädyllä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys myös raha-asioissa 

selviytymiseen ennen tukea (p=0.001). Suurin osa avo- tai avioliitossa olevista selviytyi 

raha-asioissa selvästi paremmin kuin eronneet ja naimattomat vastaajat. Vajaa kolmasosa 

naimattomista ja eronneista selviytyi huonosti raha-asioiden hoidossa. (Taulukko 18.) 
 

 

Taulukko 18. Lastenhoidossa ja raha-asioissa selviytyminen ennen tukea siviilisäädyn mukaan (%). 

 
  

 
 
N 

Siviilisääty 
Avo- tai 
avioliitto 
% 

 
Naimaton/ 
eronnut 
% 

 
P-arvo 
(Mann Whitney 
U-t) 

Lastenhoito 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 
Raha-asiat 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 

 
- 
9 
54 
63 
 
7 
11 
44 
63 

 
- 
8 
92 
100 
 
6 
13 
81 
100 

 
- 
36 
64 
100 
 
28 
36 
36 
100 

 

0.01 

 

 

0.001 

 

 

Perhemuodolla oli yhteys lastenhoidossa selviytymiseen ennen tukea (p=0.017). Suurin osa 

perheellisistä selviytyi lastenhoidossa hyvin. Yli puolet yksinhuoltajista vastasi myös 

selviytyneensä lasten kanssa hyvin jo ennen kotipalvelun tukea. (Taulukko 19.) 

 

Perhemuodolla oli yhteys myös raha-asioissa selviytymiseen ennen tukea (p=0.001). 

Perheellisistä suurin osa ja yksinhuoltajista reilu kolmannes selviytyi raha-asioiden 

hoidossa hyvin ennen kotipalvelun perhetyön tukea. Pienellä osalla perheellisistä ja vajaalla 

kolmanneksella yksinhuoltajista oli selviä vaikeuksia raha-asioiden hoidossa ennen tukea. 

(Taulukko 19.) 
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Taulukko 19. Lastenhoidossa ja raha-asioissa selviytyminen ennen tukea perhemuodon mukaan (%). 

 

 
 

 
 
 
N 

Perhemuoto 
Ydin- 
tai uusperhe 
% 

 
Yksin- 
huoltaja 
% 

 
P-arvo 
(Mann Whitney 
U-t) 

Lastenhoito 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 
Raha-asiat 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 

 
- 
9 
54 
63 
 
7 
11 
44 
63 

 
- 
8 
92 
100 
 
6 
11 
83 
100 

 
- 
33 
67 
100 
 
27 
40 
33 
100 

 
0.017 
 
 
 
 
0.001 

 

 

Puolison työtilanteella oli yhteys lastenhoidossa selviytymiseen ennen kotipalvelun tukea 

(p=0.001). Yrittäjien ja palkansaajien puolisot selviytyivät lastenhoidossa hyvin jo ennen 

kotipalvelun tukea. Myös ryhmään muu kuuluvien (opiskelijoiden, varusmiesten ja sairaan 

lapsen omaishoitajan) puolisot selviytyivät hyvin lastenhoidossa ennen tukea. (Taulukko 

20.)  

 

Puolison työtilanteella oli yhteys raha-asioissa selviytymiseen (p=0.015) ennen tukea. 

Ryhmään muu kuuluvien (opiskelijoiden, varusmiesten ja sairaan lapsen omaishoitajan) 

puolisot selviytyivät kaikki hyvin raha-asioissa ennen tukea. Suurin osa yrittäjien ja 

palkansaajien puolisoista selviytyi myös hyvin. Puolella työttömien tai lomautettujen 

puolisoista ja pienellä osalla palkansaajien puolisoista oli selviä vaikeuksia raha-asioiden 

hoidossa. (Taulukko 20.) 
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Taulukko 20. Lastenhoidossa ja raha-asioissa selviytyminen ennen tukea puolison työtilanteen mukaan (%). 
 
 
 
 

 
 
 
 
N 

 
 
Työnantaja/ 
yrittäjä 
% 

Puolison 
työtilanne 
Palkan-
saaja 
% 

 
 
Työtön/ 
lomautettu 
% 

 
 
Muu 
 
% 

 
 
P-arvo 
(Kruskal-
Wallis-t) 

Lastenhoito 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 
Raha-asiat 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 

 
- 
4 
45 
49 
 
3 
6 
39 
48 

 
- 
- 
100 
100 
 
- 
12 
88 
100 

 
- 
6 
94 
100 
 
6 
12 
82 
100 

 
- 
100 
- 
100 
 
50 
50 
- 
100 

 
- 
- 
100 
100 
 
- 
- 
100 
100 

 
0.001 
 
 
 
 
0.015 

 
 
 

 
Vastaajien iällä, ammatillisella koulutuksella, lasten lukumäärällä ja muulla tukiverkostolla 

ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä mihinkään selviytymistä ennen kotipalvelun 

perhetyön tukea mittaaviin summamuuttujiin.  

 
 
5.5.2 Taustamuuttujien yhteys selviytymiseen tuen jälkeen 

 

Perhemuodolla oli yhteys raha-asioissa selviytymiseen tuen jälkeen (p=0.032). Suurin osa 

perheellisistä ja vajaa puolet yksinhuoltajista selviytyi tuen jälkeen raha-asioiden hoidossa 

hyvin. Yli puolet yksinhuoltajista selviytyi raha-asioissa tyydyttävästi tuen jälkeen. 

(Taulukko 21.) 

 
Taulukko 21. Raha-asioissa selviytyminen tuen jälkeen perhemuodon mukaan (%). 
 
  

 
 
N 

 
Ydin- tai 
uusperhe 
% 

Perhemuoto 
Yksin- 
huoltaja 
% 

 
P-arvo (Mann 
Whitney U-t) 

 

Raha-asiat 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
hyvin 
Yht. 

 
- 
23 
40 
63 

 
- 
29 
71 
100 

 
- 
60 
40 
100 

 
0.032 

 

 
 

Vastaajan työtilanteella avunsaantihetkellä oli yhteys lastenhoidossa selviytymiseen tuen 

jälkeen (p=0.012). Kaikki kotihoidontuella kotona olevat äidit selviytyivät tuen jälkeen 

hyvin lastenhoidossa. Suurin osa äitiys- ja vanhempainlomalla olevista äideistä selviytyi 
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lastenhoidossa hyvin myös tuen jälkeen. Puolet työttömistä, lomautetuista tai 

sairauslomalla olevista äideistä koki selviytyvänsä hyvin lasten kanssa. (Taulukko 22.) 

 

Työtilanteella oli yhteys raha-asioissa selviytymiseen tuen jälkeen (p=0.019). Suurin osa 

äitiys- tai vanhempainlomalla olevista äideistä ja yli puolet kotihoidontuella olevista 

äideistä selviytyi hyvin raha-asioiden hoidossa tuen jälkeen. (Taulukko 22.) 
 
 
Taulukko 22. Lastenhoidossa ja raha-asioissa selviytyminen tuen jälkeen vastaajan työtilanteen mukaan (%). 
 
 
  

 
 
 
N 

Vastaajan 
työtilanne 
Äitiys- tai 
vanhempainlomalla
% 

 
 
Kotihoidon 
tuella 
% 

 
Työtön, 
lomautettu, 
sairauslomalla 
% 

 
P-arvo 
(Kruskal-
Wallis-t) 

Lastenhoito 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 
Raha-asiat 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 

 
- 
6 
57 
63 
 
- 
23 
40 
63 

 
- 
9 
91 
100 
 
- 
30 
70 
100 

 
- 
- 
100 
100 
 
- 
42 
58 
100 

 
- 
50 
50 
100 
 
- 
100 
- 
100 

 
0.012 
 
 
 
 
0.019 
 
 
 

 
 
Puolison työtilanteella oli yhteys (p=0.001) lastenhoidossa selviytymiseen kotipalvelun 

tuen jälkeen. Palkansaajien ja yrittäjien puolisot selviytyivät hyvin lastenhoidossa tuen 

jälkeen. Myös ryhmään muu kuuluvien (opiskelijoiden, varusmiesten ja sairaan 

lapsenomaishoitajan) puolisot selviytyivät kaikki hyvin lastenhoidossa. (Taulukko 23.) 

 

Puolison työtilanteella oli yhteys kodinhoidossa selviytymisessä tuen jälkeen (p=0.026). 

Yrittäjien puolisot selviytyivät kaikki kodinhoidossa hyvin tuen jälkeen. Ryhmään muu 

kuuluvien (opiskelijoiden, varusmiesten ja sairaan lapsen omaishoitajan) puolisoista suurin 

osa selviytyi hyvin kodinhoidossa tuen jälkeen. Myös suurin osa palkansaajien vaimoista 

selviytyi hyvin kodinhoidollisissa tehtävissä. Pieni osa palkansaajien vaimoista vastasi 

selviytyvänsä huonosti kodinhoidossa kotipalvelun perhetyön tuen jälkeen. (Taulukko 23.) 
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Taulukko 23. Lastenhoidossa ja kodinhoidossa selviytyminen tuen jälkeen puolison työtilanteen mukaan (%). 
 
 
 
 

 
 
 
 
N 

 
 
Työnantaja/ 
yrittäjä 
% 

Puolison 
työtilanne 
Palkan-
saaja 
% 

 
 
Työtön/ 
lomautettu 
% 

 
 
Muu 
 
% 

 
 
P-arvo 
(Kruskal-
Wallis-t) 

Lastenhoito 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 
Kodinhoito 
Huonosti 
Tyydyttävästi 
Hyvin 
Yht. 

 
- 
4 
45 
49 
 
1 
9 
39 
48 

 
- 
- 
100 
100 
 
- 
- 
100 
100 

 
- 
6 
94 
100 
 
3 
18 
79 
100 

 
- 
100 
- 
100 
 
- 
100 
- 
100 

 
- 
- 
100 
100 
 
- 
17 
83 
100 

 
0.001 
 
 
 
 
0.026 

 
 
 
Vastaajien iällä, perus- ja ammatillisella koulutuksella, lasten lukumäärällä ja muulla 

tukiverkostolla ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä mihinkään selviytymistä 

kotipalvelun perhetyön tuen jälkeen mittaaviin summamuuttujiin. 
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6. POHDINTA 

 

6.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuseettiset kysymykset jaetaan tiedonhankintaa ja tutkittavien suojaa koskeviin 

normeihin sekä tutkijan vastuuta tulosten soveltamisesta koskeviin normeihin. 

(Vehviläinen-Julkunen 1997.) Tutkimuksen eettiset kysymykset ovat erittäin tärkeitä 

silloin, kun tutkitaan inhimillistä toimintaa. Keskeinen seikka on se, että tutkimus on 

osallistujilleen vapaaehtoista, ja että he voivat keskeyttää tutkimuksen missä vaiheessa 

tahansa.  

Tähän tutkimukseen haettiin lupa Lahden kaupungin hyvinvointijohtaja Ulla Sepposelta. 

Kyselylomakkeen mukana seurasi saatekirje, jossa oli yleistä tietoa tutkimuksesta, sekä 

maininta tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja siitä, että tutkimukseen 

osallistuvilla oli mahdollisuus irtaantua tutkimuksesta sen missä vaiheessa tahansa. 

Kirjekuoret merkittiin havaintotunnuksella, jotta tutkimusjoukkoon valitut henkilöt eivät 

saaneet turhaan muistutusta kyselylomakkeen palauttamisesta. Uusintakysely postitettiin 

vain niille, jotka eivät olleet palauttaneet tutkimuslomaketta määräpäivään mennessä. Tässä 

tutkimuksessa tutkittavien anonymiteetti säilyy tutkimusraportissa, eikä yksittäisen 

vastaajan tietoja voida raportista tunnistaa. 

