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Lapsirikas-hanke

• 3-vuotinen, vuosina 2016-2018 , Stean rahoituksella lapsiperheiden, 
erityisesti isojen lapsiperheiden arjen tukea kehittävä hanke 
vapaaehtoistyötä kehittämällä

• Hanketta hallinnoi Auta Lasta ry

• Hanke toimii Oulun kaupungin ja Raahen seudun 
hyvinvointikuntayhtymän alueella

• Hanke mallintanut ja rakentanut lapsiperheiden matalan kynnyksen 
arjen tukea yhteistyössä lapsiperhejärjestöjen, seurakuntien ja 
kaupungin kanssa



www.lapsirikas.fi



Hankkeessa tehty arjen apu
• Lastenhoitoa ja apua kodinhoidollisissa tehtävissä

• Vanhemman asioinnin mahdollistaminen mm. lääkäri- ja terapiakäynnit

• Vanhemman/vanhempien oma aika tai harrastusten mahdollistaminen

• Lapsen yksilöllistä tukemista arjessa 

• Vanhempien henkinen tuki

• Palveluohjaus

• Vertaistoiminnan tukeminen

• Ruokajako ja erilaiset keräykset perheille

• Vaikuttamistyö : perheiden äänen esille tuominen, osallistuminen alueellisiin työryhmiin, 
tiedottaminen, vaikuttaminen päätöksenteossa

• Yhteisöllisen vapaaehtoistyön aktivoiminen

• Hankkeen aloitteesta alueellisten yhteistyömuotojen 

käynnistäminen mm. lapsiparkki ja yhteisötoiminta



Hanke on tavoittanut

• Yli 700 perhettä tavoitettu vuosien 2016-2017 aikana. Näissä perheissä on n. 
2500 lasta. Osa perheistä on ollut toiminnan piirissä yli vuoden

• Esim.  Marraskuussa 2017 tehtiin perheisiin 200 käyntiä hankealueella

• Hankkeen piirissä mukana suurperheitä, yhden vanhemman perheitä, 
uusperheitä, maahanmuuttajaperheitä, sateenkaariperheitä

• Hankkeesta on tuotettu tietoa julkisiin palveluihin

• Hankkeeseen on tehty graduja ja ammattikorkeakoulutasoisia opinnäytetöitä



Palautetta perheiltä hankeen avusta : 
palautekysely kevät 2017
- Helpottavaa kun voi saada apua ilman arviointia

- Kiitollisuus, apua ei ole koskaan aiemmin saanut

- Kiitosta tullut neuvonnasta ja eri vaihtoehdoista tiedottamisesta

- Työntekijöistä ja vapaaehtoisista hyvää palautetta, arjen asiat tulleet 
hoidetuiksi, hyviä kuuntelijoita

- Vertaistuellista kokemusta, ei ennakkoluuloja, ihmisenä ihmiselle

- Kuunneltu riittävästi ja tavoitettu tarve, oltu myötätuntoisia

- Järjestetty omasta verkostosta ja yhteisöistä apua



Valtakunnallinen kysely lapsiperheille 

• Vastauksia lähes 3000 perheeltä ( Oulusta 403, Raahen seutukunta 201 )

• Lähes kaikki lapsiperheet tarvitsevat arkeensa lastenhoidollista apua

• Lisäksi perheissä on tarve kodinhoidolliseen apuun, kasvatukselliseen 
ohjaukseen ja neuvontaan, taloudelliseen tukeen sekä apua parisuhteeseen

• Perheet toivovat arkeen käytännön apua sekä arkea tukevia ihmisiä 
ympärilleen

• Koko Suomen alueelta kertoo saaneensa tarvitsemaansa apua 63%

• Hälyttävää aineistossa oli, että ainoastaan 37% vastanneista oli kokenut 
saaneensa apua riittävästi ja 36% riittävän pitkäaikaisesti



Valtakunnallinen kysely lapsiperheille 

• Perheiden mahdollisuus maksullisen kotiavun hankkimiseen ovat 
heikot eivätkä he pysty vastaanottamaan sosiaalihuollosta maksullista 
kotiapua

• Perheet eivät tiedä riittävästi palveluista

• Perheet kokevat, että heidän tarpeensa usein sivuutetaan 
ammattilaisten arvioissa ja että eivät tule kuulluiksi palveluissa

-> Kunnallinen kotipalvelu ja perheiden arjen eivät tosiasiallisesti toimi 
tässä maassa

-> Perheitä ei oteta todesta ja toiminta ei ole aidosti asiakaslähtöistä



Valtakunnallinen Lape-kärkihanke
Pohjois-Pohjanmaa
Syksyn 2017 valtakunnallinen kysely johti yhteistyöhön Lape-
kärkihankkeen kanssa

- kysely Pohjois-Pohjanmaan alueen lapsiperheiden vanhemmille

-> kartoitetaan perheiden palveluiden tarpeita ja palvelukokemuksia

- Kysely alueen ammattilaisille ja järjestötoimijoille palveluiden 
kehittämistyön pohjaksi



Lapsirikas-toiminnan 
konsepti



Lapsirikas-prosessi

1. Työskentelyalueen valinta

2. Alueen lapsiperheiden tarpeiden selvittäminen ( esim.wepropol-kysely )

3. Henkilövalinnat

4. Verkostoituminen

5. kokemuksellisten ryhmien perustaminen

6. Tiedottaminen

7. Vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen

8. Perheille tiedottaminen

9. Alueellisen tiedon tuottaminen ja vaikuttamistyö



Väliraportin tunnuslukuja 2016-2017

• Kahden vuoden aikana koko hankealueella on tehty yhteensä 2541 
käyntikertaa perheisiin

• Toiminnan kohteena 4174 henkilöä

• Vapaaehtoisia toimijoita on ollut 139. Yksityisiä vapaaehtoisia, 
opiskelijoita, tukityöllistettyjä, oppisopimuksella

• 34 yhteistyökumppania : kaupungit, järjestöt, yhdistykset, pohjois-
pohjanmaan liito, lape-kärkihanke



Hanke 2019-2021

- Haetaan hankkeeseen mukaan uudella hakemuksella : 
Kempele, Liminka, Muhos, Tyrnävä, Lumijoki, Hailuoto, 
Oulunkaaren kunnat, Taivalkoski, Kuusamo

- Avattu keskustelu maakuntaliittoon tulevan uudistuksen 
vaikutuksista vastuukysymyksissä

- Hankkeelle kootaan ohjausryhmä ja alueelliset 
toimintaryhmät

- Haetaan koko hankkeelle 4-5 hanketyöntekijää


