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Yleistä tutkimuksesta

• Tutkimuksen tavoitteina oli selvittää:

• minkälaiset perheet tällä hetkellä käyttävät lapsiperheiden kotipalvelua, miten palvelun 

saatavuus koetaan, mihin apua haetaan ja missä laajuudessa sitä saadaan

• miksi lapsiperheiden kotipalvelua ei käytetä, haeta tai olla saatu, jos sille on ollut tarvetta. 

• Tutkimuksen toteutti konsulttiyhtiö Innolink omana paneelitiedonkeruuna sekä avoimena 

sähköisenä kyselynä syyskuussa 2022. Tutkimuksen tilasi Monimuotoiset perheet –verkosto.

• Kohderyhmänä oli alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat. 

• Vastaajamäärä on 664. 

• Tässä raportissa vertaillaan soveltuvin osin tuloksia Kuluttajaliiton vuonna 2015 toteuttamaan 

tutkimukseen kotipalveluiden saatavuudesta (n=464).



Tutkimuksen keskeisiä tuloksia

58 % tutkimukseen vastanneista on käyttänyt lapsiperheiden kotipalvelua.

41 %
heistä, jotka eivät ole käyttäneet lapsiperheiden kotipalvelua, eivät 
ole olleet tietoisia palvelun olemassaolosta. 27 % arvioi, ettei heillä 
ole ollut tarvetta ko. palvelulle.

68 %
kertoo perheensä kaivanneen lapsiperheiden kotipalvelua 
vanhemman väsymisen vuoksi.

61 %
lapsiperheiden kotipalvelua käyttäneistä arvioi palvelun hakemisen 
sujuneen hyvin tai erittäin hyvin. 15 % kokee hakemisen sujuneen 
huonosti tai erittäin huonosti.

62 %

arvioi annetun kotipalvelun vastanneen perheensä tarpeisiin hyvin tai 
erittäin hyvin. 10 % kokee kotipalvelun vastanneen perheensä 
tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Palveluun tyytymättömistä 
41 % kokee, että kotipalvelua olisi tarvittu pidemmäksi aikaa.

51 %
arvioi perheensä saaneen kotipalvelua riittävän pitkäkestoisesti. Mitä 
pidempikestoisesti kotipalvelua saatiin, sitä riittävämmäksi palvelu 
koettiin.



Vastaajien taustatiedot
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Vastaajien taustatiedot
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Lapsiperheiden kotipalvelun tuntemus
vastaajien joukossa
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Tämän valinneista 19 % kertoo heillä olevan 
kokemusta lapsen vuoroasumisesta. 

Tämän valinneista 77 % kertoo heillä olevan 
kokemusta lapsen vuoroasumisesta. 

Vastaajien perhemuodot

Yhden vanhemman perheiden vastaajat ja 
uusperheen vanhemmat tiesivät 
parhaiten, mitä lapsiperheiden kotipalvelu 
on.
Heikoiten palvelua tunsivat ennen kyselyä 
etävanhemmat ja heteromuotoisen 
ydinperheen vanhemmat.  



9

Jokin muu, mikä? (otteita)
• polyamorinen suhde, jossa on 

kumppanin omia lapsia.
• Erityistä tukea tarvitseva lapsi
• Avioero
• Toinen lapseni on ollut sijoitettuna.
• Traumaattinen ero joka kriisiytyi 

moneksi vuoksi, pirstaleisen palvelun 
vuoksi.

• Keskenmenoja
• Kasvatan lasta yksin puolisoni ollessa 

ajoittain lähes toimintakyvytön

Vastaajien muut perhe(muoto)kokemukset



Lapsiperheiden kotipalvelun tuntemus
ennen kyselyä
• Monikkoperheiden vanhemmat, lapsikuoleman kokeneet vanhemmat, 

vammaisen tai erityistarpeisen lapsen vanhemmat, tahatonta 
lapsettomuutta kokeneet vanhemmat ja ryhmään ”Jokin muu”
(perhemuotokokemus) itsensä sijoittaneet vanhemmat tunsivat 
kotipalvelua parhaiten ennestään.

• Heikoiten palvelua tunsivat ennen kyselyä leskiperheen vanhemmat, 
vuoroasuvan lapsen vanhemmat ja kahden kulttuurin tai 
maahanmuuttajaperheen vanhemmat.
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Vastaajien jakauma hyvinvointialueiden mukaan

Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Etelä-
Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä, 
Etelä-Karjalassa ja Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueella vastaajat tunsivat parhaiten 
lapsiperheiden kotipalvelun ennestään.

Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa, Keski-
Suomessa ja Keski-Uudellamaalla oli suurimpia 
osuuksia sellaisia vastaajia, jotka eivät tunteneet 
lapsiperheiden kotipalvelua ennen kyselyä.
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Vastaajien lasten ikäjakauma
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Perhemuodon mukaan:
Olen heteromuotoisen 
ydinperheen vanhempi

(n=407)

Olen yhden vanhemman perheen 
vanhempi, jonka luona lapsi on 

kirjoilla
(n=184)

Olen 
uusperheen 
vanhempi

(n=62)

Olen 
sateenkaariperheen 

vanhempi
(n=30)

Olen 
etävanhempi

(n=13)

Jaksan hyvin 22 % 15 % 19 % 13 % 15 %

Jaksan kohtalaisesti 47 % 45 % 48 % 47 % 38 %

Jaksan välttävästi 22 % 26 % 19 % 27 % 23 %

Jaksan huonosti 8 % 14 % 13 % 13 % 15 %

En osaa sanoa 0 % 1 % 0 % 0 % 8 %

Vastaajien arvio jaksamisestaan vastaushetkellä



Kotipalvelun hakeminen
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Jostain muualta, mistä? (otteita)
• Sairaala, Monikkoperheiden 

Facebook ryhmä
• Pirkanmaan monikkoperhe ryn

monikkovalmennuksen kautta
• Ammattini kautta
• Tiedotusvälineet ja some
• Monikkoperheyhdistys
• Tuli Wilma viestinä koulun 

rehtorilta
• Itse ollut töissä lapsiperheiden 

kotipalvelussa
• Neuvolasta sekä ystävältä

Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Mitä kautta olette kuulleet 
mahdollisuudesta saada lapsiperheiden
kotipalvelua kotipaikkakunnallanne?

• en ole havainnut kunnan kotipalvelusta 
tiedottamista 37 %

• Äitiys- tai lastenneuvola 35 %

• Jostain muualta 15 %

• Sosiaalitoimi 10 %

• Kunnan internetsivut 8 %

• Paikallismedia 8 %

• Varhaiskasvatuspalvelut 4 %

• Kasvatus- tai perheneuvola 4 %

• Terveyskeskus 1 %

Tiedonsaanti lapsiperheiden kotipalvelusta
Tässä ryhmässä korostuvat 
etävanhemmat, adoptiovanhemmat, 
vuoroasuvien lasten vanhemmat ja 
tukiperheenä toimivat.
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Kuluttajaliiton vuoden 2015 tutkimustulos:

Onko perheenne käyttänyt lapsiperheiden kotipalvelua?

• Kyllä, olemme tällä hetkellä asiakkaana 17 %

• Kyllä, olemme aiemmin olleet asiakkaana 27 %

• Ei, emme ole olleet tietoisia palvelun olemassaolosta 17 %

• Ei, kotipalvelua ei ole tarjolla kotikunnassamme 3 %

• Ei, emme ole yrityksistä huolimatta päässeet palvelun piiriin 12 %

• Ei, emme ole olleet asiakkaana eikä meillä ole ollut tarvetta palvelulle 20 %

• En osaa sanoa 5 %

Omaa jaksamistaan välttäväksi tai huonoksi kuvailevat kertovat 
hyvin tai kohtalaisesti jaksavia useammin käyttäneensä 
kotipalvelua viimeisen 12 kuukauden aikana.