Tutkijan vastuulla on tulosten raportointi avoimesti ja rehellisesti (Vehviläinen-Julkunen  

1997). Tässä raportissa on kuvattu avoimesti ja rehellisesti se, mitä tutkimusaineistossa on 

tullut esille. Ainoastaan kyselylomakkeen toiseen avoimeen kysymykseen (kysymys 62) 

kirjoitettuja kommentteja ei ole raportoitu erikseen.  

Tutkimuksen ulkoiseen validiteettiin kuuluu tutkimustulosten yleistettävyys (Burns & 

Grove 1997, Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997). Tutkimuksen ulkoisen 

luotettavuuden lisäämiseksi tutkimusjoukon valinta tulee tehdä huolellisesti (Alkula, 

Pöntinen & Ylöstalo 1994). Tavoitteena oli harkinnanvaraisen näytteen avulla valita 

sellainen tutkimusjoukko, joka edustaisi mahdollisimman hyvin tavallisia kotipalvelua 

käyttäviä perheitä. Tutkimukseen valittiin perheitä, jotka olivat saaneet Lahden kaupungin 

kotipalvelun perhetyön ennaltaehkäisevää tukea vuosina 2004-2005. Valituilla perheillä ei 

ollut ongelmien pitkittymistä eikä lastensuojelullista taustaa. Valintamenetelmän 

heikkoutena voidaan pitää sitä, että vaikkakin sillä voidaan saada oikea kuva perusjoukosta, 

tulosten yleistäminen perusjoukkoon ei ole luotettavaa. (Alkula ym. 1994). Tässä 
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tutkimuksessa saadut tulokset ovat luotettavia vain tutkimusjoukossa. Koko perusjoukossa 

tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia. 

Tämän tutkimuksen lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 51. Tutkimuslomakkeita 

palautui yhteensä 66 ja näistä 63 valittiin lopulliseen aineistoon. Vastausprosentti oli 

alhainen, ja koska tutkijalla ei ollut vastaamatta jättäneiden tarkempia henkilötietoja, 

katoanalyysiä ei pystytty tekemään ja selvittämään millaiset äidit jättivät vastaamatta. 

Tutkimustulosten valossa voi syystä olettaa, että joukossa oli paljon äitejä, jotka eivät ole 

jaksaneet vastata kyselyyn. Joukossa saattoi olla myös äitejä, jotka kokivat olevansa 

huomion kohteena, ja sen vuoksi jättivät vastaamatta. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 

1997). Myös kirjekuoressa olleen havaintotunnuksen mainitsematta jättäminen on saattanut 

heikentää joidenkin vanhempien vastaushalukkuutta. Alhaiseen vastausprosenttiin on 

saattanut vaikuttaa myös se, että kyselylomakkeessa oli kohtia, joista monet vastaajat olivat 

selvinneet hyvin, eivätkä näin ollen motivoituneet vastaamaan. Myös alhainen 

vastausprosentti ja pieni otoskoko heikentävät tulosten luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkimuksen tekijä harkitsi aineiston keräämistä 

haastattelujen avulla. Haastattelusta tutkimusmenetelmänä luovuttiin, koska niiden 

suorittaminen olisi ollut ajallisesti mahdotonta. Tämä tutkimus tehtiin osana Päijät-Hämeen 

Hyvinvointineuvola-hanketta, jonka piti alun perin päättyä lokakuussa 2005. Hanke on 

saanut lisäaikaa joulukuun loppuun 2005 saakka. Tämä tieto ei ollut projektin 

työntekijöiden eikä tutkimuksen tekijän tiedossa tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. 

 

Tutkimuksen sisäinen validiteetti tarkoittaa mittarin kykyä mitata sitä asiaa, mitä sillä on 

tarkoituskin mitata (Hirsjärvi ym. 1996). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

millaista konkreettista tukea pienten lasten vanhemmat saivat arjessa selviytymiseen, 

millaista konkreettista tukea he tarvitsivat arjessa selviytymiseen, millainen yhteys saadulla 

konkreettisella tuella oli perheen arjessa selviytymiseen ja mitkä taustamuuttujat olivat 

yhteydessä arjessa selviytymiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty tutkimuslomake oli tutkijan itsensä laatima. Mittarissa 

käytetyt kysymykset perustuvat teoreettisesta viitekehyksestä nouseviin käsitteisiin ja 

niiden perusteelliseen operationalisointiin. Mukaan sisällytettiin kotimaisesta ja 

ulkomaisesta kirjallisuudesta esiin nousseet Suomen oloissa toteutettavat lapsiperheiden 

konkreettisen tuen muodot: lastenhoidossa, kotitöissä ja raha-asioiden hoidossa. Esiin 
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nousseet konkreettisen tuen muodot varmistettiin kotipalvelun työntekijöiden 

toimenkuvaan kuuluviksi. Kyselylomakkeen sisältöä arvioitiin yhdessä Päijät-Hämeen 

Hyvinvointineuvola-hankkeen projektityöntekijöiden ja Lahden kaupungin Lapsiperheiden 

kotipalvelun  kotipalveluohjaajan kanssa.  

 

Vastausaktiivisuuden lisäämiseksi avoin kysymys muusta mahdollisesta kotipalvelulta 

saatavasta käytännön tuesta (numero 62) olisi kannattanut muotoilla määrälliseksi. Nyt 

suurin osa äideistä ei ollut jaksanut vastata kysymykseen, ja nekin jotka olivat vastanneet 

ilmaisivat tarpeensa useimmiten parilla sanalla. Toinen avoin kysymys (numero 92) olisi 

myös kannattanut muotoilla määrälliseksi, koska nyt perheet saivat itse kirjata muut 

konkreettisen tuen antajat. Tuloksista ilmeni, että vain 3 % äideistä mainitsi isän 

konkreettisen tuen antajana. Tämän tutkimuksen sisäistä validiteettia heikentää se, että 

jotkut vastaajat olivat turhautuneita vastaamaan kysymyksiin, jotka eivät tuottaneet heille 

ongelmia.  

 

Tutkimuslomake olisi pitänyt laatia siten, että se olisi soveltunut yhtä hyvin kaikkien äitien 

vastattavaksi tai tutkimusjoukko olisi pitänyt muodostaa äideistä, joilla oli enemmän 

ongelmia mittarin sisältämissä asioissa. Voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa mittari ei 

tavoittanut kohdettaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkijan olisi pitänyt pitää lomaketta 

laatiessaan mielessä, että kotipalvelun asiakkaat ovat keskenään hyvin erilaisia (Kts s. 19). 

 

Lomake saattoi olla joidenkin vastaajien mielestä yksitoikkoinen, koska osa kysymyksistä 

esitettiin eri otsakkeiden alla neljään kertaan. Tutkijan olisi kannattanut vaihdella enemmän 

kysymysten sanamuotoja, ja siten motivoida äitejä vastaamaan. 

 

Tutkimusaineisto täytti kohtuullisen hyvin vaatimukset, joita valittujen tilastollisten 

menetelmien käyttö edellyttää. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta olisi ollut parempi, 

jos aineisto olisi ollut suurempi. Tutkija teki faktorianalyysin, vaikka aineisto oli pieni. 

Faktorianalyysissä havaintojen määrä saisi mielellään olla vähintään sata (Nummenmaa 

ym. 1997). Faktorianalyysissa muodostuneet faktorit olivat kuitenkin sisällöllisesti niin 

yhtenäisiä ja kuvaavia, että tutkija päätti jatkaa summamuuttujien muodostamista 

faktorianalyysin pohjalta. Joukossa oli muutama faktori, joiden muodostumista tutkija ei 

olisi osannut etukäteen arvioida. Tällainen oli muun muassa asioiminen kodin ulkopuolella, 
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jolle faktorille latautui kaikki kodin ulkopuolelle suuntautunut toiminta. Faktorianalyysin 

pohjalta muodostetut summamuuttujat saivat enimmäkseen hyvät Cronbachin alfa  

-kertoimet (0.47-0.91), joten mittaria voidaan pitää reliabiliteetiltaan varsin hyvänä. 

Alhaiset Cronbachin alfa -kertoimet saaneet kaksi summamuuttujaa sisällytettiin 

analyysiin, jotta mittari olisi mahdollisimman kattava. Faktorianalyysin avulla tutkija sai 

tietoa siitä, mitkä yksittäiset muuttujat kannatti jättää summamuuttujien ulkopuolelle. 

 

6.2 Tulosten tarkastelua 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaista konkreettista tukea pienten lasten 

vanhemmat ovat saaneet arjessa selviytymiseen lapsiperheiden kotipalvelulta, minkälaista 

konkreettista tukea he olisivat tarvinneet arjessa selviytymiseen, millainen yhteys saadulla 

konkreettisella tuella on lapsiperheen arjessa selviytymiseen ja mitkä taustamuuttujat ovat 

yhteydessä arjessa selviytymiseen.  

 

Taustatietojen perusteella tyypillinen kotipalvelun tukea saanut äiti oli 31-40-vuotias avio- 

tai avoliitossa oleva nainen. Hänellä oli useimmiten keski- tai peruskoulupohja ja 

opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinto. Hänellä oli yksi lapsi ja hän oli äitiys- tai 

vanhempainlomalla. Hänen puolisonsa työskenteli useimmiten kodin ulkopuolella 

palkansaajana tai yrittäjänä. Hän oli saanut tiedon lapsiperheiden kotipalvelusta neuvolan 

terveydenhoitajalta neuvolakäynnin yhteydessä. Yhteydenoton syynä oli useimmiten äidin 

väsymys tai masennus. Äiti otti yhteyttä kotipalveluun yleensä itse soittamalla tai käymällä 

kotipalvelutoimistossa. 

 

Perheiden tarpeet käytännön neuvoista vaihtelevat (Välimäki 2000). Suurin osa tähän 

tutkimukseen osallistuneista äideistä ei tarvinnut kotipalvelun perhetyöltä mitään 

lastenhoitoon liittyviä käytännön neuvoja. Tulos ei ole yhteneväinen Börjessonin ym. 

(2003) tulosten kanssa, joiden mukaan äidit kaipaavat runsaasti konkreettisia neuvoja 

imettämiseen, nukkumiseen ja itkuisuuteen liittyvissä asioissa lapsen ensimmäisen 

elinvuoden aikana. Ne äidit, jotka neuvoja tarvitsivat saivat niitä eniten rajojen 

asettamisessa lapselle, päivärytmin ylläpitämisessä, lapsen nukkumiseen ja syömiseen 

liittyvissä asioissa sekä sairaan lapsen hoidossa. Myös aiemmissa tutkimuksissa on 

havaittu, että lapsiperheillä on vaikeuksia rajojen asettamisessa (Välimäki 2000), 

päivärytmin pitämisessä samana (Turtiainen 1999, Harinen 2001, Tammentie ym. 2004), 
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lapsen syömiseen ja nukkumiseen liittyvissä asioissa (Börjesson ym., 2003) sekä sairaan 

lapsen hoidossa (Hentinen & Kyngäs 1995, Välimäki 2000). Äidit saattavat tukeutua 

tiedontarpeessaan ennemmin omaan äitiin (Cronin 2003), isovanhempiin (Tammentie ym. 

2004) ja muihin samassa elämäntilanteessa oleviin naisiin (Järvinen ym. 2000, Tammentie 

ym. 2004) kuin kotipalvelun työntekijään.  

