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Perheet ovat 
monimuotoisia

- Jokaisella meistä on jonkinlainen 
kosketus perheeseen.

- Vähintään joka kolmas perhe on 
rakenteeltaan monimuotoinen.

- Monimuotoisia perheitä on aina 
ollut – nykyään tunnistetaan 
erilaisia tapoja perheellistyä ja 
elää perheessä.



Ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja 
toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja 

sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa 
elämäntilanteissa.

Miten tavoitteeseen päästään? 
Ketä varten sosiaaliturvauudistusta tehdään? 



Monimuotoiset perheet ja sosiaaliturva

Sosiaaliturvassa ”perhe” määrittyy usein samassa kotitaloudessa asuviksi, riippumatta siitä, 
onko kotitalouden jäsenillä mitään perhesidettä.

Miten perheissä eletään?

• 22 % lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä. Vuonna 2019 sosiaalitoimen vahvistamista 
huoltosopimuksista 93 % sovittiin yhteishuolloista.

• Yhden vanhemman perheissä työttömyysprosentti on kaksinkertainen verrattuna kahden 
vanhemman perheisiin.

• Noin puolet yhden vanhemman perheistä saa asumistukea.

• Joka kymmenes lapsi kasvaa tällä hetkellä uusperheessä.

• Vuonna 2019 kodin ulkopuolelle sijoitetuista 18 928 lapsesta ja nuoresta perhehoidossa 
oli 42 % eli 8 033 lasta ja nuorta.





Case: vuoroasuminen

”Systeemit eivät tunnista ollenkaan vuoroasuvan lapsen tilannetta. Tukia puolitetaan, 
vaikka kulut eivät puolitu siitä, että asuu kahta kotia, päinvastoin ne väkisin kasvavat jonkin 
verran. Vuoroasuminen on vain varakkaiden etuoikeus, mutta meidän perheessä se on 
välttämättömyys mm. minun sairauksieni vuoksi, ja lapselle hyväksi muutenkin.”

• Kelan työpaperi (2020): Lapsilisä on Suomessa kytketty lapsen tosiasialliseen hoivaan, 
yleinen asumistuki siihen, missä lapsi on kirjoilla ja elatusavun sijasta maksettava 
elatustuki on riippuvainen vanhempien välisestä sopimuksesta.

• Vuodesta 2009 vuoteen 2018 vuoroasumissopimusten määrä kaikista sosiaalitoimen 
vahvistamista asumissopimuksista on kasvanut noin 8 prosentista 20 prosenttiin.

→ Vuoroasuva lapsi maksaa enemmän kuin kahdessa kodissa asuva lapsi.



Vastaako sosiaaliturva kaikkien perheiden 
tarpeisiin?

✓ Mikä on perhe? 

✓ Miten määritellään ruokakunta?

✓ Voiko vuoroasuva lapsi kuulua kahteen ruokakuntaan?

✓ Onko etuuksien jakaminen oikotie onneen?

✓ Onko perhehoito työtä?

✓ Miten välttää yhdenvertaisuuskuopat?

✓ Miten tukea työllisyyttä ja työllistymistä eri perhetilanteissa?

✓ Kuka kantaa taloudellisen vastuun hoivatyöstä?
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