Vastaavasti hyvin tai kohtalaisesti jaksavat kertovat useammin, 
etteivät ole koskaan käyttäneet ko. palvelua.

Lapsiperheiden kotipalvelun
käyttäminen



Lapsiperheiden kotipalvelun käyttäminen
perhemuodon ja tuen tarpeen mukaan

• Vastaajat, joiden luokse on sijoitettu lapsi tai lapsia (48 %), 
adoptiovanhemmat (48 %), monikkoperheiden vanhemmat (45 %) ja 
tukiperheenä toimivat (41 %) korostuivat niiden vastaajien joukossa, jotka 
olivat käyttäneet lapsiperheiden kotipalvelua viimeisen 12 kuukauden 
aikana.

• Useamman lapsen syntymä kerralla (46 %), monta lasta perheessä (45 %), 
lastenhoitoavun tarve asioinnin ajaksi (42 %), raskauden ajan ongelmat (41 
%), oman ajan puute (36 %) ja vanhemman väsyminen (36 %) korostuivat 
tuen tarpeen syinä niillä vastaajilla, jotka olivat käyttäneet lapsiperheiden 
kotipalvelua viimeisen 12 kuukauden aikana.



Lapsiperheiden kotipalvelun käyttämättömyys
perhemuodon ja tuen tarpeen mukaan

• Etävanhemmat (69 %), sateenkaariperheiden vanhemmat (47 %), 
leskiperheiden vanhemmat (47 %), vuoroasuvien lasten vanhemmat (46 %) 
ja kahden kulttuurin perheessä tai maahanmuuttajaperheessä elävät 
korostuivat vastaajissa, jotka eivät ole koskaan käyttäneet lapsiperheiden 
kotipalvelua.

• Kotitöiden suuri määrä (44 %), perheenjäsenen kuolema (41 %) ja 
opastuksen tarve arjen sujumiseen (40 %) korostuivat tuen tarpeen syinä 
niillä vastaajilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet lapsiperheiden 
kotipalvelua.



Syyt kotipalvelun käyttämättömyydelle
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Jokin muu syy, mikä? (otteita)
• Palveluita ei ole tarjottu. Kynnys hakea apua itse 

on liian korkea (pieni paikkakunta, tuttuja)
• Meille sanottiin neuvolasta, että emme sitä saa
• Tiedän että sen saatavuus alueellamme on 

vaikeaa
• Hinta

Kuluttajaliiton vuoden 2015 tutkimustulos:

Onko perheenne käyttänyt lapsiperheiden kotipalvelua?

• Kyllä, olemme tällä hetkellä asiakkaana 17 %

• Kyllä, olemme aiemmin olleet asiakkaana 27 %

• Ei, emme ole olleet tietoisia palvelun olemassaolosta 17 %

• Ei, kotipalvelua ei ole tarjolla kotikunnassamme 3 %

• Ei, emme ole yrityksistä huolimatta päässeet palvelun piiriin 12 %

• Ei, emme ole olleet asiakkaana eikä meillä ole ollut tarvetta palvelulle 20 %

• En osaa sanoa 5 %

Vastaajaryhmässä, joka ei yrityksistä huolimatta ole 
päässyt palvelun piiriin, korostuvat:
• Lapsensa kuoleman kokeneet (n=7)
• Leskiperheen vanhemmat (n=34
• Etävanhemmat (n=9)
• Vanhemmat, joilla on vammainen tai 

erityistarpeinen lapsi 
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Jokin muu, mikä? (otteita)
• Vanhemman masennus
• Nepsyhaasteet
• Omien vanhempien kuolema, 

ei ketään joka olisi voinut 
auttaa

• Lapsen 
koulunkäyntivaikeudet 
tukitoimien ollessa 
puutteellisia

• Läheisen kuolema
• Liikunta ja hyvinvoinnin 

ylläpito

Kuluttajaliiton vuoden 2015 tutkimustulos:

Millaisissa tilanteissa perheenne olisi tarvinnut 
lapsiperheiden kotipalvelua?

• Vanhemman väsyminen 50 %

• Äkillinen sairastuminen perheessä 36 %

• Tarvinnut lastenhoitoapua asiointien ajaksi 33 %

• Vaativa/haastava lapsi/nuori 22 %

• Perheessä monta lasta 21 %

• Synnytyksen jälkeinen väsymys tai masennus 19 %

• Jokin muu syy 16 %

• Parisuhteen kriisi/ero 16 %

• Perheenjäsenen kuolema 14 %

• Perheeseen on syntynyt useampi lapsi kerralla 14 %

• Itkuinen vauva 12 %

• Raskauden ajan ongelmat 7 %

• Tarvinnut opastusta arjen sujumiseen 3 %

Tilanteet, joissa tarvittiin tai olisi tarvittu 
lapsiperheiden kotipalvelua



Avuntarve, kun saatu kotipalvelu vastasi
huonosti tarpeisiin

• Vastaajat, jotka kokivat palvelun vastanneen tarpeisiin huonosti tai erittäin 
huonosti olisivat muita useammin tarvinneet apua mm. seuraavissa 
tilanteissa:
• Oman ajan puute
• Äkillinen sairastuminen perheessä
• Kotitöiden suuri määrä
• Perheessä monta lasta
• Vaativa/haastava lapsi/nuori
• Raskauden ajan ongelmat
• Perheenjäsenen kuolema
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Koronapandemian vaikutukset
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Kysytty vastaajilta, jotka käyttäneet 
lapsiperheiden kotipalvelua.

Perhemuodon 
mukaan:

Olen heteromuotoisen 
ydinperheen vanhempi

(n=236)

Olen yhden vanhemman 
perheen vanhempi, jonka 

luona lapsi on kirjoilla
(n=114)

Olen uusperheen 
vanhempi

(n=39)

Olen 
sateenkaariperheen 

vanhempi
(n=16)

Olen 
etävanhempi

(n=4)

Erittäin hyvin 28 % 22 % 21 % 13 % 25 %

Hyvin 39 % 30 % 31 % 63 % 25 %

Kohtalaisesti 23 % 26 % 31 % 6 % 50 %

Huonosti 6 % 14 % 15 % 13 % 0 %

Erittäin huonosti 3 % 8 % 3 % 6 % 0 %

Kotipalvelun hakemisen sujuvuus
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Kotipalvelun hakemisen sujuvuus
• Kotipalvelun hakemisen sujuvuuden erittäin hyväksi kokeneet olivat muita vastaajia 

todennäköisemmin:
• Heteromuotoisen ydinperheen vanhempia (28 % ko. ryhmästä vastasi ’erittäin hyvin’)
• Vuoroasuvan lapsen vanhempia (27 %)
• Monikkoperheen vanhempia (27 %)
• Jokin muu –perhemuotokokemuksen valinneita vanhempia (29 %)

• Kotipalvelun hakemisen sujuvuuden erittäin huonoksi kokeneet olivat muita vastaajia 
todennäköisemmin:
• Leskiperheen vanhempia (11 % ko. ryhmästä vastasi ’erittäin huonosti’)
• Vammaisen tai erityistarpeisen lapsen vanhempia (8 %)
• Yhden vanhemman perheen lähivanhempia (8 %)
• Adoptiovanhempia (8 %)
• Tahatonta lapsettomuutta kokeneita vanhempia (8 %)
• Tukiperheenä toimivia (7 %)



Kerro halutessasi omin sanoin mikä kotipalvelun 
hakemisessa meni hyvin? (N=174)

25

Keskeisimmät näkökulmat:

• Helppous palvelun hakemisessa

• Palvelun saamiseen riitti yksi puhelinsoitto

• Yksinkertainen verkkolomake

• Sujuva prosessi

• Nopeus prosessissa ja palvelun alkamisessa

• Palvelua tarjottiin proaktiivisesti esim. neuvolassa tai sosiaalitoimistossa, hakemisessa tuettiin 
ja tai se tehtiin vastaajan puolesta

• Tämä korostui yhden vanhemman perheissä, joissa lapsi on kirjoilla (monesti tilanne vaikutti olleen toisen 
puolison kuolema) ja uusperheissä

• Palveluntarvetta ei kyseenalaistettu tai sitä ei tarvinnut perustella sen kummemmin 

• Tämä korostui yhden vanhemman perheissä, joissa lapsi on kirjoilla

• Kohtaaminen palveluntarjoajan kanssa hyvä, ymmärtäväinen ja matala kynnys olla yhteydessä



Kerro halutessasi omin sanoin mikä kotipalvelun 
hakemisessa meni huonosti? (N=146) 
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Keskeisimmät näkökulmat:

• Hakeminen työlästä / hankalaa (usein mainittiin erityisesti se, että palveluntarjoajia joutui itse 
soittelemaan ja kartoittamaan läpi palvelusetelin saatua) ja hakeminen tuli tehdä aina tasaisin 
väliajoin uudestaan

• Epäselvyys, ei tarpeeksi tietoa (esim. kriteereistä) tai siitä, että olisi oikeutettu hakemaan palvelua

• Ei tietoa palvelusta ylipäänsä eikä siihen ohjattu tai sitä kehotettu hakemaan 

• Korostui uusperheissä sekä yhden vanhemman perheissä, joissa lapsi kirjoilla

• Kyseenalaistettiin avun tarve / joutui vakuuttelemaan jatkuvasti tarvetta

• Korostui yhden vanhemman perheissä, joissa lapsi kirjoilla

• Apua ei saanut niin paljon kuin olisi tarvinnut / apua ei saanut lainkaan vaikka olisi tarvinnut

• Korostui yhden vanhemman perheissä, joissa lapsi kirjoilla

• Pitkät jonot, ei tarpeeksi työntekijöitä

• Ei saanut siihen aikaan / ajankohtaan kuin olisi tarvinnut tai sisällöllisesti sellaista kuin olisi tarvinnut
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Kysytty vastaajilta, jotka yrityksistä huolimatta eivät päässeet palvelun piiriin.

Ei, emme ole valittaneet 
päätöksestä. Miksi ei?
• Ei ollut voimia tehdä mitään 

valituksia
• En jaksanut
• Ei leski ehdi valittamaan.
• Kerrottiin ettei palvelua ole tarjolla 

ja tästä syystä ei saatu edes 
päätöstä mistä valittaa

• En tiennyt mihin olisi voinut valittaa 
eikä uupuneena jaksanut selvittää

Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Mikäli ette yrityksistä huolimatta saaneet 
kotipalvelua, saitteko kunnalta kielteisen 
päätöksen muutoksenhakuohjeineen?

• Kyllä 1 %

• Ei 38 %

• En osaa sanoa 61 %

Kielteisen, valituskelpoisen päätöksen saaminen ja 
valittaminen siitä



Esteet kotipalvelun 
saamiselle
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Jokin muu, mikä? (otteita)
• Kotipalvelun työntekijää ei aluksi löytynyt, joka olisi kulkenut meille asti.
• Palveluseteli vaati omaa aktiivisuutta, johon juuri ja juuri lopulta kykenin
• Tiedon puute
• Olisi pitänyt itse löytää mahdollisuus tällaiseen palveluun
• En ole ollut tietoinen tällaisesta palvelusta, joten se on ollut suurin este.
• Huono tiedotus, ei tarjottu kunnolla tai kerrottu mitä voisi saada. Kynnys 

hakea jäi korkealle.

Kuluttajaliiton vuoden 2015 tutkimustulos:

Mikä oli mielestänne merkittävin este 
kotipalvelun saamiselle?

• Jokin muu este 32 %

• Kunnalla ei ollut resursseja tarjota palvelua 
29 %

• Perheemme tarpeet eivät täyttäneet kunnan 
asettamia kriteerejä palvelun saamiseksi 13 %

• Kotiapua ei ollut tarjolla haluttuina ajankohtina, 
esim. iltaisin tai viikonloppuisin 11 %

• Koimme kotipalvelun maksun perheellemme 
liian korkeaksi 9 %

• Perheellämme oli akuutti tarve kotipalvelulle, 
mutta jonotusaika palvelun saamiseksi oli pitkä 
6 %



Esteet kotipalvelun saamiselle perhemuodon mukaan
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Perhemuodon mukaan:

Olen 
heteromuotoise
n ydinperheen 

vanhempi
(n=274)

Olen yhden 
vanhemman perheen 

vanhempi, jonka 
luona lapsi on 

kirjoilla
(n=138)

Olen 
uusperheen 
vanhempi

(n=44)

Olen 
sateenkaariperheen 

vanhempi
(n=27)

Olen 
etävanhempi

(n=7)

Kunnalla ei ollut resursseja tarjota palvelua 21 % 17 % 18 % 11 % 14 %

Jokin muu este 20 % 21 % 27 % 15 % 29 %

Minulla ei ollut voimia hakea palvelua kunnalta 14 % 17 % 9 % 19 % 14 %

Koimme kotipalvelun maksun perheellemme liian korkeaksi 10 % 8 % 7 % 11 % 14 %

Kunnan omat kriteerit estivät palvelun saannin 6 % 14 % 7 % 11 % 0 %

Kotiapua ei ollut tarjolla haluttuina ajankohtina, esim. iltaisin tai viikonloppuisin 14 % 12 % 7 % 7 % 0 %

Puolisoon liittyvä syy (esim. työttömyys, etätyö, yrittäjyys) 5 % 1 % 0 % 0 % 14 %

Perheellämme oli akuutti tarve kotipalvelulle, mutta jonotusaika palvelun saamiseksi oli 
pitkä

6 % 4 % 9 % 15 % 0 %

Palveluseteli vaati omaa aktiivisuutta, johon en siinä tilanteessa kyennyt 4 % 7 % 16 % 11 % 14 %

Muun perhemuotokokemuksen 
mukaan:

Olen 
monikkoperheen 

vanhempi
(n=124)

Olen kokenut 
tahatonta 

lapsettomuutta
(n=79)

Minulla on 
vammainen tai 

erityistarpeinen 
lapsi 

(n=74)

Olen 
leskiperheen 

vanhempi
(n=63)

Lapseni 
vuoroasuu

(n=57)

Elän kahden 
kulttuurin 

perheessä tai 
maahanmuuttaja-

perheessä
(n=48)

Jokin 
muu

(n=30)

Olen 
kokenut 
lapseni 

kuoleman
(n=22)

Luokseni 
on 

sijoitettu 
lapsi tai 

lapsia
(n=19)

Olen 
adoptioprosessissa 
tai olen adoptoinut 

lapsen
(n=18)

Toimin 
tukiperheenä 

(n=16)

Kunnalla ei ollut resursseja tarjota palvelua 18 % 19 % 26 % 11 % 21 % 21 % 10 % 27 % 32 % 28 % 13 %

Jokin muu este 23 % 23 % 20 % 19 % 23 % 17 % 23 % 14 % 21 % 22 % 13 %

Minulla ei ollut voimia hakea palvelua kunnalta 8 % 15 % 15 % 22 % 12 % 23 % 7 % 14 % 0 % 6 % 6 %

Koimme kotipalvelun maksun perheellemme liian 
korkeaksi

12 % 11 % 5 % 3 % 9 % 13 % 10 % 0 % 11 % 11 % 13 %

Kunnan omat kriteerit estivät palvelun saannin 2 % 8 % 8 % 22 % 4 % 4 % 17 % 9 % 0 % 6 % 13 %