 

Tässä aineistossa äidit olisivat tarvinneet enemmän tukea sairaan lapsen hoidossa kuin mitä 

kotipalvelulta saivat. Tämä tarve johtuu luultavasti siitä, että Lahden kaupungin 

kotipalvelun perhetyö ei hoida lyhytaikaisesti sairaita lapsia. Kotipalvelun perhetyön 

ajatuksena on,  että oma  vanhempi on sairaan lapsen ensisijainen ja paras hoitaja. Äidit 

kokivat saaneensa enemmän kuin tarpeeksi kotipalvelun tukea päivärytmin pitämisessä 

samana. Tämä saattaa johtua siitä, että kaikki vanhemmat eivät arvosta päivästä toiseen 

samanlaisena toistuvaa arkea, tai että tässä asiassa tukeminen on korostunut Lahden 

lapsiperheiden kotipalvelun työtavoissa. Kotipalvelun tuen jälkeen äidit selviytyivät sairaan 

lapsen hoidossa, päivärytmin ylläpitämisessä ja lapsen syömiseen liittyvissä asioissa 

paremmin kuin ennen tukea.  

 

Vanhemmat kokevat tilapäisen lastenhoitoavun jaksamista tukevana (Välimäki 2000). 

Tähän tutkimukseen osallistuneet äidit saivat perhetyöntekijöiltä runsaasti lastenhoitoapua, 

kun heillä oli omia kodin ulkopuolisia menoja. Perhetyöntekijät ulkoilivat paljon lasten 

kanssa ja loivat äideille mahdollisuuksia nukkua pois univelkoja ja siivota rauhassa. 

Väsyneiden ja masentuneiden äitien suuri määrä aineistossa selittänee sitä, että äidit 

olisivat tarvinneet merkitsevästi enemmän lastenhoitoapua nukkuakseen pois univelkoja 

päivällä. Lastenhoitoapua olisi kaivattu enemmän myös siihen, että äiti olisi saanut siivota 

rauhassa. 

 

Äidit kokivat saaneensa enemmän kuin tarpeeksi tukea lasten kanssa ulkoiluun. Tähän 

saattaa olla syynä se, että jotkut perheet eivät painota samalla tavalla lasten kanssa ulkoilun 

merkitystä, tai että tässä asiassa tukeminen on korostunut Lahden lapsiperheiden 

kotipalvelun työtavoissa. Kuitenkin tuen jälkeen äidit kokivat selviytyvänsä lasten kanssa 

ulkoilusta huomattavasti aiempaa paremmin. Tähän saattaa vaikuttaa se, että äidit 

huomasivat ulkoilun positiiviset vaikutukset lapseen ja perheen päivärytmin pysymiseen 

samana. 
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Kodinhoitajien apu kodin siistinä pitämisessä tuo helpotusta arkeen. (Harinen 2001.)  

Perheet saivat käytännön tukea kodinhoidollisiin tehtäviin jonkin verran. Eniten tukea 

saatiin kodin siisteydestä huolehtimiseen. Apua saatiin myös ruuan valmistamiseen ja 

vaatehuoltoon. Aiemmat tutkimukset vahvistavat tätä tulosta (Börjesson ym. 2000, Tarkka 

1996, Gjerdingen & Chaloner 1994, Harinen 2001). Kodinhoidossa auttamisen suureen 

tarpeeseen saattaa vaikuttaa vanha ajatus kotipalvelun työntekijästä siivoojana ja 

ruuanlaittajana. Edelleenkin monet perheet odottavat alustavasta selvityksestä huolimatta 

kotiinsa siivoojaa. (Rosenberg 2001.) Tässäkin aineistossa perheet olisivat tarvinneet 

huomattavasti enemmän käytännön tukea ruuanlaitossa kuin mitä perhetyöntekijältä saivat. 

Kotipalvelun tuen jälkeen äidit selviytyivät ruuanlaitossa ja kodin siistinä pitämisessä 

merkitsevästi aiempaa paremmin. 

 

Suurin osa äideistä ei ollut saanut eikä tarvinnut tukea raha-asioiden hoidossa. Kuitenkin 

aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että rahankäytön hallitseminen aiheuttaa vaikeuksia 

monissa perheissä (Harinen 2001, Turtiainen 1999) ja osa perheistä ei hyödynnä kaikkia 

lapsiperheille suunnattuja taloudellisia tukimuotoja (Turtiainen 1999). Tässä aineistossa 

pieni osa äideistä oli saanut perhetyöntekijältä käytännön tukea erilaisten hakemusten 

täyttämisessä, laskujen maksussa, rahankäyttöön liittyvissä asioissa sekä perheen talouden 

suunnittelussa. Tähän alhaiseen tuen saamiseen saattaa olla syynä se, että äidit eivät 

halunneet kertoa huonosta taloudellisesta tilanteesta perheen ulkopuoliselle henkilöille. 

Raha-asiat ovat perinteisesti perheen sisäisiä asioita eikä niistä kertominen, etenkään silloin 

kun niissä on vaikeuksia, ole helppoa. Raha-asioihin liittyviä vaikeuksia saatetaan pitää 

myös toisarvoisina oman väsymisen tai masennuksen rinnalla. Myös masennus itsessään 

saattaa aiheuttaa piittaamattomuutta raha-asioiden hoidossa. Kokonaisuutena arvioiden 

perheet selviytyivät raha-asioissa tuen jälkeen hieman aiempaa paremmin. Lahden 

lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät antavat perheille tarvittaessa apua talouden 

suunnitteluun. 

 

Perheillä on vaikeuksia asioimisessa ja liikkumisessa kodin ulkopuolella. Asioimisavusta 

hyötyvät erityisesti äidit, jotka hoitavat lapsia kotona. Jotkut vanhemmat pitivät arvossa 

sitä, että perhetyöntekijä lähti mukaan virastokäynnille. (Välimäki 2000.) Tässä aineistossa 

viidesosa äideistä sai perhetyöntekijältä käytännön tukea virastoissa asioidessaan. Äidit 

saivat tukea myös kaupassa käynnissä ja erilaisten lapsiperheille kuuluvien palveluiden 
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hyödyntämisessä. Äidit selviytyivät virastokäynneistä kotipalvelun tuen jälkeen selvästi 

aiempaa paremmin. 

 

Perheet olisivat tarvinneet enemmän tukea lapsiperheille suunnattujen palveluiden 

hyödyntämisessä kuin mitä lapsiperheiden kotipalvelulta saivat. Lapsiperheille 

suunnattujen palveluiden hyödyntäminen edellyttää vanhemmilta aktiivisuutta, ja sitä ei 

väsyneillä ja masentuneilla äideillä aina ole. Kotipalvelun tuen jälkeen äidit selviytyivät 

palveluiden hyödyntämisessä kuitenkin merkitsevästi aiempaa paremmin. 

 

Kotipalvelun perhetyöllä pyritään vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten 

verkostojen laajentamiseen. (Harinen 2001, Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä 2003.) 

Erilaiset vanhempainryhmät tarjoavat vanhemmille hyvän tilaisuuden sosiaalisten 

suhteiden luomiseen kodin ulkopuolelle. (Järvinen ym. 2000) Tässä aineistossa viidesosa 

äideistä oli saanut kotipalvelun tukea sosiaalisten suhteiden luomisessa kodin ulkopuolelle. 

Lahden alueella kotipalvelun perhetyöntekijät ovat järjestäneet perheille korttelitapaamisia, 

joissa on seurusteltu ja tehty yhdessä ruokaa. Kotipalvelun tuen jälkeen äidit selviytyvätkin 

ihmissuhteiden luomisessa merkitsevästi aiempaa paremmin. 

 

Tutkimukseen osallistuneilla äideillä oli keskimäärin 2.4 lasta. Lasten lukumäärällä ei tässä 

aineistossa ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä mihinkään muihin muuttujiin. Tässä 

aineistossa suurperheelliset olivat vähemmistönä kotipalvelun puoleen kääntyneiden äitien 

joukossa. Tämä seikka saattaa johtua siitä, että lapsiluku perheissä on Suomessa nykyään 

keskimäärin 1.8 lasta. Toisaalta 1-2-lapsisten perheiden suuri osuus (63 %) tässä 

aineistossa saattaa kertoa myös siitä epävarmuudesta, mitä äitiyden varhaisvaiheessa olevat 

äidit saattavat kokea. 

 

Korkea ikä ilman kokemusta ei suojaa arkielämän vaikeuksilta. Vanhemmuuden ja 

arkielämän ongelmia on niin nuorilla kuin vanhemmillakin ensi kertaa vanhemmiksi 

tulevilla. (Häggman-Laitila & Euramaa 2003.) Tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat 

samansuuntaisia. Vastaajien iällä ei ollut merkitseviä yhteyksiä arjessa selviytymiseen 

ennen ja jälkeen kotipalvelun tuen. Nuorempien naisten saattaa olla jopa helpompaa 

sopeutua vanhemmuuteen kuin iäkkäämpien, koska heillä ei ole niin vakiintuneita rutiineja 

ja rituaaleja (Kiehl & White 2003). Ikä ei suojaa äitejä myöskään väsymykseltä ja 

masennukselta. Tähän tutkimukseen osallistuneet 21-30-vuotiaat naiset olivat yhtä 
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väsyneitä ja masentuneita kuin 31-40-vuotiaat naiset. Tämä poikkeaa Börjessonin ym. 

(2003) tutkimuksen tuloksista, jossa 36-40-vuotiaat naiset olivat vähemmän väsyneitä kuin 

tutkimukseen osallistuneet nuoremmat äidit. 
 

Äitien konkreettisen tuen antajana on useimmiten oma kumppani tai äidin oma äiti (Tarkka 

ym. 2000, Börjessonin ym. 2003, Cronin 2003). Vain 3 % tähän tutkimukseen 

osallistuneista äideistä mainitsi puolison konkreettisen tuen antajana. Puolisoiden alhainen 

määrä konkreettisen tuen antajina saattaa selittyä sillä, että äidit pitivät kumppanin tukea 

itsestään selvyytenä, tai että kotipalvelun perhetyön asiakkaiksi hakeutuvat ne äidit, jotka 

eivät voi vaikeuksissaan tukeutua puolisoonsa. Monet äidit saavat heti ensimmäisen lapsen 

syntymän jälkeen runsaasti puolison tukea kotitöihin, mutta pikkuhiljaa avun määrä 

vähenee. Äitien osuus kotitöistä saattaa kasvaa jopa suuremmaksi kuin mitä se on ollut 

ennen lapsen syntymää. (Gjerdingen & Chaloner 1994.) Isien vähäiseen osallistumiseen 

saattaa olla syynä myös se, että pienten lasten isät lisäävät työtuntien määrää lapsen 

syntymän jälkeen. Miehiä tulisikin patistaa osallistumaan enemmän lasten- ja 

kodinhoitoon, jolloin naisten jaksaminen paranisi. (Väestöliitto 2004). 

 

Äidit, jotka saavat lähipiirin tukea suhtautuvat arkeen myönteisemmin (Rantala 2001). 

Vajaa puolet äideistä sai kotipalvelun lisäksi konkreettista tukea omilta tai puolison 

vanhemmilta. Tarkan ym. (2000) tutkimuksessa, joka käsitteli ensi kertaa äidiksi tulevien 

naisten selviytymistä 95 % äideistä mainitsi isovanhemmat sosiaalisen tuen antajana. On 

ilmeistä, että monilta kotipalvelun puoleen kääntyviltä äideiltä puuttuu omaisten ja ystävien 

muodostama tukiverkosto (Turtiainen 1999, Harinen 2001, Kangaspunta 2003). Ystävien ja 

sukulaisten tuen määrä on suurimmillaan heti ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen, mutta 

hiipuu merkittävästi siihen mennessä kun lapsi täyttää yhden vuoden. Tämä äidin 

hylkääminen tapahtuu usein vaiheessa, jolloin hänellä on kaikkein rankinta vauvan, 

kotitöiden ja mahdollisen päivätyön yhteensovittamisessa. (Gjerdingen & Chaloner 1994.) 

