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Kyselyn taustaa

Toteutettu LAPE Etelä-Savon muutosohjelman 
osatoteutuksena syksyllä 2017. Toteuttajana XAMK.

Tavoitteena on ollut: 
Varmistaa mahdollisimman kattavasti perheiden 
osallistaminen ja kuuleminen.
Kerätä kokemustietoa palveluiden käyttäjien 
näkökulmasta.
Koota näkemyksiä matalan kynnyksen ja palvelujen 
saatavuudesta ja kohtaamisesta kehittämistyön tueksi

Webropol-kyselyyn vastasi 518 vanhempaa tai huoltajaa. 
Vastauksia tuli kaikista Etelä-Savon kunnista.
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Perheiden taustaa

Vastaajista 460 naista, 57miestä (11%)

Suurin osa (68%) vastaajista asui yhdessä 
lapsen/lapsiensa toisen vanhemman kanssa.

22% asuu erillään toisesta vanhemmasta, mutta heillä on 
yhteishuoltajuus 

8% yksinhuoltajia
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Milloin tukea?

Tilanne tai tuen tarve, jonka tiimoilta olet käynyt tai 
asioinut ko palveluissa 

Muu tilanne: vastauksissa korostui tuen tarve liittyen 
lapsen kehitykseen
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Mistä tukea saadaan?

Taho, josta koet saaneesi tukea liittyen 
vanhemmuuteen, parisuhteeseen tai 
erotilanteeseen

• Ystäviltä ja neuvolasta saadaan eniten tukea 

• Ystäviltä hieman yli puolet vastaajista

• Neuvolasta 47%

• Varhaiskasvatuksesta 23%

• Vastauksessa muu taho, korostui järjestöjen 
tärkeä merkitys tukemisessa.
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Perheiden arvioita palveluista

Arvioi seuraavien väittämien avulla, mikä mielestäsi kuvaa 
parhaiten kokemuksiasi vanhemmuuden ja parisuhteen sekä 
eroauttamisen palveluista. 
(5= täysin samaa mieltä…1= täysin eri mieltä)
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Väittämä Keskiarvo

Palveluista tiedotetaan hyvin kaikille 

lapsiperheille 2,83

Palveluun pääsy on ollut helppoa 3,4

Koen vanhemmuuteni vahvistuneen 3,52

Vuorovaikutus ja kommunikaatio 

perheessämme on lisääntynyt

3,22

Palveluissa on huomioitu hyvin 

perheemme tilanne ja tarpeet

3,39

Olen saanut riittävästi tietoa muista 

palveluista

2,97
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Perheiden arvioita palveluista

” Palveluista tiedotetaan ja tietoa välitetään, mikäli vastapuoli 
huomaa tälle olevan tarvetta. Näkymätön tarve ei kohtaa 
tiedotusta, jos ei itse etsi apua.”

” Tietoa on tarjolla suhteellisen vähän, eikä palveluiden piiriin 
pääse ilman monen ammattilaisen kautta kiertämistä ja 
erinäisiä lausuntoja.”

”Vanhempain vartit ovat olleet riittävästi meidän perheessä. 
Emme ole tarvinneet muuta apua.”
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Perheiden arvioita palveluista

”Ne palvelut joita me olemme saaneet ovat sujuneet 
joustavasti ja hyvin.”

”Paljon on pitänyt selvittää itse, jos on halunnut apua.”

”Onnekseni …sijainen ohjasi perheneuvolan asiakkaaksi. 
Vakituinen tuskin olisi näin tehnyt.”

” Tahot, joissa olen käynyt, ovat antaneet tietoa muistakin 
vaihtoehdoista, joista neuvoa ja apua saa.”

Tukea ei saa, tai jos saa niin ei vastaa tarvetta 
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Millaisia tukimuotoja olisi tärkeää vahvistaa
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Sähköiset palvelut

Millaisia sähköisiä palveluja toivoisit olevan saatavilla?
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Toiveita palvelujen kehittämiseksi:

Peruspalveluiden vahvistaminen ja täydentäminen

Teemallisten vanhempainiltoja lisääminen neuvolaan, 
varhaiskasvatukseen sekä kouluille.

Neuvolaan kaikille lapsiperheille keskustelua 
vanhemmuuteen, perheen arkeen ja parisuhteeseen 
liittyvissä asioissa lapsen eri ikävaiheissa.

Varhaiskasvatukseen toivottiin perhetyöntekijä perheiden 
tavoitettavaksi matalalla kynnyksellä sekä osaamisen 
lisäämistä erityisesti parisuhteen tukemiseen ja 
eroauttamisen teemoissa
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Toiveita palvelujen kehittämiseksi:

Palveluiden saavutettavuus 

Perheet kokivat tärkeäksi, että palveluihin voitaisiin päästä 
tasapuolisesti perheen tilanteesta ja asuinpaikasta 
riippumatta.

Palveluihin toivottiin pääsyä eri vuorokauden aikoina

Kotipalvelun ja perhetyön mahdollisuuksien vahvistaminen

Konkreettista apua lastenhoitoon
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Toiveita palvelujen kehittämiseksi:

Kohtaaminen ja toimintatavat:

Perheiden kohtaamiseen esitettiin enemmän matalan 
kynnyksen tapaamispaikkoja kuten perhekahviloita, joissa 
kuitenkin olisi tavattavissa ammattilaisia ja joissa voisi olla 
myös teemallisia alustuksia eri aiheista. Perhekerhoja ja 
koko perheen toiminnallisia tapahtumia esitettiin 
lisättäväksi.

”Apu ja tuki pitäisi olla saatavilla siellä mikä on tullut tutuksi. 
Perheen asiat ovat hyvin henkilökohtaisia ja niistä ei ehkä 
halua puhua kuin tutuksi tulleelle tai sellaiselle johon luottaa.”

”Palvelut lähelle lapsia ja perheitä. Kuunnellaan perheitä. 
Otetaan todesta ja välitetään oikeasti. ”

”Lisää resursseja asiakkaiden kohtaamiseen ihmisinä 
henkilökohtaisesti.”
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