Kotiapua ei ollut tarjolla haluttuina ajankohtina, 
esim. iltaisin tai viikonloppuisin

24 % 11 % 15 % 13 % 4 % 6 % 10 % 18 % 11 % 11 % 6 %

Puolisoon liittyvä syy (esim. työttömyys, etätyö, 
yrittäjyys)

0 % 3 % 1 % 0 % 7 % 2 % 7 % 9 % 5 % 17 % 13 %

Perheellämme oli akuutti tarve kotipalvelulle, 
mutta jonotusaika palvelun saamiseksi oli pitkä

5 % 5 % 4 % 2 % 11 % 8 % 10 % 5 % 11 % 0 % 13 %

Palveluseteli vaati omaa aktiivisuutta, johon en 
siinä tilanteessa kyennyt

7 % 5 % 5 % 8 % 11 % 6 % 7 % 5 % 11 % 0 % 13 %



Jos kunnan kriteerit estivät palvelun saannin, mitkä 
olivat estäviä kriteerejä? (N=79)
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Vastaajien kertomissa estäneissä kriteereissä oli suurta hajontaa ja ne olivat keskenään osittain 
ristiriitaisia

• Useat kommentoivat, että palvelua ei saanut, koska sitä haki vain ilta- tai viikonloppuajoille, jolloin 
sitä ei ollut tarjolla tai sitä myönnettiin vain muutama kerta (vaikka tarve olisi ollut pitkäaikainen)

• Monilla vaikutti olleen siten, että palvelua ei myönnetty sisällöllisesti siihen tarpeeseen, joka 
vastaajalla olisi ollut, esim.

• Ei myönnetty kotiapua (siivous jne.) vaikka siihen olisi ollut tarvetta

• Ei myönnetty lastenhoitoon vaan pelkästään kotiapuun 

• Useita perheen tilanteeseen liittyviä syitä nousi esiin, joiden perusteella ei myönnetty, mm.:

• Lapset liian vanhoja (yksi kertoi ikärajan olleen jopa vain 9 kk)

• Vanhempi/vanhemmat eivät tarpeeksi uupuneita tai romahtaneita

• Vanhempi oli työssäkäyvä (tai toisaalta eräällä vastaajalla taas siksi että vanhempi ei ollut työssäkäyvä)

• Lapsella ei erityisiä haasteita (tai toisaalta eräs vastaaja kertoi esteenä olleen hänen vammainen lapsensa → hänet 
yritettiin ohjata sen sijaan kehitysvammaneuvolan hoidettavaksi)

• Liian hyvätuloinen perhe



Kotipalvelun käyttö ja toteutus



Palvelun saamisen nopeus
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Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Kuinka nopeasti saitte kotipalvelua 
haettuanne sitä kunnalta?

• Saman päivän aikana 2 %

• 1-2 päivässä 9 %

• 3-4 päivässä 15 %

• 5-6 päivässä 10 %

• 1-2 viikossa 39 %

• 3-4 viikossa 13 %

• Kesti yli kuukauden 12 %



Kotipalvelun toteuttaja
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Jos saanut palvelusetelin:

Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Saiko perheenne 
palvelusetelin kotipalvelua 
varten?

• Kyllä 15 %

• Ei 75 %

• En osaa sanoa 9 %

Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Oliko palvelusetelin arvo 
mielestänne riittävä?

• Kyllä 63 %

• Ei 30 %

• En osaa sanoa 7 %



Palvelusetelin käytön helppous
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Kysytty, jos saanut palvelusetelin.

Kuluttajaliiton vuoden 2015 tutkimustulos:

Oliko palvelun hankkiminen palvelusetelillä 
mielestänne helppoa?

• Kyllä 65 %

• Ei 29 %

• En osaa sanoa 7 %



Palvelusetelin käytön helppous
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Kysytty, jos saanut palvelusetelin.

Perhemuodon mukaan:
Olen heteromuotoisen 
ydinperheen vanhempi

(n=73)

Olen yhden vanhemman 
perheen vanhempi, jonka 

luona lapsi on kirjoilla
(n=47)

Olen 
uusperheen 
vanhempi

(n=12)

Olen 
sateenkaariperheen 

vanhempi
(n=5)

Kyllä, erittäin helppoa 22 % 15 % 17 % 40 %

Kyllä, melko helppoa 37 % 28 % 8 % 20 %

Ei helppoa eikä vaikeaa 12 % 17 % 25 % 0 %

Ei, melko vaikeaa 15 % 19 % 33 % 0 %

Ei, erittäin vaikeaa 4 % 4 % 0 % 20 %

En osaa sanoa 10 % 17 % 17 % 20 %

Muun perhemuoto-
kokemuksen mukaan:

Olen 
monikkoperheen 

vanhempi
(n=42)

Minulla on 
vammainen tai 

erityistarpeinen 
lapsi 

(n=24)

Olen kokenut 
tahatonta 

lapsettomuutta
(n=20)

Olen 
leskiperheen 

vanhempi
(n=15)

Jokin 
muu

(n=12)

Elän kahden 
kulttuurin 

perheessä tai 
maahanmuuttaja-

perheessä
(n=12)

Lapseni 
vuoroasuu

(n=10)

Olen 
kokenut 
lapseni 

kuoleman
(n=9)

Toimin 
tukiperheenä 

(n=8)

Olen 
adoptioprosessissa 
tai olen adoptoinut 

lapsen
(n=6)

Luokseni on 
sijoitettu lapsi 

tai lapsia
(n=3)

Kyllä, erittäin helppoa 26 % 13 % 5 % 7 % 33 % 17 % 20 % 22 % 25 % 33 % 0 %

Kyllä, melko helppoa 24 % 25 % 30 % 20 % 33 % 25 % 20 % 44 % 25 % 17 % 0 %

Ei helppoa eikä vaikeaa 12 % 21 % 20 % 33 % 17 % 17 % 20 % 11 % 13 % 0 % 33 %

Ei, melko vaikeaa 19 % 21 % 30 % 20 % 0 % 0 % 20 % 0 % 25 % 33 % 33 %

Ei, erittäin vaikeaa 10 % 8 % 5 % 7 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 %

En osaa sanoa 10 % 13 % 10 % 13 % 17 % 42 % 10 % 22 % 13 % 17 % 33 %



Millaiset olivat yleisesti ottaen kokemuksesi 
palvelusetelin käytöstä? (N=75)
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Kysytty, jos vastaaja on saanut palvelusetelin lapsiperheiden kotipalvelun hankintaa varten.

• Vastauksissa runsaasti hyviä kokemuksia (mm. toi joustavuutta ja 
mahdollisuuksia saada apua esim. ilta-aikaan, enemmän tarjontaa)

• Haasteeksi kuitenkin koetaan se, että kuormittavassa elämäntilanteessa 
joutuu itse etsimään palveluntarjoajaa (tavoittaminen välillä vaikeaa, ei tiedä 
mikä palveluntarjoaja olisi hyvä tai sopiva) ja se koettiin työlääksi

• Myös muutamia kommentteja koko palvelusetelin käytön monimutkaisuudesta
oli, mm. laskutus ja maksaminen

• Muutamalla vastaajalla kunnan työntekijät olivat palvelusetelistä huolimatta 
hankkineet palveluntarjoajan ja hoitaneet asian vastaajan puolesta, mitä pidettiin 
hyvänä



Kotipalvelun vastaaminen tarpeisiin
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Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Kuinka hyvin annettu kotipalvelu 
vastasi perheenne tarpeita?