 

Perheen selviytyminen kuormittavassa elämäntilanteesta riippuu käytössä olevista sisäisistä 

ja ulkoisista voimavaroista (Pelkonen 1994). Tässä aineistossa perheiden selviytyminen 

parani kotipalvelun perhetyön tuen jälkeen kaikissa lapsenhoitoon, kodinhoitoon ja raha-

asioiden hoitoon liittyvissä asioissa. Tähän on yhtenä syynä varmasti se, että Lahden 

kaupungin lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus perheisiin on parempi kuin monilla 

muilla paikkakunnilla Suomessa. Perheiden tilanteisiin voidaan puuttua jo siinä vaiheessa, 
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kun ongelmat eivät ole vielä pahasti kärjistyneet. Sosiaalisen tuen oikealla ajoituksella on  

sen vaikuttavuuden kannalta suuri merkitys. Liian varhaisessa vaiheessa annettu tuki 

saattaa johtaa vääränlaiseen riippuvuuteen. (Kumpusalo 1991.) Tässä aineistossa aiemmin 

tukea saaneilla perheillä oli selvästi enemmän vaikeuksia kuin ennen tukea saamattomilla 

perheillä. Kyseessä saattaa olla ongelmien kasaantuminen tai vääränlaisen riippuvuuden 

syntyminen. 

 

Tämän aineiston taustatietojen tarkastelu vahvistaa jo aiemmin esiin tullutta jaottelua 

lapsiperheiden kotipalvelun puoleen kääntyneiden perheiden ominaispiirteistä. Perheet 

voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. 1. Perheet, joiden elämänhallinta on korkea, mutta 

jotka tarvitsevat lastenhoitoapua äidin kodin ulkopuolisen menon takia. 2. Säännöllistä 

tukea väliaikaisesti tarvitsevat äidit. Nämä äidit kärsivät usein synnytyksen jälkeisestä 

masennuksesta ja väsymyksestä tai heillä on muuten vaikeuksia selviytyä arjessa pienten 

lasten kanssa. 3 Perheet, jotka tarvitsevat jatkuvaa tukea. Näissä perheissä on vaikeuksia 

päivärytmin ylläpitämisessä, kodin siivouksessa ja rajojen asettamisessa lapselle. (Harinen 

2001,  Rosenberg 2001.) 
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6.3 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimushaasteet 

 

Tulosten mukaan isien osallistumisessa perheen arkeen on parantamisen varaa.  

Sosiaalitoimen ja terveystoimen tulisi ottaa huomioon tämä isien alhainen osallistuminen 

lapsiperheiden arjen pyörittämiseen ja yrittää aktivoida heitä osallistumaan perheen arkeen 

aiempaa enemmän. Tämä on haaste sekä neuvolan että kotipalvelun henkilökunnalle. 

Tähän tutkimukseen osallistuneista äideistä puolet saivat käytännön tukea omilta tai 

puolison vanhemmilta. Luku on alhainen verrattuna moniin muihin tutkimuksiin. 

Työntekijät voisivat kartoittaa jo raskausaikana äidin tukiverkostoa, ja ryhtyä tarvittaessa 

toimenpiteisiin yhdessä äidin kanssa verkoston laajentamiseksi. 

 

Monet äidit tuntevat itsensä yksinäisiksi kotona lapsia hoitaessaan ja heillä on vaikeuksia 

sosiaalisten suhteiden luomisessa kodin ulkopuolelle. Pahimmillaan tämä yksinäisyys 

saattaa johtaa eristäytymiseen muista ihmisistä. Tämä on haaste sosiaali- ja terveystoimelle 

sekä kolmannelle sektorille järjestää näille äideille mahdollisuuksia kokoontua yhteen ja 

tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia äitejä. 

 

Etelä-Suomen lääninhallitus on antanut suosituksen, että kuntien tulisi lisätä lapsiperheiden 

kotipalvelua. Perheiden tietoisuutta kotipalvelun mahdollisuudesta tulisi lisätä, vaikkakaan 

sitä ei kaikilla paikkakunnilla edes ole tarjolla. Päättäjien tulisi ottaa huomioon 

kotipalvelun suuri tarve pikkulapsivaihetta elävissä perheissä. Edelleenkin kotipalvelun 

työntekijöitä pidetään useissa yhteyksissä siivoojina ja ruuanlaittajina, vaikka heidän 

työnkuvansa on monipuolistunut sitten kodinhoitajan virkanimikkeen. Alan opiskelijoiden 

ja työntekijöiden arvostusta tulisi lisätä. Näin alalle saataisiin uusia opiskelijoita ja jo 

valmistuneet ja työssä olevat sitoutuisivat omaan työhönsä. Ammatin huono arvostus 

heikentää työntekijöiden viihtyvyyttä ja pysyvyyttä ammatissa. 

 

Jatkossa olisi myös mielenkiintoista saada tietää, miten peruskoulutuksen jälkeinen 

koulutus ja työelämässä vietetyt vuodet vaikuttavat äitien kotona jaksamiseen. Miten 

aiemmin elämänsä hyvin hallinneet uraäidit viihtyvät kotona, jossa eletään pienten lasten 

tarpeiden ja rytmin mukaisesti, johon äidit eivät välttämättä pysty vaikuttamaan. Ja 

siirtävätkö tehokkaat, suorituskeskeiset äidit toimintamallinsa myös suhteessa omiin 

lapsiinsa, kodinhoitoon ja puolisoonsa. Ja jos siirtävät, miten tämä tehokkuusajattelu 

vaikuttaa äidin kokemukseen selviytymisestä ja jaksamisesta. 
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Perheen selviytyminen kuormittavassa elämäntilanteessa on yhteydessä ulkoisiin, mutta 

myös vanhempien sisäisiin voimavaroihin. Olisi mielenkiintoista selvittää millaisia 

ongelmanratkaisukeinoja sellaisilla vanhemmilla on käytössään, jotka selviytyvät pienten 

lasten kanssa arjessa ilman perheen ulkopuolista apua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

63
 

 

LÄHTEET:  

Alkula, T., Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset 

menetelmät. WSOY, Helsinki. 

Anttonen, A. 1989. Valtiollisesta yhteisölliseen sosiaalipolitiikkaan. Sosiaaliturvan 

keskusliitto. Helsinki. 

Burns, N. & Grove, S.K. 1997. The Practise of nursing research. Conduct, critique & 

utilization. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 

Börjesson, B., Paperin, C. & Lindell, M. 2003. Maternal support during the first year of 

infancy. Journal of Advanced Nursing. 45 (6), 588-594. 

Cobb, S. 1976. Social Support and Health Through the Life Course. In Riley, M.W. (Ed.) 

Aging from Birth to Death. Interdisciplinary Perspectives. Westview Press, Colorado. 93-

106.  

Cohen, S. & Syme, L.S. 1985. Social support and health. Academic Press, USA.  

Cronin, C. 2003. First-time mothers – identifying their needs, perceptions and experiences. 

Journal of Clinical Nursing. 12 (2), 260-267.  

Forde, H., Lane, H., McCloskey, D., McManus, V. & Tierbey, E. 2004. Link Family 

Support - an evaluation of an in-home support service. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing. 11, 698-704.  

Furu, S-L. 1997. Vanhemmuuteen kasvaminen ja kasvun tukeminen. Ylihoitajalehti 25 (4), 

9-14.  

Gjerdingen, D. & Chaloner, K. 1994. Mothers’ Experince with Household Roles and Social 

Support During the First Postpartum Year. Women & Health. 21(4), 57-74.  

Gupton, A. 1995. The Canadian Perspective on Postpartum Home Care. Journal of 

Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing. 24 (2), 173-179. 

Harinen, S. 2001. Sosiaalityöntekijänä kotipalvelun perhetyön projektissa. Helsingin 

kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 9. 

Heikkilä, T. 1998. Tilastollinen tutkimus. Edita, Helsinki. 



   

 

64
 

 

Heller, A. 1984. Everyday life. Routledge & Kegan Paul, London. 

Hentinen, M. & Kyngäs, H. 1995. Vanhempien voimavarat hoitoon ja kasvatukseen: 

Kyselytutkimus pitkäaikaisesti sairaiden lasten vanhemmille. Hoitotiede 7 (1), 12-21.  

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki. 

Hoikkala, T. 1993. Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus? Gaudeamus, Helsinki. 

House, J. 1981. Work, Stress and Social Support. Reading, Mass. Addison-Wesley 

Publishing CO. 

Häggman-Laitila, A. 2003. Early support needs of Finnish families with small children. 

Journal of Advanced Nursing. 41 (6), 595-606. 

Häggman-Laitila, A. & Euramaa, K-I. 2003. Finnish Families’ Need for Special Support as 

Evaluated by Public Health Nurses Working in Maternity and Child Welfare Clinics. 

Public Health Nursing. 20 (4), 328-338.  

Ikonen, T.H. 2000. Tuhkasta uusi elämä. Selviytymisen teoreettiset ja käytännölliset 

lähtökohdat. Yliopistopaino, Helsinki.  

Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2003. 2004. Itä-Suomen lääninhallituksen toimialan 

peruspalvelujen arviointi. 94. 

Jallinoja, R. 2000. Perheen aika. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.  

Juntunen, J. & Krats, S. 1997. Perhe tutkimuksen puristuksessa. Jyväskylän yliopiston 

perhetutkimusyksikkö. Julkaisuja 6. 

Järvinen, R., Tarkka, M-T., Åstedt-Kurki, P. & Paavilainen, E. 2000. Helpotusta pienten 

lasten perheiden arkeen: kokemuksia lastenneuvolan vanhempainryhmistä. Hoitotiede 5, 

270-279.  

Kahn, R.L. 1979. Aging and Social Support. In Riley, M.W. (Ed.) Aging from Birth to 

Death. Interdisciplinary Perspectives. Westview Press, Colorado. 77-91.  

Kangaspunta, R. 2003. Neuvola voisi olla tärkeä perheen psykososiaalisen hyvinvoinnin 

tukija. Suomen lääkärilehti. 25-26, 2900-2901. 



   

 

65
 

 

Kiehl, E.M. 2003. Maternal adaptation during childbearing in Norway, Sweden and the 

United States. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 17. 96-103 

Kumpusalo, E. 1991. Sosiaalinen tuki, huolenpito ja terveys. Sosiaali- ja terveyshallitus. 

Raportteja 8.  

Lazarus, R.S. & Folkman, S. 1984. Stress, Appraisal and Coping. Springer Puplishing 

Company, New York.  

Metsämuuronen J., 2002. Tilastollisen päättelyn perusteet. International Methelp. 33. 
Miller, B. & Sollie, D. 1986. Normal Stresses during the Transition to Parenthood. 

Teoksessa: Coping with Life Crises. Plenum Press, New York. 

Moos, R.H. & Schaefer, J.A. 1986. Life Transitions and Crises. A Conseptual Overview. 

Coping with Life Crises. Plenum Press, New York. 3-28. 

Morgan, M., Matthey, S., Barnett, B. & Richardson, C. 1997. A group programme for 

postnatally distressed women and their partners. Journal of Advanced Nursing. 26 (5), 913-

920.  

Nummenmaa, T., Konttinen, R., Kuusinen, J. & Leskinen, E. 1997. Tutkimusaineiston 

analyysimenetelmä. WSOY, Porvoo. 

Paavilainen, R. & Åstedt-Kurki, P. 1995. Vauva perheen arkielämän muuttajana – muutos 

oletettua suurempi. Terveydenhoitaja 7, 19-21, 27. 

Paunonen, M. 1999. Suomalaisen perheen rakenteet ja perheiden toiminnan vaikutus 

perheenjäsenten terveyteen. Teoksessa: Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. Perhe 

hoitotyössä – teoria, tutkimus, käytäntö. WSOY, Helsinki. 66. 

Peltonen, R. 1994. Sosiaalinen tuki, elämänhallinta ja koettu terveys keski-ikäisillä naisilla. 

Socialpolitiska institutionen. Åbo Akademi.  

Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä 2003. 2004. Etelä-Suomen läänin julkaisuja. 78.  

Raitanen, M. 1996. ”He eivät osaa tehdä edes ruskeaa kastiketta”. Diskurssianalyysi 

uusavuttomuudesta. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita. 96.  

Rantala, A. 2001. Arjessa selviytyminen vammaisen lapsen perheessä. Kuntoutus. 2, 26-34. 

Roos, J-P. 1983. Yhteiskunnan muutos ja arkielämä. Tiede ja edistys. 3, 6-15. 



   

 

66
 

 

Ronnby, A. 1986. Sosiaalityön perustelut. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki. 

Rosenberg, E. 2001. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 5.  

Rönkä, A. 1994. Nuoren aikuisen sosiaalinen selviytyminen. Teoksessa Heikkilä Matti, 

Vähätalo Matti (toim.) Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus. 

Tammer-Paino, Tampere. 149-168. 

Salmi, M. 1991. Ajatteletko arkena? Arkielämä ja tietoisen toiminnan mahdollisuus. 

Sosiologia. 4, 237-249.  

Sariola, S. 2003. Kotikäynnit kunniaan ja ”vertaisryhmiä” uusille vanhemmille. Työryhmä 

toisi neuvoloihin perhetyöntekijöitä. Suomen Lääkärilehti. 10,  1150. 

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2002. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle lasten ja 

nuorten hyvinvoinnista. Julkaisuja 12.  

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2003. Kansallinen sosiaalialan kehittämisprojekti.  

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2003. Tiedote 80. 

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2004. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas 

työntekijöille. Oppaita 14. 

Stewart, M.J. 1989. Social support: Diverse theoretical perspectives. Social Science 

Medicine. 12, 1275-1282. 

Taajamo, T. 2003. Hyvinvointineuvola-hankkeen alkutaival. Konseptin jäsentyminen 

ekspansiivisessa oppimisprosessissa. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Helia. 

Tahkokallio, K. 2001. Kotipesän lämpöä etsimässä. Kirja vanhemmuudesta, rakkaudesta ja 

rajoista. WSOY, Helsinki. 

Tak, Y.R. & McCubbin, M. 2002. Family stress, perceived social support and coping 

following the diagnosis of a child’s congenital heart disease. Journal of Advanced Nursing. 

39 (2), 190-198. 

Tammentie, T., Paavilainen, E., Åstedt-Kurki, P. & Tarkka M-T. 2004. Family dynamics of 

postnatally depressed mothers – discrepancy between expectations and reality. Journal of 

Clinical Nursing. 13 (1), 65-74.  



   

 

67
 

 

Tarkka, M-T. 1996. Äitiys ja sosiaalinen tuki. Ensisynnyttäjän selviytyminen äitiyden 

varhaisvaiheessa. Acta universitatis Tamperensis ser A vol. 518. Vammalan Kirjapaino Oy, 

Vammala. 

Tarkka, M-T., Paunonen, M., Laippala, P. 2000. First-time Mothers and child care when 

the child is 8 months old. Journal of Advanced Nursing. 31 (1), 20-26. 

Taskinen, S. 2002. Lasten ja lapsiperheiden palvelut. Kirjassa Heikkilä Matti, Parpo Antti 

(toim.). Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES. Raportteja 268, 

60-75.  

Tilastokeskus. 2005. Suomalaiset perheet vuonna 2003. 

http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/vaesto_perheet.html 17.2.2005 

Turkki, K. 1994. Kotitalous-oppiaineen teoreettiset perusteet. Teoksessa Aho, Kaarina 

(toim.) Elämyksiä ja elämisen taitoja: Kotitalouden opetussuunnitelma-ajatuksen 

uudistuminen. Opetushallitus. 7-33. 

Turkki, K. 1999. Kotitalousopetus tienhaarassa. Teknisistä taidoista kohti arjen hallintaa. 

Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Yliopistopaino, Helsinki. 

Julkaisuja. 2. 

Turtiainen, P. 1999. Lähiöprojektin perhetyö: lastensuojelua vai yhdyskuntatyötä. 

Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 3. 

Tähtinen, J. & Kaljonen, A. 1996. Tilastollisen analyysin perusteita kasvatustieteellisessä 

tutkimuksessa. Turun opettajankoulutuslaitos. Turku. 

Uutela, A. 1992. Elämänhallinta ja terveys. Teoksessa Karisto Antti, Lahelma Eero, 

Rahkonen Ossi. Terveyssosiologia. 171-182. 

Vehviläinen-Julkunen, K. & Paunonen M. 1997. Hoitotieteellisen tutkimuksen etiikka. 

Teoksessa: Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 

WSOY, Helsinki. 206-214. 

 Välimäki, T. 2000. Auttaako Lapsiperhe-projekti? Haastattelututkimus perheille. 

Opinnäytetutkielma. Preventiivisen hoitotieteen koulutus. Kuopion yliopisto.  

http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/vaesto_perheet.html


   

 

68
 

 

Väestöliitto. 1998. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma.  

http://www.vaestoliitto.fi/mikaonvaestoliitto/rakennesivut/perhepolitiikka_frameset.htm 

17.2.2005 

Väestöliitto. 2004. Väestöpoliittinen ohjelma 2004. 

http://www.vaestoliitto.fi/mikaonvaestoliitto/rakennesivut/vaestopolitiikka_frameset.htm 

17.2.2005 

Åstedt-Kurki, P., Hopia, H. & Vuori, A. 1999. Family health in everyday life: qualitative 

study on well-being in families with children. Journal of Advanced Nursing. 29 (3), 704-

711.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vaestoliitto.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/mikaonvaestoliitto/rakennesivut/vaestopolitiikka_frameset.htm


69



   

 

70
 

 

LIITE 2. Kyselylomakkeen saatekirje 

 

HYVÄ LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUA SAANUT VANHEMPI!  

 

Sinä, joka hoidat lasta tai lapsia kotona ja olet saanut tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua. 

 

Opiskelen Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksella terveystieteiden maisteriksi. Teen 

tutkimusta lapsiperheiden saamasta konkreettisesta tuesta ja arjessa selviytymisestä. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, millaista konkreettista tukea pienten lasten vanhemmat 

ovat saaneet lapsiperheiden kotipalvelulta sekä minkälaista konkreettista tukea perheet olisivat 

mielestään tarvinneet. 

 

Lapsiperheiden kotipalvelua saaneet vanhemmat ovat itse parhaita asiantuntijoita arvioimaan 

saamansa tuen merkitystä omassa arjessa. Siksi on tärkeää, että juuri Sinä voisit osallistua tähän 

tutkimukseen. Vastaamalla kyselylomakkeeseen autat kehittämään kotipalvelun perhetyötä 

enemmän perheiden tarpeet huomioivaksi.  

 

Tässä tutkimuksessa tietoa kerätään kyselylomakkeella Lahden kaupungin alueella niiltä perheiltä, 

jotka ovat viimeisen vuoden aikana saaneet lapsiperheiden kotipalvelua.  

Kyselylomakkeiden postittamisesta vastaa Lahden kaupungin lapsiperheiden kotipalvelu. 

Täytetty lomake palautuu ohessa olevalla palautuskuorella opinnäytetyön tekijälle.  

Kyselylomakkeet käsitellään nimettöminä ja kaikki antamanne tiedot käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti. Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Jos sinulla on jotain tutkimukseen 

liittyvää kysyttävää, voit kirjoittaa tai soittaa opinnäytetyön tekijälle. 

 

Palautathan lomakkeen viimeistään 24.4.2005 mennessä. 

 

Kiitos Sinulle ajastasi. Hyvää kevään jatkoa! 

Ystävällisin terveisin, 

Eija Niemeläinen 
TtM-opiskelija 
 
Tampereen yliopisto 
Lääketieteellinen tiedekunta 
Hoitotieteen laitos 
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LIITE 3. 
KYSELYLOMAKE LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUA SAANEILLE PERHEILLE  
                                                                                                                                      

 
Rengasta oikea vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. Jos olet saanut lapsiperheille suunnattua 
kotipalvelua useita eri kertoja, vastaa viimeisimmän kerran mukaan. 
 
TAUSTATIEDOT 
 1. Mikä on sukupuolesi?  

1 Mies  
2 Nainen  

2. Mikä on syntymävuotesi?____________________  
 
3. Mikä on peruskoulutuksesi?  

1 Kansa- tai kansalaiskoulu  
2 Keskikoulu- tai peruskoulu  
3 Lukio  
4 muu, mikä?_______________________________ 

 
4. Mitä muuta koulutusta sinulla on? Rengasta korkein suorittamasi tutkinto. 
  

1 Ammatti- tai muita kursseja  
2 Koulutason tai toisen asteen ammatillinen tutkinto  
3 Opistoasteen tutkinto  
4 Ammattikorkeakoulututkinto  
5 Yliopistotutkinto  
6 Ei ammattikoulutusta  
7 muu, mikä?_______________________________ 

 
5. Millainen oli työtilanteesi, kun sait kotipalvelun tukea? Olitko tuolloin 
 

1 äitiyslomalla tai isyyslomalla 
2 vanhempainlomalla  
3 kotihoidontuella kotona lapsia hoitamassa  
4 työtön tai lomautettu  
5 opiskelija  
6 muu, mikä?_______________________________ 

 
Vastaa seuraavaan kysymykseen vain, jos elät parisuhteessa. Muuten siirry kohtaan 7. 
6. Millainen oli puolisosi työtilanne, kun saitte kotipalvelun tukea? Oliko hän tuolloin 
  

1 työnantaja tai itsenäinen yrittäjä  
2 työssä kodin ulkopuolella palkansaajana  
3 työtön tai lomautettu  
4 opiskelija  
5 työkyvyttömyys- tai sairauseläkkeellä  
6 varusmiespalveluksessa  
7 muu, mikä?_______________________________ 
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Rengasta oikea vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. Jos olet saanut lapsiperheille suunnattua 
kotipalvelua useita eri kertoja, vastaa viimeisimmän kerran mukaan. 
 
7. Millainen oli  siviilisäätysi, kun sait kotipalvelun tukea? Olitko tuolloin 
    

1 avioliitossa 
2 avoliitossa 
3 naimaton  
4 eronnut tai asumuserossa  
5 leski  
6 muu, mikä? ___________________________________________ 

 
8. Montako jäsentä perheeseesi kuuluu sinä mukaan lukien? _______________________________________________ 
 
9. Lasten iät nuorimmasta vanhimpaan ovat ____________________________________________________________ 
 
10. Millainen oli perhemuotosi, kun sait kotipalvelun tukea? 
 

1 Ydinperhe (äiti, isä ja yhteiset lapset) 
2 Uusperhe 
3 Yksinhuoltaja  
4 muu, mikä?____________________________________________ 

 
 
YHTEYDENOTTO LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUUN 
 
11. Keneltä kuulit mahdollisuudesta saada kotipalvelun perhetyötä? 
 

1 Neuvolasta 
2 Tuttavalta 
3 Ystävältä 
4 Tiesin jo entuudestaan perhetyöstä 
5 Sanomalehdestä 
6 muualta, mistä?_________________________________________ 

 
12. Minkä vuoksi otit yhteyttä perhetyöntekijään? 
 

1 Väsymys 
2 Masennus 
3 Äkillinen sairastuminen 
4 Vaikeudet arjessa selviytymisessä 
5 Raskaus 
6 Synnytys 
7 muu, mikä?___________________________________________ 

13. Miten otit yhteyttä perhetyöntekijään?  
1 Itse soittamalla  
2 Terveydenhoitaja otti yhteyttä puolestani  
3 Sosiaalihoitaja otti yhteyttä puolestani 
4 muuten, miten?________________________________________ 

 
 
14. Oletko aiemmin saanut lapsiperheiden kotipalvelun tukea? 
 

1 Kyllä 
2 En 

 
15. Monesko kerta tämä oli, kun sait kotipalvelun tukea? __________________________________________________ 

          
 



   

 

73
 

 

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELULTA SAATU KÄYTÄNNÖN TUKI 
 

Seuraavassa on joukko kysymyksiä. Sinua pyydetään arvioimaan,  
a. missä määrin olet saanut kotipalvelulta käytännön tukea erilaisissa lapsiperheen arkeen liittyvissä asioissa. 
 
b. missä määrin olisit tarvinnut kotipalvelulta käytännön tukea erilaisissa lapsiperheen arkeen liittyvissä 
asioissa. Rengasta kunkin kysymyksen kohdalla yksi vaihtoehto, joka parhaiten vastaa käsitystäsi asiasta.  
 