• Erittäin hyvin 30 %

• Hyvin 30 %

• Kohtalaisesti 25 %

• Huonosti 9 %

• Erittäin huonosti 3 %

• En osaa sanoa 3 %

Monikkoperhevanhemmista (n=184) 10 
% koki jaksavansa huonosti tällä 
hetkellä arjen vaatimuksissa. Heistä 30 
% koki, että annettu kotipalvelu 
vastasi heidän perheensä tarpeisiin 
huonosti tai erittäin huonosti.

Tämä vastaajaryhmä  (n=5) olisi 
kaivannut kotipalvelua erityisesti 
vanhemman väsymisen (80 %) sekä 
oman ajan puutteen (60 %) vuoksi.



Kotipalvelun vastaaminen tarpeisiin: 
kesto ja tiheys
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Saadun kotipalvelun 
keston mukaan:

kerran
(n=22)

1–2 
viikkoa
(n=31)

3–4 
viikkoa
(n=36)

2–3 
kuukautt

a
(n=111)

4–5 
kuukautt

a
(n=48)

6–12 
kuukautt

a
(n=92)

yli 
vuoden
(n=36)

Erittäin hyvin 27 % 13 % 19 % 26 % 25 % 23 % 25 %

Hyvin 23 % 42 % 25 % 29 % 44 % 52 % 58 %

Kohtalaisesti 18 % 32 % 42 % 35 % 25 % 22 % 11 %

Huonosti 5 % 6 % 11 % 8 % 4 % 2 % 6 %

Erittäin huonosti 27 % 6 % 3 % 2 % 2 % 1 % 0 %

Saadun kotipalvelun 
määrän mukaan:

kerran 
kuukaudessa

(n=42)

2–3 kertaa 
kuukaudessa

(n=138)

4–6 kertaa 
kuukaudessa

(n=128)

7–10 kertaa 
kuukaudessa

(n=51)

yli 10 kertaa 
kuukaudessa

(n=13)

Erittäin hyvin 14 % 20 % 23 % 37 % 23 %

Hyvin 38 % 35 % 42 % 45 % 62 %

Kohtalaisesti 31 % 30 % 30 % 18 % 15 %

Huonosti 7 % 9 % 4 % 0 % 0 %

Erittäin huonosti 10 % 5 % 0 % 0 % 0 %

Lisäksi kotipalvelua suoraan kunnan oman 
työntekijän kautta saaneista hieman 
suurempi osa koki palvelun vastanneen 
hyvin perheensä tarpeisiin verrattaessa 
palvelusetelillä palvelua saaneisiin:

Erittäin hyvin + hyvin –osuudet:
Kunnan oma työntekijä 65 %
Palveluseteli 61 %

Erittäin huonosti + huonosti –osuudet:
Kunnan oma työntekijä 7 %
Palveluseteli 10 %



Kotipalvelun vastaaminen tarpeisiin: perhemuoto
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Perhemuodon 
mukaan:

Olen heteromuotoisen 
ydinperheen vanhempi

(n=234)

Olen yhden vanhemman 
perheen vanhempi, jonka 

luona lapsi on kirjoilla
(n=111)

Olen uusperheen 
vanhempi

(n=39)

Olen 
sateenkaariperheen 

vanhempi
(n=16)

Olen 
etävanhempi

(n=4)

Erittäin hyvin 24 % 23 % 21 % 31 % 25 %

Hyvin 41 % 36 % 33 % 38 % 50 %

Kohtalaisesti 29 % 28 % 36 % 6 % 0 %

Huonosti 4 % 6 % 8 % 13 % 0 %

Erittäin huonosti 3 % 6 % 3 % 13 % 25 %

Muun 
perhemuoto-
kokemuksen 
mukaan:

Olen 
monikko-
perheen 

vanhempi
(n=154) 

Minulla on 
vammainen tai 
erityistarpeine

n lapsi
(n=64) 

Olen kokenut 
tahatonta 

lapsettomuutt
a

(n=64) 

Lapseni 
vuoroasuu

(n=46) 

Olen 
leskiperhee
n vanhempi

(n=37) 

Elän kahden 
kulttuurin 

perheessä tai 
maahanmuuttaj

a-perheessä
(n=34) 

Jokin 
muu

(n=23) 

Olen 
kokenut 
lapseni 

kuolema
n

(n=17) 

Luokseni 
on 

sijoitettu 
lapsi tai 
lapsia
(n=16) 

Toimin 
tukiperheen

ä
(n=14) 

Olen 
adoptio-

prosessissa 
tai olen 

adoptoinut 
lapsen
(n=13) 

Erittäin hyvin 25 % 9 % 19 % 28 % 16 % 21 % 39 % 18 % 13 % 7 % 23 %

Hyvin 38 % 39 % 33 % 35 % 30 % 38 % 39 % 29 % 31 % 36 % 31 %

Kohtalaisesti 27 % 38 % 42 % 28 % 27 % 38 % 17 % 47 % 38 % 36 % 31 %

Huonosti 6 % 6 % 5 % 2 % 14 % 3 % 4 % 6 % 13 % 21 % 8 %

Erittäin 
huonosti

5 % 8 % 2 % 7 % 14 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 8 %



Syyt tyytymättömyydelle
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Jokin muu, mikä? (otteita)
• Kotipalvelun käyntiaikaan ei pystynyt useinkaan 

vaikuttamaan ja he tulivat usein silloin kun kaksoset olivat 
nukkumassa päiväunia

• Lastenhoitaja ei jaksanut työntää lastenvaunuja, eli en 
voinut vaunulenkin ajaksi jäädä itse lepäämään vaan piti 
lähteä kärräämään lapsia hänen kanssaan.

• Sijainen joskus hoitajana, ei mielestäni ollut oma-
aloitteisuutta.

• Käyntejä peruuntui paljon työntekijän sairaslomien vuoksi
• Olisimme tarvinneet päiväaikaan arkena, mutta meille 

myönnettiin apua ilta-aikaan.
• Peruuntumiset

Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Jos olitte tyytymätön saamaanne 
palveluun, miksi palvelu ei vastannut 
tarpeitanne?

• saamamme kotipalvelun sisältö ei vastannut 
tarpeitamme 40 %

• kotipalvelun työntekijän käynnit olivat liian 
lyhyitä  30 %

• kotipalvelua olisi tarvittu pidemmän aikaa 30 
%

• jokin muu syy  28 %

• kotipalvelun työntekijän ammattitaito oli 
riittämätöntä 23 %

• kotipalvelua ei saanut riittävän nopeasti, jotta 
apu olisi vastannut tarpeisiin 22 %

• Kotipalvelua olisi tarvittu useamman kerran 
viikossa 5 %

• kotipalvelua ei saatu haluttuina ajankohtina 5 %

• kotipalvelun työntekijät vaihtuivat useasti 4 %

Kysytty, jos vastasi palvelun vastanneen tarpeita kohtalaisesti, huonosti tai erittäin huonosti.



Syyt tyytymättömyydelle ja palvelun 
vastaaminen tarpeisiin
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Kotipalvelun tarpeisiin vastaamisen mukaan:
Kohtalaisesti

(n=98)
Huonosti

(n=22)

Erittäin 
huonosti

(n=15)

Kotipalvelua olisi tarvittu pidemmän aikaa (esim. useamman viikon tai 
kuukauden ajan)

39 % 68 % 13 %

Saamamme kotipalvelun sisältö ei vastannut tarpeitamme 27 % 59 % 73 %

Kotipalvelua olisi tarvittu eri vuorokauden aikaan, esimerkiksi ilta- ja yöaikaan 41 % 27 % 20 %

Kotipalvelun työntekijän käynnit olivat liian lyhyitä 24 % 45 % 7 %

Kotipalvelua ei saanut riittävän nopeasti, jotta apu olisi vastannut tarpeisiin 18 % 14 % 27 %

Kotipalvelun työntekijän ammattitaito oli riittämätöntä 15 % 23 % 20 %

Jokin muu syy 16 % 14 % 27 %



Saadun avun muodot

42

Jokin muu, mikä? (otteita)
• Henkinen tuki ja opastus uudelle vanhemmalle.
• Äidille omaa aikaa pois kotoa.
• Äiti nukkui univelkoja aina. Ne oli ainoat tunnit 

kun sai nukkua.
• Mahdollisti opintojen loppuun suorittamisen
• Kipukohtausten aikana hän auttoi paljon lasten 

kanssa ja sain levätä turvallisesti, koska tiesin 
että jos itsellä pahenee, niin toinen aikuinen on 
kotona ja voi soittaa apua.