                                                Vaihtoehdot ovat: 
                                                                                             1= en ollenkaan  

        2= vähän  
                  3= sopivasti / jonkin verran 

                                 4= paljon 
                                5= erittäin paljon 

                                            
 

       a.  Missä määrin sait                                b. Missä määrin olisit  
            käytännön tukea                tarvinnut käytännön 

               tukea 
 

16. pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoidossa?        1       2       3       4       5 39.      1       2       3       4       5 
17. sairaan lapsen hoidossa?   1       2       3       4       5 40.      1       2       3       4       5  
18. rajojen asettamisessa lapselle?  1       2       3       4       5 41.      1       2       3       4       5 
19. lapsenhoidossa, jos sinulla on ollut  1       2       3       4       5 42.      1       2       3       4       5 
      kodin ulkopuolinen meno?  
20. lapsen kanssa ulkoiluun?   1       2       3       4       5      43.      1       2       3       4       5 
21. lapsen viemisessä hoitoon esim. terapiaan?  1       2       3       4       5      44.      1       2       3       4       5   
22. lapsenhoidossa, että olet voinut siivota?  1       2       3       4       5      45.      1       2       3       4       5   
23. lapsenhoidossa, että olet voinut nukkua?  1       2       3       4       5 46.      1       2       3       4       5   
24. lapsen nukkumiseen liittyvissä asioissa?  1       2       3       4       5     47.      1       2       3       4       5   
25. lapsen syömiseen liittyvissä asioissa?  1       2       3       4       5      48.      1       2       3       4       5   
26. ruuan valmistamisessa perheelle?  1       2       3       4       5     49.      1       2       3       4       5   
27. päivärytmin pitämisessä samana?  1       2       3       4       5      50.      1       2       3       4       5   
28. kodin siisteydestä huolehtimisessa?  1       2       3       4       5      51.      1       2       3       4       5   
29. kaupassa käynnissä?   1       2       3       4       5      52.      1       2       3       4       5   
30. vaatteiden pesussa ja huoltamisessa?  1       2       3       4       5      53.      1       2       3       4       5   
31. kodin pienissä korjauksissa?  1       2       3       4       5      54.      1       2       3       4       5   
32. eri virastoissa asioimisessa?   1       2       3       4       5      55.      1       2       3       4       5  
33. erilaisten hakemusten täyttämisessä?  1       2       3       4       5 56.      1       2       3       4       5   
34. rahankäyttöön liittyvissä asioissa?  1       2       3       4       5              57.      1       2       3       4       5   
35. perheen talouden suunnittelussa?  1       2       3       4       5     58.      1       2       3       4       5  
36. laskujen maksussa ajallaan?   1       2       3       4       5      59.      1       2       3       4       5   
37. sosiaalisten suhteiden luomisessa? 1       2       3       4       5      60.      1       2       3       4       5   
38. lapsiperheille suunnattujen palvelujen      1      2       3        4       5      61.      1      2       3       4       5   

   hyödyntämisessä? 
 
 

62. Mitä muuta käytännön tukea toivoisit lapsiperheiden kotipalvelulta?   

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 



   

 

74
 

 

ARJESSA SELVIYTYMINEN ENNEN JA JÄLKEEN KOTIPALVELULTA SAADUN TUEN 

 
Sinua pyydetään arvioimaan, miten hyvin selviydyit seuraavista lapsiperheen arkeen liittyvistä tehtävistä. 
a. ennen kotipalvelun tukea          b. kotipalvelun tuen jälkeen  
 
Rengasta kunkin kysymyksen kohdalla yksi vaihtoehto, joka parhaiten vastaa käsitystäsi asiasta.  
                                              

                                     Vaihtoehdot ovat: 
                   1= erittäin huonosti 
                   2= huonosti 

                       3= tyydyttävästi 
                                     4= hyvin                        
                                     5= erittäin hyvin 

                                     

a. Miten selviydyit                                  b. Miten selviydyit                        
                                                                                   ennen tukea                                                tuen jälkeen 

 
63. lapsen puhtaudesta huolehtiminen 1       2        3         4        5 81.      1       2       3       4       5 
64. lapsen kanssa ulkoilu   1       2        3         4        5 82.      1       2       3       4       5 
65. sairaan lapsen hoitaminen   1       2        3         4        5 83.      1       2       3       4       5 
66. lapsen nukuttaminen   1       2        3         4        5 84.      1       2       3       4       5 
67. lapsen syöttäminen   1       2        3         4        5 85.      1       2       3       4       5         
68. rajojen asettaminen lapselle   1       2        3         4        5 86.      1       2       3       4       5 
69. päiväohjelman pitäminen samana  1       2        3         4        5 87.      1       2       3       4       5 
70. ruuan valmistaminen perheelle  1       2        3         4        5 88.      1       2       3       4       5 
71. kodin siisteydestä huolehtiminen 1       2        3         4        5 89.      1       2       3       4       5 
72. kaupassa käyminen   1       2        3         4        5 90.      1       2       3       4       5         
73. vaatteiden peseminen ja huoltaminen 1       2        3         4        5 91.      1       2       3       4       5         
74. kodin pienet korjaukset  1       2        3         4        5 92.      1       2       3       4       5 
75. erilaisten hakemusten täyttäminen  1       2        3         4        5 93.      1       2       3       4       5         
76. eri virastoissa asioiminen  1       2        3         4        5 94.      1       2       3       4       5 
77. perheen talouden suunnitteleminen 1       2        3         4        5 95.      1       2       3       4       5 
78. laskujen maksaminen ajallaan  1       2        3         4        5 96.      1       2       3       4       5 
79. lapsiperheiden palvelujen hyödyntäminen 1       2        3         4        5 97.      1       2       3       4       5 
80. sosiaalisten suhteiden luominen 1       2        3         4        5 98.      1       2       3       4       5 
      kodin ulkopuolelle 
 
  
 
99. Keneltä muulta olet saanut käytännön tukea? Jos olet saanut, niin millaista? Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kiitokset sinulle vaivannäöstäsi. Hyvää kevään jatkoa! 
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LIITETAULUKKO 1. Aikaisempia tutkimuksia sosiaalisesta tuesta.  1(2) 
 
 
 

 
Tutkija, 
tutkimusvuosi 

Tutkimuksen aihe ja 
tarkoitus 

Aineisto ja 
tutkimusmenetelmä 

Keskeiset tulokset 

Hentinen Maija, 
Kyngäs Helvi, 1994  

Selvittää vanhempien 
voimavaroja pitkäaikaisesti 
sairaan lapsen hoitoon ja 
kasvatukseen. 

N=189, kyselylomake. Suurin osa vanhemmista 
arvioi omaavansa 
riittävästi tietoja sairaan 
lapsen hoitamisesta. 
Saadun konkreettisen 
tuen määrää pidettiin 
riittämättömänä. 

Paavilainen Riitta, 
Åstedt-Kurki Päivi, 
1995 

Kuvata perheiden 
arkielämän muuttumista 2-4 
viikkoa vauvan syntymän 
jälkeen. 

N=12 perhettä, haastattelu. Äidit kokivat olevansa 
kiinni vauvassa. Äidit 
säästivät voimiaan ja 
jakoivat muille tehtäviä. 
Isät osallistuivat 
aktiivisesti vanhempien 
sisarusten hoitoon. 

Gjerdingen Dwenda 
K., Chaloner 
Kathryn, 1994 

Tutkia kotitöiden 
jakaantumista puolisoiden 
kesken, äidin 
emotionaalisen ja käytännön 
tuen saantia, kun perheeseen 
on syntynyt ensimmäinen 
lapsi. 

N=436, kyselylomake Isien osuus kotitöistä 
kasvaa hieman 
ensimmäisen lapsen 
syntymän jälkeen, mutta 
palautuu nopeasti 
ennalleen. Naisten osuus 
kotitöistä kasvaa 
ensimmäisen lapsen 
syntymän jälkeen. 

Furu Sirkka-Liisa, 
1996 Tutkia vanhemmuuteen 

kasvua ja kehittää vauvaa 
odottavien perheiden ja 
vauvaperheiden 
informaatiopalvelua. 

N=66, strukturoitu 

teemahaastattelu. 

Vanhemmat tarvitsevat 
vanhemmuuteen 
kasvussa konkreettista, 
kongnitiivista, 
emotionaalista ja 
henkistä tukea. 

Tarkka Marja-
Terttu, 1996. 

Selvittää tekijöitä, jotka ovat 
yhteydessä ensisynnyttäjän 
selviytymiseen äitiyden 
varhaisvaiheessa.  

N=274, kyselytutkimus. Äitiyden 
varhaisvaiheessa äidin 
selviytymiseen 
vaikuttavat äidin ja 
lapsen ominaisuudet, 
sosiaalinen tuki sekä 
äitiyden arvostus. 

Morgan Mary, 
Matthey Stephen, 
Barnett Bryanne, 
Richardson Cheryl, 
1997 

Kartoittaa synnytyksen 
jälkeen ahdistuneiden 
naisten sekä heidän 
puolisoidensa perheeseen 
liittyviä huolenaiheita. 

N=34 pariskuntaa, 

haastattelu. 

Naiset toivoivat mieheltä 
apua ja tukea, mutta 
eivät kyenneet ottamaan 
sitä vastaan. Miesten 
tarjoama konkreettinen 
tuki lisäsi stressiä 
puolisoiden välillä. 
Naiset asettivat liian 
korkeita tavoitteita 
itselle, puolisolle ja 
vauvalle. 
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Järvinen Ritva, 
Åstedt-Kurki Päivi, 
Tarkka Marja-
Terttu, Paavilainen 
Eija, 2000. 

Saada tietoa siitä, millaisena 
äidit kokivat 
lastenneuvoloiden 
vanhempainryhmät ja 
millaista tukea äidit 
mahdollisesti niistä saivat. 

N=10, haastattelu. Äidit saivat 
vanhempainryhmältä 
tiedollista, henkistä ja 
käytännöllistä tukea sekä 
positiivista palautetta. 

Välimäki Tarja, 

2000 

Kuvata lasta odottavien ja 
alle 3-vuotiaiden lasten 
perheiden voimavaroja 
vahvistavia tekijöitä MLL:n 
Lapsiperhe-projektissa. 

N=20, teemahaastattelu. Arkielämän sujumista 
helpotti eniten 
käytännön apu. 
Parisuhteen ja 
vanhemmuuden tuki 
lisäsi vanhemmuuden 
edellytyksiä ja muutti 
perheiden yhdessäolon 
muotoja. 

Häggman-Laitila 
Arja, Euramaa Katri-
Ina, 2003 

Selvittää terveydenhoitajien 
näkemyksiä alle 3-
vuotiaiden lasten perheiden 
ja lasta odottavien perheiden 
ongelmista erityisen tuen 
tarpeista. 

N=404, haastattelu. Perheet tarvitsivat tukea 
vanhemmuuteen, arjessa 
selviytymiseen, lasten 
kasvatukseen ja hoitoon, 
parisuhteen ja 
sosiaalisen verkoston 
luomiseen. Ongelmat 
johtuivat useimmiten 
äidin väsymisestä ja 
nuoresta iästä. 