• Ystävällisyys, se ettei paheksunut tilannetta
• Opastus ja neuvonta



Mihin asioihin et 
saanut apua, vaikka 
olisit tarvinnut?
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Otteita avoimesta palautteesta

• Lastenhoitoapua olisi ollut hyvä olla myös lepoa 
varten (kyseessä kuntoutumistilanne)

• Omaan jaksamiseen, parisuhdeaikaa

• Kotitöihin olisin kaivannut apua.

• Kodinhoito, siivous

• Kotitöihin olisin kaivannut enemmän apua, mutta 
ilmeisesti he hoitavat vain lapsia.

• Olisin halunnut käyttää omaa aikaa myös esim. 
kuntosalilla käyntiin oman hyvinvoinnin takia, mutta 
harrastuksessa käyminen ei ole sallittua kotipalvelun 
aikana.

• Lastenhoitoon ja lepoon.

• Esimerkiksi kauppareissulle, työntekijä ei voi jäädä 
lasten kanssa yksin.

• Kotityöt, kaikkien lasten hoito. Vanhemman levon 
tarve tai asioiden hoitamisen tarve.

• Työssäkäynnin mahdollistaminen, siivous, ruoanlaitto

Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on 
samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen 
vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen 
näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. 



Kotipalvelun hinta
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Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Paljonko maksoitte 
lapsiperheiden kotipalvelusta?

• Palvelu oli maksutonta 51 %

• Alle 10 euroa/tunti 32 %

• 11-15 euroa/tunti 11 %

• 16-20 euroa/tunti 4 %

• 21-25 euroa/tunti 1 %

• 26-30 euroa/tunti 1 %

• 31-36 euroa/tunti 1 %

• Yli 36 euroa/tunti 0 %

Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Oliko kotipalvelu mielestänne 
kohtuuhintaista?

• Kyllä 72 %

• Ei 12 %

• En osaa sanoa 16 %



Kotipalvelun hinta
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Oliko kotipalvelu mielestäsi kohtuuhintaista?

Perhemuodon 
mukaan:

Olen 
heteromuotoisen 

ydinperheen 
vanhempi

(n=230)

Olen yhden 
vanhemman perheen 

vanhempi, jonka luona 
lapsi on kirjoilla

(n=109)

Olen 
uusperheen 
vanhempi

(n=39)

Olen 
sateenkaariperheen 

vanhempi
(n=16)

Olen 
etävanhempi

(n=4)

Kyllä 77 % 61 % 62 % 69 % 50 %

En osaa sanoa 14 % 27 % 28 % 13 % 50 %

Ei 9 % 12 % 10 % 19 % 0 %

Muun 
perhemuoto-
kokemuksen 
mukaan:

Olen 
monikko-
perheen 

vanhempi
(n=150)

Minulla on 
vammainen tai 

erityistarpeinen 
lapsi 

(n=64)

Olen kokenut 
tahatonta 

lapsettomuutta
(n=62)

Lapseni 
vuoroasu
u (n=46)

Olen 
leskiperheen 

vanhempi
(n=36)

Elän kahden 
kulttuurin perheessä 
tai maahanmuuttaja-

perheessä
(n=33)

Jokin 
muu

(n=21)

Olen 
kokenut 
lapseni 

kuoleman
(n=17)

Luokseni on 
sijoitettu 
lapsi tai 

lapsia
(n=15)

Toimin 
tukiperheenä 

(n=14)

Olen adoptio-
prosessissa tai 

olen adoptoinut 
lapsen
(n=13)

Kyllä 69 % 73 % 66 % 76 % 61 % 82 % 57 % 88 % 93 % 86 % 77 %

En osaa sanoa 20 % 16 % 21 % 11 % 25 % 9 % 33 % 12 % 7 % 7 % 8 %

Ei 11 % 11 % 13 % 13 % 14 % 9 % 10 % 0 % 0 % 7 % 15 %

Lisäksi yksilapsiset perheet 
pitivät hieman keskimääräistä 
harvemmin kotipalvelua 
kohtuuhintaisena (65 %).



Asiakasmaksulain uudistuksen vaikutus
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Kotipalvelun kesto ja määrä



Kotipalvelun kesto
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Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Kuinka pitkään saitte kotipalvelua?

• Kerran 6 %

• 1-2 viikkoa 9 %

• 3-4 viikkoa 13 %

• 2-3 kuukautta 33 %

• 4-5 kuukautta 12 %

• 6-12 kuukautta 17 %

• Yli vuoden 9 %



Kotipalvelun määrä
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Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Kuinka monta kertaa kuukaudessa saitte 
kotipalvelua?

• Kerran kuukaudessa 6 %

• 2-3 kertaa kuukaudessa 42 %

• 4-6 kertaa kuukaudessa 33 %

• 7-10 kertaa kuukaudessa 12 %

• Yli 10 kertaa kuukaudessa 4 %



Käyntikerran kesto
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Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Kuinka monta tuntia kotipalvelun 
työntekijän käyntikerrat kestivät?

• Alle tunnin/päivä 2 %

• 1-2 tuntia/päivä 32 %

• 3-4 tuntia/päivä 59 %

• 5-6 tuntia/päivä 5 %

• 7 tuntia tai enemmän 3 %



Kotipalvelun keston riittävyys
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Kuluttajaliiton vuoden 2015 
tutkimustulos:

Saitteko kotipalvelua mielestänne 
riittävän pitkäkestoisesti?

• Kyllä 57 %

• Ei 22 %

• En osaa sanoa 21 %Kotipalvelun 
keston mukaan

kerran
1–2 

viikkoa
3–4 

viikkoa
2–3 

kuukautta
4–5 

kuukautta
6–12 

kuukautta
yli 

vuoden

Kyllä 36 % 55 % 39 % 37 % 50 % 68 % 73 %

Ei 41 % 23 % 44 % 52 % 35 % 23 % 16 %

En osaa sanoa 23 % 23 % 17 % 11 % 15 % 9 % 11 %



Kotipalvelun keston riittävyys
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Perhemuodon 
mukaan:

Olen 
heteromuotoise
n ydinperheen 

vanhempi
(n=233)

Olen yhden 
vanhemman 

perheen vanhempi, 
jonka luona lapsi 

on kirjoilla
(n=111)

Olen 
uusperhee

n 
vanhempi

(n=39)

Olen 
sateenkaari

perheen 
vanhempi

(n=16)

Olen 
etävanhemp

i
(n=4)

Kyllä 54 % 42 % 56 % 69 % 50 %

Ei 33 % 44 % 33 % 25 % 25 %

En osaa sanoa 13 % 14 % 10 % 6 % 25 %

Muun 
perhemuoto-
kokemuksen 
mukaan:

Olen 
monikkoperheen 

vanhempi
(n=152)

Minulla on 
vammainen tai 

erityistarpeinen 
lapsi 

(n=65)

Olen kokenut 
tahatonta 

lapsettomuutta
(n=63)

Lapseni 
vuoroasuu

(n=46)

Olen 
leskiperhee
n vanhempi

(n=37)

Elän kahden 
kulttuurin 

perheessä tai 
maahanmuuttaja-

perheessä
(n=33)

Jokin 
muu

(n=23)

Olen kokenut 
lapseni 

kuoleman
(n=17)

Luokseni on 
sijoitettu 

lapsi tai lapsia
(n=16)

Toimin 
tukiperheenä 

(n=14)

Olen 
adoptioprosessiss

a tai olen 
adoptoinut lapsen

(n=13)

Kyllä 49 % 46 % 52 % 63 % 38 % 58 % 57 % 65 % 75 % 57 % 62 %

Ei 37 % 42 % 37 % 24 % 54 % 30 % 30 % 29 % 19 % 14 % 31 %

En osaa sanoa 14 % 12 % 11 % 13 % 8 % 12 % 13 % 6 % 6 % 29 % 8 %

Lasten lkm 
mukaan:

1
(n=72)

2
(n=131)

3
(n=101)

4
(n=26)

5 +
(n=22)

Kyllä 57 % 49 % 44 % 65 % 45 %

Ei 25 % 39 % 41 % 27 % 41 %

En osaa sanoa 18 % 12 % 16 % 8 % 14 %



Vastaajien perusteluja sille, miksi olisivat 
tarvinneet palvelua pidempään? (N=116)

53

• Vastauksissa toistuu kokemus siitä, että palvelun saaminen loppui ennen kuin 
tilanne / voimavarat olivat ehtineet kunnolla parantua. Taustalla useita eri 
syitä ja tilanteita, mm.

• Monikkoperhe (esim. kaksosvauvojen kanssa sai apua mutta yhtä lailla olisi 
tarvinnut kaksostaaperoiden kanssa)

• Pitkään kehittynyt väsymys / uupumus

• Yksinhuoltajuus, ei tukiverkkoja, vanhemman sairaus tai leikkaus

• Palvelu kattoi vain akuutin tarpeen

• Palvelun aikaikkuna (esim. 2-3 h kerralla) ei ollut riittävä vastaajan mielestä 
esim. asioiden hoitoon tai lepäämiseen / omaan aikaan.

• Palvelu keskeytettiin koronan takia



Perheiden kokemusten näkökulmasta parhaat 
kotipalvelun tulevat tarjoajat – TOP 6
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Kriteerit: 

Miten kotipalvelun hakeminen mielestäsi 
sujui? Erittäin hyvin / Hyvin

Kuinka nopeasti saitte kotipalvelua 
haettuanne sitä kunnalta? Saman päivän 
aikana / 1-2 päivässä / 3-4 päivässä / 5-6 
päivässä

Saitteko palvelun alkamaan haluamananne 
ajankohtana? Kyllä

Kuinka hyvin annettu kotipalvelu vastasi 
perheenne tarpeisiin? Erittäin hyvin / hyvin

Saiko perheesi kotipalvelua mielestäsi 
riittävän pitkäkestoisesti? Kyllä

Kotipalvelua joskus käyttäneistä 13 
% arvioi kokemuksiaan erinomaisiksi 
(yllä olevilla kriteereillä).

Hyvinvointialueen mukaan:
Käyttäneet 

(n)
Tyytyväiset 

(n)
Tyytyväisten 
%-osuudet

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 5 2 40 %

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 25 7 28 %

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 12 3 25 %

Päijät-Hämeen hyvinvointialue 17 4 24 %

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 9 2 22 %

Pohjanmaan hyvinvointialue 10 2 20 %

Yhteensä 385 49 13 %



Kotipalvelun kehittäminen



Miten kehittäisit lapsiperheiden kotipalvelua? 
(N=287)
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Eniten esiin nousseet kehittämistarpeet kaikkia perhemuotoja edustavilla vastaajilla:

1. Palvelusta tiedottaminen, mainostaminen ja siitä kertominen aktiivisesti esim. neuvolassa

2. Palvelua tulisi saada myös ilta- ja viikonloppuaikoihin

3. Palvelua tulisi olla saatavilla enemmän ja ilman jonotusta, lisää resursseja

4. Perheiden pitäisi saada määritellä palvelun sisällöt, joustavuutta niihin (esim. kotityöt, 
liikuntaharrastukset)

5. Apua tulisi olla tarjolla matalalla kynnyksellä, ilman kyseenalaistamista, ennaltaehkäisevästi

6. Ilmainen / edullinen palvelu

Lisäksi erityisesti yhden vanhemman perheissä, joissa lapsi on kirjoilla korostuivat vastaukset, 
että:

• Kriisissä apua ei pidä joutua hakemaan, sitä tulee tarjota aktiivisesti / automaattisesti

• Käyntiaikojen tulisi olla pidempiä
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• Ennen kyselyyn vastaamista 58 % vastaajista tiesi kotipalvelusta ja siitä, mihin se on tarkoitettu. 14 % ei ollut kuullutkaan 

kotipalvelusta.

• Yhden vanhemman perheet, joiden luona lapsi on kirjoilla, tiesivät hieman muita paremmin. Erityisen selkeästi paremmin 

tiesivät monikkoperheiden vanhemmat.

• Eniten tietoa kotipalvelun mahdollisuudesta omalla paikkakunnalla oltiin saatu äitiys- tai lastenneuvolasta (suurin piirtein sama 

osuus kuin Kuluttajaliiton kyselyssä oli ollut v. 2015). 

• 26 % vastaajista ei ollut havainnut tiedottamista kotipalvelun mahdollisuudesta. Tiedottamisen ja mainonnan sekä kotipalvelun 

aktiivisen tarjoamisen nähtiinkin olevan keskeisin kotipalvelun kehittämistarve (avoin kysymys lopussa). 

• 58 % tutkimukseen vastanneista oli käyttänyt lapsiperheiden kotipalvelua. 

• Omaa jaksamistaan välttäväksi tai huonoksi kuvailevat kertovat hyvin tai kohtalaisesti jaksavia useammin käyttäneensä 

kotipalvelua viimeisen 12 kuukauden aikana. 

• Perhemuotoja ja perhemuotokokemuksia vertailtaessa näkyy, että eniten palvelua olivat käyttäneet monikkoperheet. 

Vähemmän oltiin käytetty sateenkaariperheiden vanhempien sekä etävanhempien kohdalla, vuoroasuvien lasten vanhempien 

(joiden luona lapsi kirjoilla), leskiperheen vanhempien sekä kahden kulttuurin / maahanmuuttajaperheiden toimesta.

• Vähiten kotipalvelua oltiin käytetty silloin, jos tuen tarpeen laatu on / olisi ollut: kotitöiden suuri määrä, perheenjäsenen

kuolema tai tarve opastukselle arjen sujumiseen. Eniten taas oltiin saatu silloin, jos tuen tarpeen laatu oli useamman lapsen

syntymä tai ylipäänsä monta lasta perheessä, sekä lastenhoitoapu asiointien ajaksi ja raskausajan ongelmat.

• 41 % heistä, jotka eivät olleet käyttäneet kotipalvelua, eivät ole olleet tietoisia sen olemassaolosta. 27 % ei ollut kokenut tarvetta 

palvelulle.
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• Tilanteet, joissa perheet tarvitsivat tai olisivat tarvinneet kotipalvelua liittyivät selkeästi useimmiten vanhemman väsymiseen. 
Myös Kuluttajaliiton vuoden 2015 kyselyssä tämä oli yleisin syy.

• Suurin osa vastaajista arvioi kotipalvelun hakemisen menneen hyvin. 

• Heteromuotoisen ydinperheen sekä sateenkaariperheen vanhemmilla hakeminen oli sujunut hyvin muita perhemuotoja 
useammin. 

• Toisaalta sateenkaariperheillä ja yhden vanhemman perheillä joissa lapsi on kirjoilla hakeminen oli sujunut hieman 
useammin huonosti. Erityisen huonosti hakeminen oli sujunut leskiperheen vanhemmilla ja tukiperheissä.