Cronin Camille, 
2003 Selvittää ensi kertaa äidiksi 

tulevien naisten tarpeita, 
havaintoja ja kokemuksia 
synnytyksen jälkeisenä 
aikana. Äitien iät vaihtelevat 
alle 18 vuotiaasta 25 
vuoteen. 

N=13, haastattelu. Ensi kertaa äideiksi 
tulevat nuoret naiset 
eivät ole kovin hyvin 
valmistautuneita 
synnytykseen ja 
äitiyteen. 

Börjesson, B., 
Paperin, C., Lindell, 
M. 2003. 

Kuvata äitien kokemuksia 
raskaudesta, synnytyksestä, 
kotiutumisesta sairaalasta, 
tuen tarpeista tuen antajista. 

N=122, kyselylomake. Äideillä on suuri tarve 
puhua synnytykses-
kokemuksesta. Suurin 
osa äideistä sai tukea 
kumppaniltaan. Osa 
äideistä koki hyötyvänsä 
enemmän muiden 
tukiverkkoon kuuluvien 
antamasta tuesta.   

Forde H., Lane H., 
McCloskey D., 
McManus V., 
Tierney E., 2004. 

Tutkia miten vanhemmat 
kokivat heille tarjotun 
säännöllisen pitkäaikaisesti 
sairaan lapsen hoitoavun. 

N=16 perhettä, haastattelu, 
kyselylomake. 

Vanhemmat hyötyivät 
saamastaan käytännön 
tuesta sairaan lapsen 
hoidossa. He pystyivät 
uusintamaan itseään, 
tekemään itselle mieluisa 
asioita ja tapaamaan 
ystäviään. 

Tammentie Tarja, 
Paavilainen Eija, 
Åstedt-Kurki Päivi, 
Tarkka Marja-
Terttu, 2004. 

Ottaa selville perheiden 
kokemuksia perheiden 
toimivuudesta, kun äiti 
kärsii synnytyksen 
jälkeisestä masennuksesta. 

N=9 perhettä, haastattelu. Arki  ja ihmissuhteet 
muuttuvat. Vanhempien 
asenteet lasta kohtaan 
ilmenevät eri tavoilla. 
Isovanhempien merkitys 
on suuri. 
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LIITETAULUKKO 2. Faktorit, niiden saamat lataukset, kommunaliteetit ja osioiden ja  1(3) 
summan väliset Cronbachin alfa -kertoimet. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Faktori   Lataus Kom- Osion ja  Cronbachin 
    munaliteetti summan alfa -kerroin 
     välinen  
     korrelaatio 
_______________________________________________________________________________________ 
 
1. Lapsen hoitoon saatu tuki 
16. Pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoito 0.82 0.69 0.51 0.83 
17. Sairaan lapsen hoito  0.82 0.68 0.59   
18. Rajojen asettaminen lapselle 0.60 0.40 0.65 
21. Lapsen vieminen hoit. em. terapiaan 0.62 0.38 0.49 
24. Lapsen nukkumiseen liittyvissä asioissa 0.61 0.55 0.59 
25. Lapsen syömiseen liittyvissä asioissa 0.67 0.57 0.62 
27. Päivärytmin pitäminen samana 0.58 0.47 0.66 
 
2. Lapsenhoitoon saatu tuki, 
että äiti voinut hengähtää 
19. Lapsenhoito, kun sinulla menoa 0.53 0.30 0.57 0.65 
20. Lapsen kanssa ulkoilu  0.43 0.23 0.60 
22. Lapsenhoito, että olet voinut siivota 0.84 0.71 0.80  
23. Lapsenhoito, että olet voinut nukkua 0.83 0.70 0.80 
 
3. Kodinhoitoon saatu tuki 
30. Vaatteiden pesu ja huoltaminen 0.77 0.65 0.75 0.68 
26. Ruuan valmistaminen perheelle 0.75 0.58 0.75 
28. Kodin siisteydestä huolehtiminen 0.67 0.58 0.84 
 
4. Raha-asioihin saatu tuki  
33. Erilaisten hakemusten täyttämisessä 0.70 0.67 0.91 0.89 
34. Rahankäyttöön liittyvissä asioissa 0.92 0.93 0.60   
35. Perheen talouden suunnittelussa 0.92 0.93 0.60 
36. Laskujen maksussa ajallaan 0.91 0.94 0.71 
 
5. Asioiminen kodin ulkopuolella 
29. Kaupassa käyminen  0.62 0.67 0.72 0.76 
32. Eri virastoissa asioiminen  0.69 0.68 0.71 
37. Sosiaalisten suhteiden luominen 0.71 0.79 0.63 
38. Lapsiperheille suunnattujen 0.77 0.75  0.80  
palveluiden hyödyntäminen 
 
6. Sairaan lapsen hoitoon tarvittu tuki 
39. Pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoito 0.85 0.77 0.68 0.52 
40. Sairaan lapsen hoito  0.64 0.63 0.83 
44. Lapsen vieminen hoit. esim. terapiaan 0.61 0.50 0.49 
 
7. Lastenhoitoon tarvittu tuki 
45. Lh, että olet voinut siivota 0.83 0.76 0.91 0.81 
46. Lh, että olet voinut nukkua  0.86 0.81 0.90  
_______________________________________________________________________________________ 
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Liitetaulukko 2 jatkuu      2(3) 
 
________________________________________________________________________________ 
Faktori   Lataus Kom- Osion ja  Cronbachin 
    munaliteetti summan alfa -kerroin 
     välinen  
     korrelaatio 
_______________________________________________________________________________________ 
 
8. Omaa aikaa 
42. Lapsenhoito, kun sinulla menoa 0.69 0.60 0.69 0.47  
43. Lapsen kanssa ulkoilu  0.73 0.61 0.89 
 
9. Lastenhoitoon tarvitut neuvot 
41. Rajojen asettamisessa lapselle 0.78 0.71 0.71 0.77 
47. Lapsen nukkumiseen liittyvissä asioissa 0.60 0.64 0.77 
48. Lapsen syömiseen liittyvissä asioissa  0.77 0.71 0.76 
50. Päivärytmin pitämisessä samana  0.80 0.67 0.72  
 
10. Kodinhoitoon tarvittu tuki 
49. Ruuan valmistamisessa perheelle 0.60 0.53 0.76 0.73 
51. Kodin siisteydestä huolehtimisessa 0.89 0.81 0.86  
53. Vaatteiden pesussa ja huoltamisessa  0.70 0.59 0.77 
11. Asioiminen kodin ulkopuolella 
52. Kaupassa käyminen  0.71 0.67 0.85 0.75 
55. Eri virastoissa asioiminen  0.81 0.70 0.83  
60. Sosiaalisten suhteiden luominen 0.62 0.64 0.64 
 
12. Raha-asioiden hoitoon tarvittu tuki 
56. Erilaisten hakemusten täyttämisessä 0.71 0.66 0.59 0.83 
57. Rahankäyttöön liittyvissä asioissa  0.94 0.92 0.57  
58. Perheen talouden suunnittelussa 0.86 0.82 0.51 
59. Laskujen maksussa ajallaan 0.91 0.86 0.60 
61. Palvelujen hyödyntämisessä 0.34 0.51 0.95 
 
13. Selviytyminen lapsenhoidossa ennen tukea 
65. Sairaan lapsen hoitaminen 0.59 0.53 0.78 0.71 
66. Lapsen nukuttaminen  0.75 0.62 0.78 
67. Lapsen syöttäminen  0.69 0.54 0.62 
68. Rajojen asettaminen lapselle 0.51 0.66 0.67 
 
14. Selviytyminen kodinhoidossa ennen tukea 
70. Ruuan valmistaminen perheelle 0.74 0.66 0.77 0.60 
71. Kodin siisteydestä huolehtiminen 0.50 0.56 0.78  
73. Vaatteiden pesu ja huoltaminen 0.81 0.70 0.62 
 
15. Selviytyminen raha-asioissa ennen tukea 
75. Erilaisten hakemusten täyttäminen 0.83 0.71 0.71 0.88 
76. Eri virastoissa asioiminen  0.68 0.74 0.80 
77. Perheen talouden suunnitteleminen  0.86 0.78 0.78 
78. Laskujen maksaminen ajallaan  0.89 0.85 0.71 
79. Perheille suunnattujen  0.46 0.64 0.86 
palvelujen hyödyntäminen 
_______________________________________________________________________________________ 
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Liitetaulukko 2 jatkuu      3(3) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Faktori   Lataus Kom- Osion ja  Cronbachin 
    munaliteetti summan alfa -kerroin 
     välinen  
     korrelaatio 
_______________________________________________________________________________________ 
 
16. Selviytyminen lapsenhoidossa tuen jälkeen 
82. Lapsen kanssa ulkoilu   0.64 0.64 0.69 0.63 
83. Sairaan lapsen hoitaminen 0.76 0.71 0.77   
84. Lapsen nukuttaminen  0.62 0.57 0.71 
85. Lapsen syöttäminen  0.66 0.64 0.51 
 
17. Selviytyminen kodinhoidossa tuen jälkeen 
88. Monipuolisen ruuan valmistaminen  0.60 0.70 0.78 0.71 
89. Kodin siisteydestä huolehtiminen 0.85 0.78 0.81 
91. Vaatteiden pesu ja huoltaminen 0.81 0.75 0.65 
 
18. Selviytyminen raha-asioista tuen jälkeen 
93. Erilaisten hakemusten täyttäminen 0.79 0.75 0.82 0.91 
94. Eri virastoissa asioiminen  0.45 0.89 0.83 
95. Perheen talouden suunnitteleminen 0.61 0.77 0.88 
96. Laskujen maksaminen ajallaan  0.66 0.71 0.83 
_______________________________________________________________________________________ 
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LIITETAULUKKO 3. Äitien kotipalvelulta saama ja tarvitsema konkreettinen tuki (%).  1(2) 
_______________________________________________________________________________________   
                                    Ei lainkaan       Jossain määrin    Suuressa määrin 
  N % % %  
_______________________________________________________________________________________ 
Saatu tuki 
Lastenhoito 
Pitkäaikaisesti sairaan 
lapsen hoito  63 91 3 6 
Sairaan lapsen hoito 63 81 6 13 
Rajojen asettaminen  63 71 10 19 
Lastenhoito(kodin u m) 63 16 9 75 
Lapsen kanssa ulkoilu 63 25 10 65 
Lapsen vieminen hoitoon 
esim. terapiaan 63 89 3 8 
Lh, että olet 
voinut siivota  63 49 10 41 
Lh, että olet 
voinut nukkua  63 44 21 35 
Lapsen nukkumiseen 
liittyvissä asioissa 63 75 9 16 
Lapsen syömiseen 
liittyvissä asioissa 63 76 13 11 
Päivärytmin pitäminen 
samana  62 68 11 19 
Kodinhoito 
Ruuan valmistaminen 63 71 10 19 
Kodin siisteys  61 52 21 24 
Kaupassa käyminen 63 71 11 18 
Vaatehuolto  63 71 8 21 
Kodin pienet korjaukset 63 94 3 3 
Raha-asioiden hoito 
Virastoissa asioiminen 63 74 5 21 
Hakemusten täyttäminen 63 92 3 5 
Rahankäyttö  63 96 2 2 
Taloussuunnittelu 63 96 2 2 
Laskujen maksu 63 95 3 2 
Lapsiperheiden palveluiden 63 63 18 19 
hyödyntäminen  
 