• Palvelun hakemisessa hyvin menneitä asioita: keskeisimmät näkökulmat olivat helppous (erityisen paljon korostui se että 
saamiseen riitti yksi puhelinsoitto) ja nopeus itse prosessissa sekä palvelun alkamisessa. Myös palvelun proaktiivinen tarjoaminen 
sekä hakemisessa tukeminen (neuvola, sosiaalitoimisto) olivat positiivisesti vaikuttaneita asioita.

• Palvelun hakemisessa huonosti menneitä asioita: hakeminen oli työlästä tai vaikeaa, epäselvyys palveluun liittyvissä tiedoissa. 

• Lisäksi erityisesti yhden vanhemman perheillä korostuivat: tiedon puute koko palvelun olemassaolosta ja se että palvelua ei 
ohjattu hakemaan, avun tarpeen kyseenalaistamisen kokemukset ja se, ettei apua saanut tarpeeksi tai lainkaan vaikka haki.
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• Valtaosa niistä vastaajista, jotka eivät olleet yrityksistä huolimattaa saaneet kotipalvelua, eivät olleet saaneet kunnalta 

kielteistä päätöstä muutoksenhakuohjeineen. Kuluttajaliiton vuoden 2015 kyselyssä osuus oli selkeästi pienempi, ko. kyselyssä

taas en osaa sanoa -vastaajien osuus oli korostuneempi.

• Kotipalvelun saamisen merkittävin este oli useimpien vastaajien mielestä ”jokin muu”, joka sisälsi mm. vastaajan oman tiedon 

puutteen palvelusta ja sitä myöten hakematta jättämisen. Toiseksi yleisin syy oli vastauksissa se, että kunnalla ei ollut 

resursseja tarjota palvelua. 

• 9 % mielestä kunnan omat kriteerit estivät palvelun saannin. Näistä tarkemmin tiedusteltaessa näkyy, että hajonta vastaajien 

näkemyksissä estäneistä kriteereistä oli suurta ja keskenään osittain ristiriidassa. 

• Useat kommentoivat, että palvelua ei saanut, koska sitä haki vain ilta- tai viikonloppuajoille, jolloin sitä ei ollut tarjolla 

tai sitä myönnettiin vain muutama kerta (ei pitkäaikaisesti, vaikka tarve olisi ollut pitkäaikainen).

• Usealla vastaajalla tilanne oli ollut se, että palvelua ei myönnetty sisällöllisesti siihen tarpeeseen, joka vastaajalla olisi 

ollut.

• Useita perheen tilanteeseen liittyviä syitä nousi esiin, joiden perusteella ei myönnetty, mm.: lapset liian vanhoja, 

vanhempi / vanhemmat eivät tarpeeksi uupuneita tai romahtaneita.
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• Palvelua saatiin useimmiten 1-2 viikossa palvelun hakemisesta. Aikamääreet ovat suurin piirtein linjassa kuluttajaliiton 

vuoden 2015 kyselyn tulosten kanssa.

• 61 % vastaajista näki saaneensa palvelua haluamanaan ajankohtana.

• 58 % oli saanut kotipalvelun toteutuksen kunnan työntekijältä, 35 % palvelusetelillä toiselta palvelutarjoajalta. Vuoden  

2015 Kuluttajaliiton tutkimukseen verrattuna, palvelusetelillä saadun palvelun osuus näyttää kasvaneen melko selvästi. 

• Noin puolet piti palvelusetelin arvoa riittävänä. Palvelusetelillä palvelun hankkiminen koettiin noin puolissa tapauksista 

helpoksi.

• Palveluseteliin liittyviä kokemuksia yleisesti ottaen: runsaasti hyviä kokemuksia (mm. toi joustavuutta ja mahdollisuuksia 

saada apua esim. ilta-aikaan, enemmän tarjontaa). Haasteeksi kuitenkin koetaan se, että kuormittavassa 

elämäntilanteessa joutuu itse etsimään palveluntarjoajaa (tavoittaminen välillä vaikeaa, ei tiedä mikä palveluntarjoaja 

olisi hyvä tai sopiva), tämä koettiin työlääksi.
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• Kotipalvelua käyttäneiden vastaajien mielestä kotipalvelu oli pääasiassa vastannut hyvin tarpeita. Tulokset kotipalvelun 

vastaamisesta tarpeisiin ovat melko linjassa kuluttajaliiton vuoden 2015 vastaavien tulosten kanssa.

o kotipalvelua suoraan kunnan oman työntekijän kautta saaneista hieman suurempi osa koki palvelun vastanneen hyvin perheensä 
tarpeisiin verrattaessa palvelusetelillä palvelua saaneisiin. Ei kuitenkaan valtavaa eroa.

• Syyt sille, miksi palvelu ei ollut vastannut tarpeita, olivat eniten seuraavia: palvelua olisi tarvinnut pidemmän aikaa, se ei 

sisällöltään vastannut tarpeita tai sitä olisi tarvittu eri vuorokauden aikaan. Nämä samat teemat toistuvat ja korostuivat 

selkeästi myös avoimissa kehitysehdotuksissa ja muissa avoimissa vastauksissa. 

• Apu kotipalvelussa oli sisällöllisesti ollut selkäesti useimmiten lastenhoitoapua. Vajaa puolet vastaajista oli saanut apua 

vanhemman asioinnin sekä levon mahdollistamisille. Asioina, joihin olisi tarvinnut apua mutta ei saatu, korostuivat mm. 

kotityöt kuten siivous.
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• Vajaa puolet vastaajista kertoi kotipalvelun olleen maksutonta. Tulos on hiukan matalampi kuin Kuluttajaliiton v. 2015 

kyselyssä. 71 % vastaajista pitää kotipalvelua kohtuuhintaisena.

• Puolet vastaajista koki saaneensa kotipalvelua riittävän pitkäkestoisesti, 35 % ei. Tulos on hieman heikompi kuin 

kuluttajaliitolla v 2015.

• Perusteluissa korostui kokemus siitä, että palvelun saaminen loppui ennen kuin tilanne / voimavarat olivat ehtineet 

kunnolla parantua. Taustalla useita eri syitä ja tilanteita. Lisäksi tuotiin esiin, että palvelu kattoi vain akuutin tarpeen sekä se, 

että palvelun aikaikkuna (esim. 2-3 h kerralla) ei ollut vastaajan mielestä riittävä.

• Perhemuodot, joissa korostui kokemus siitä, että palvelua ei saatu tarpeeksi pitkäkestoisesti:

o Yhden vanhemman perheet, jossa lapsi on kirjoilla 
o Leskiperheet 
o Vammaisen tai erityistarpeisen lapsen perheet
o Perheet, joissa lapsia on enemmän kuin 1
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• Perheiden kokemusten näkökulmasta parhaat kotipalvelun tulevat tarjoajat ovat Itä-Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Keski-

Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Keski-Uudenmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet. 

• Vertailussa on hyvä huomioida erilaiset n-määrät eri hyvinvointialueilla asuvien vastaajien osalta.

• Eniten esiin nousseet kehittämistarpeet kaikkia perhemuotoja edustavilla vastaajilla olivat palvelusta tiedottaminen 

ja siitä kertominen aktiivisesti esim. neuvolassa, palvelun saamisen ulottaminen myös ilta- ja viikonloppuaikoihin 

sekä ylipäänsä palvelun saatavuuden lisääminen. 

• Lisäksi erityisesti yhden vanhemman perheissä, joiden luona lapsi on kirjoilla, korostuivat näkemykset, että kriisissä 

apua ei tulisi joutua hakemaan vaan sitä pitäisi tarjota automaattisesti sekä se, että käyntiaikojen tulisi olla 

pidempiä.
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