Tarvittu tuki 
Lastenhoito 
Pitkäaikaisesti sairaan 63 86 3 11 
lapsen hoito   
Sairaan lapsen hoito 63 70 2 28 
Rajojen asettaminen  63 71 8 21 
Lastenhoito(kodin u m) 63 13 8 79 
Lapsen kanssa ulkoilu 63 28 8 64 
Lapsen vieminen hoitoon 63 84 6 10 
esim. terapiaan  
Lh, että olet 
voinut siivota  63 36 13 51 
Lh, että olet 
voinut nukkua  63 33 13 54 
_______________________________________________________________________________________ 



   

 

81
 

 

 
Liitetaulukko 3 jatkuu      2(2) 
_______________________________________________________________________________________   
                                    Ei lainkaan       Jossain määrin    Suuressa määrin 
  N % % % 
_______________________________________________________________________________________
  
Lapsen nukkumiseen 63 65 11 24 
liittyvissä asioissa  
Lapsen syömiseen 63 73 13 14 
liittyvissä asioissa  
Päivärytmin pitäminen 63 78 8 14 
samana   
 
Kodinhoito 
Ruuan valmistaminen 63 54 11 35 
Kodin siisteys  61 51 13 36 
Kaupassa käyminen 63 64 9 27 
Vaatehuolto  63 70 5 25 
Kodin pienet korjaukset 63 86 5 9 
 
Raha-asioiden hoito 
Virastoissa asioiminen 63 67 9 24 
Hakemusten täyttäminen 63 89 5 6 
Rahankäyttö  63 90 2 9 
Taloussuunnittelu 63 92 3 5 
Laskujen maksu 63 89 2 9 
Lapsiperheiden palveluiden 63 56 8 36 
hyödyntäminen  
________________________________________________________________________________________________ 
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LIITETAULUKKO 4. Äitien arvioita selviytymisestä ennen ja jälkeen kotipalvelun tuen (%). 1(2) 
_______________________________________________________________________________________ 
                       Huonosti          Tyydyt-  Hyvin 
                         tävästi 
  N % % % 
_______________________________________________________________________________________ 
Selviytyminen ennen tukea 
Lapsenhoito 
Lapsen puhtaudesta 63 - 6 94 
huolehtiminen  
Lapsen kanssa ulkoilu 63 8 27 65 
Sairaan lapsen hoitaminen 63 3 21 76 
Lapsen nukuttaminen 63 2 22 76 
Lapsen syöttäminen 63 - 14 86 
Rajojen asettaminen 63 5 11 84 
Päiväohjelman ylläpitäminen 63 3 22 75 
Monipuolisen ruuan 63 10 30 60 
valmistaminen perheelle  
Kodinhoito 
Kodin siisteydestä 63 11 27 61 
huolehtiminen   
Kaupassa käyminen 63 8 25 67 
Vaatteiden pesu ja huolto 63 5 11 84 
Kodin pienet korjaukset 63 21 30 49 
Raha-asiat 
Erilaisten hakemusten 63 10 14 75 
täyttäminen   
Virastoissa asioiminen 63 14 19 67 
Perheen talouden 63 10 18 73 
suunnittelu   
Laskujen maksu ajallaan 63 11 11 78 
Perheille suunnattujen 63 29 22 49 
palvelujen hyödyntäminen  
Sosiaalisten suhteiden 63 19 14 67 
luominen   
Selviytyminen tuen jälkeen 
Lapsenhoito 
Lapsen puhtaudesta 63 - 3 97 
huolehtiminen   
Lapsen kanssa ulkoilu 63 2 16 82 
Sairaan lapsen hoitaminen 63 2 17 81 
Lapsen nukuttaminen 63 2 17 81 
Lapsen syöttäminen 63 - 8 92 
Rajojen asettaminen 63 2 11 87 
Päiväohjelman ylläpitäminen 63 2 16 82 
 
Kodinhoito 
Ruuan valmistaminen 63 2 24 76 
Kodin siisteydestä 
huolehtiminen  63 3 22 75 
Kaupassa käynti 61 2 13 83 
Vaatehuolto  63 3 10 87 
Kodin pienet korjaukset 63 18 25 57 
_______________________________________________________________________________________ 
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Liitetaulukko 4 jatkuu         2(2) 
_______________________________________________________________________________________ 
                       Huonosti          Tyydyt-  Hyvin 
                         tävästi 
  N % % % 
_______________________________________________________________________________________ 
Raha-asiat 
Erilaisten hakemusten 62 5 19 75 
täyttäminen 
Eri virastoissa asioiminen 63 6 16 78 
Perheen talouden 63 8 19 73 
suunnittelu   
Laskujen maksaminen 63 9 13 78 
ajallaan   
Perheille suunnattujen 63 18 25 57 
palvelujen hyödyntäminen  
Sosiaalisten suhteiden 63 8 21 71 
luominen   
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Tiivistelmä 
	Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaista konkreettista tukea pienten lasten vanhemmat olivat saaneet arjessa selviytymiseen kotipalvelun perhetyöltä, minkälaista konkreettista tukea he olisivat tarvinneet arjessa selviytymiseen, millainen yhteys saadulla tuella on perheen arjessa selviytymiseen ja mitkä taustatekijät ovat yhteydessä arjessa selviytymiseen. Tutkimus tehtiin osana Päijät-Hämeen Hyvinvointineuvola-hanketta. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   
	 
	 
	 
	  Aavalle, Inkalle & Julialle 
	   
	2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  9 
	 
	 
	Yli puolet vastaajista ( 56 %) oli käynyt keski- tai peruskoulun, ylioppilastutkinnon oli suorittanut 44 % vastaajista. Peruskoulutuksen lisäksi vastaajista 49 prosentilla oli ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto, koulutason tai toisen asteen ammatillinen tutkinto oli 18 prosentilla, ammatti- tai muita kursseja oli suoritettuna 14 prosentilla vastaajista. Yliopistotasoinen tutkinto 6 % vastaajista. Äideistä 13 prosentilla  ei ollut mitään ammatillista koulutusta. Tähän ryhmään kuuluivat myös ne vastaajat, joiden opinnot olivat vielä kesken. (Taulukko 8.) 


	Puolison työtilanne 
	Yhteydenottotapa 
	Perheet saivat summamuuttujan mukaan jonkin verran tukea (ka 1,5, vaihteluväli 1-3, kh 0,67) asioimisessa kodin ulkopuolella. Yksittäisiä muuttujia tarkasteltaessa voi havaita, että eniten tukea saatiin virastoissa asioimisessa (21 %), lapsiperheille suunnattujen palveluiden hyödyntämisessä (19 %) ja kaupassa käynnissä (18 %). Pieni osa perheistä sai tukea sosiaalisten suhteiden luomisessa kodin ulkopuolelle. (Taulukko 10). 
	Kotipalvelutyöntekijän lastenhoitoapua tarvittiin summamuuttujan mukaan jonkin verran myös siihen, että äiti sai tehdä kotona omia askareitaan tai vaan nukkua (ka 2,2, vaihteluväli 1-3, kh 0,86). Yksittäisten muuttujien tarkastelu selventää, että yli puolet vastaajista olisi tarvinnut runsaasti hoitoapua siihen, että äiti voisi nukkua päivällä pois univelkojaan ja siivota rauhassa.  (Taulukko 11). 
	Lapsenhoidossa, että olet voinut nukkua 
	Äidit olisivat tarvinneet summamuuttujan mukaan kodinhoidollista tukea jonkin verran (ka 1,73, vaihteluväli 1-3, kh 0,75). Yksittäisiä muuttujia tarkastelemalla voi havaita, että lapsiperheet tarvitsivat eniten tukea kodin siisteydestä huolehtimiseen (49 %). Tukea kaivattiin jonkin verran myös ruuanlaittoon sekä vaatteiden pesuun- ja huoltamiseen. (Taulukko 12.) 
	Muuttujat 
	Suurin osa perheistä selviytyi kotitöistä hyvin jo ennen kotipalvelun tukea (ka 2,62, vaihteluväli 1-3, kh 0,55). Summamuuttujan yksittäisiä muuttujia tarkasteltaessa voi havaita, että kymmenesosalle äideistä tuotti ongelmia kodin siisteydestä huolehtiminen ja ruuan valmistaminen perheelle. Myös vaatteiden pesu ja huoltaminen aiheutti ongelmia joissakin perheissä. (Taulukko 14.) 
	Perheet selviytyvät raha-asioiden hoitamisessa hyvin ennen tukea (ka 2,6, vaihteluväli 1-3, kh 0,69). Summamuuttujan muuttujien lähempi tarkastelu osoittaa, että kolmasosa perheistä koki selviytyvänsä huonosti perheille suunnattujen palveluiden hyödyntämisessä. Osalle äideistä tuotti ongelmia myös virastoissa asioiminen, laskujen maksaminen, hakemusten täyttäminen ja perheen talouden suunnitteleminen. (Taulukko 14.) 
	Äidit selviytyivät lapsenhoidossa tuen jälkeen erittäin hyvin (ka 2,9, vaihteluväli 1-3, kh 0,30). Summamuuttujan yksittäisten muuttujien tarkastelu osoittaa, että lapsen syöttäminen sujui tuen jälkeen hyvin suurimmalla osalla äideistä. Myös lapsen kanssa ulkoilu, sairaan lapsen hoitaminen ja lapsen nukuttaminen sujui hyvin suurimmalla osalla perheistä. Vain pieni osa äideistä (2 %) koki selviytyvänsä huonosti lapsen kanssa ulkoilussa, sairaan lapsen hoitamisessa ja lapsen nukuttamisessa. (Taulukko 15.) 
	Suurin osa perheistä selviytyi kodinhoidollisissa tehtävissä hyvin perhetyöntekijän tuen jälkeen (ka 2,81, vaihteluväli 1-3, kh 0,43). Summamuuttujan yksittäisten muuttujien tarkastelu osoittaa, että suurin osa vastaajista selviytyi tuen jälkeen hyvin vaatteiden pesusta ja huoltamisesta, ruuan valmistamisessa perheelle ja kodin siisteydestä huolehtimisessa. Vain pieni osa vastaajista koki selviytyvänsä huonosti kodinhoidollisissa tehtävissä tuen jälkeen.  (Taulukko 15.) 
	 
	Raha-asioiden hoito sujui tuen jälkeen hyvin (ka 2,63, vaihteluväli 1-3, kh 0,49). Summamuuttujan yksittäisten muuttujien lähempi tutkiskelu osoittaa, että vajaa viidennes perheistä hyödynsi edelleen huonosti perheille suunnattuja palveluja. Jotkut perheet selviytyivät edelleen huonosti laskujen maksussa ajallaan, talouden suunnittelussa, virastoissa asioimisessa ja erilaisten hakemusten täyttämisessä. (Taulukko 15.) 
	Summamuuttuja
	Lapsenhoidossa selviytyminen 
	Kodinhoidossa selviytyminen 
	Ruuan valmistus 
	Raha-asioissa selviytyminen 

	63 
	2 
	24 
	76 
	Muuttujat 
	Peruskoulutus 
	Lastenhoito 
	Raha-asiat 







	Muu 
	Vastaajien iällä, ammatillisella koulutuksella, lasten lukumäärällä ja muulla tukiverkostolla ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä mihinkään selviytymistä ennen kotipalvelun perhetyön tukea mittaaviin summamuuttujiin.  
	 

	Kotihoidon tuella 
	Muu 
	 
	5. Asioiminen kodin ulkopuolella 
	11. Asioiminen kodin ulkopuolella 
	Saatu tuki 
	Lastenhoito 
	Kodinhoito 
	Raha-asioiden hoito 
	Tarvittu tuki 
	Lastenhoito 
	 
	Kodinhoito 
	 
	Raha-asioiden hoito 




	Selviytyminen ennen tukea 
	Lapsenhoito 
	Kodinhoito 
	Raha-asiat 



	Selviytyminen tuen jälkeen 
	Lapsenhoito 

	Kodinhoito 
	Raha-asiat 





